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सबै उमे्मििार

३. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोधनक्स धिभाइसहरु लैजान धनषेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संिालन हुने धदन अप्रत्याधशत धवदा पनन गएमा पधन आयोगको पूवन सूिना धवना धनिानररत परीक्षा कायनक्रम स्थधगत हुने छैन ।

५. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा  A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता धदइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बखित धनकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररियपत्र अधनवायन रुपमा धलई आउनु पनेछ ।

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

१. उमे्मदवारले उत्तरपुखस्तकामा कालो मसी भएको िटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुनपनेछ ।

२. प्रवेश पत्र धवना कुनै पधन उमे्मदवारवालाई परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अधनवायन रुपमा साथमा धलई परीक्षा संिालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

७. ितुथन िरणमा उत्तीणन उमे्मवारलाई मात्र पाि  ंिरणको धलखित परीक्षामा समावेश गराईनेछ ।

१.२ ८ (०७६/०७७) खुला तथा सिािेिी सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक
श्री भाइब्रान्ट (Vibrant) इन्ष्टिचू्यट, नू्य प्लाजा िागथ, 

पुतलीसडक

सशस्त्र प्रहरी धनरीक्षक पदको परीक्षा केन्द्र धनिानरण गररएको सम्बिी सूिना

परीक्षा संिालन शािा

सुरक्षा धनकाय तथा संगधठत संस्था महाशािा

लोक सेवा आयोग

परीक्षा धमधत र समय परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

क्र.सं. धवज्ञापन नं. धकधसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह पत्र धवषय

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूिथ प्रकावित विज्ञापन अनुसार सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक पिको चतुथथ चरणको बौन्ष्िक परीक्षा (I.Q.) उत्तीणथ उमे्मििारको पााँचौ चरणको िुला तथा समावेशी  तफन को प्रधतयोधगतात्मक धलखित परीक्षा वनम्न परीक्षा केन्द्रिा 

हुने गरर वनधाथरण गररएको व्यहोरा सम्बन्ष्न्धत सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।

धनकायः वल.प. कायथक्रि प्रकावित विवतिः २०७६/०९/२७
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