
विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७९/०६/०७ २०७९/११/१५

१.१ ०३(०७९/०८०) खुला तथा समावेशी
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक 

(साधारण उपसमूह)
चतुथथ

बौद्धिक परीक्षा 

(आई.कु्य.)

२०७९ चैत्र ४ गते नििको २:०० 

बजे (१ घण्टा)
३१०

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

२.१ ०४(०७९/०८०) खुला तथा समावेशी
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (कािूि 

उपसमूह)
चतुथथ

बौद्धिक परीक्षा 

(आई.कु्य.)

२०७९ चैत्र ४ गते नबहािको 

८:०० बजे (४५ नमिेट)
४

श्री लोक सेवा आयोग, 

अिामिगर ।

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा वनकाय तथा संगवित संस्था िहािाखा

परीक्षा संचालन िाखा

सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक (साधारण / कानून) पदको वलखखत परीक्षा काययक्रि वनधायरण गररएको सम्बन्धी सूचना

सिस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूवथ प्रकानशत नवज्ञापि अिुसार सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक (साधारण तथा कानून)  पिको खुला तथा सिािेिी  तर्य को प्रवतयोवगतात्मक वलखखत परीक्षा िेहाय बमोनजम 

निधाथरण गररएको व्यहोरा सम्बद्धित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानशत गररएको छ । कोनिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मिवारहरुको लानग नवशेष परीक्षा केन्द्र रहिे हुँिा परीक्षा शुरु हिु िन्दा 

कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगावै सशस्त्र प्रहरी बल िेपालमा अनिवायथ रुपमा जािकारी नििु पिेछ ।

पुनश्च :

१. चतुथथ चरणको बौद्धिक परीक्षा (आई.कु्य.) Optical Mark Reader (OMR) प्रणालीबाट सञ्चालि हिे व्यहोरा सूनचत गररन्छ । 

२. चतुथथ चरणको बौद्धिक परीक्षण (I.Q.) परीक्षामा उत्तीणथ उमे्मिवारलाई मात्र पााँचौ चरणको नलद्धखत परीक्षामा समावेश गराईिेछ ।

श्री सिस्त्र प्रहरी बल नेपाल वल.प. काययक्रि प्रकािन विवतिः

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

वनकायिः

चरण विषय परीक्षा विवत र सिय
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क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्रचरण विषय परीक्षा विवत र सिय

िेपाली
२०८० वैशाख ३ गते नबहािको 

८:०० बजे (१ घण्टा ३० नमिेट)

अंगे्रजी
२०८० वैशाख ३ गते नबहािको 

९:३० बजे (१ घण्टा ३० नमिेट)

सामान्य ज्ञाि
२०८० वैशाख ४ गते नबहािको 

८:०० बजे  (१ घण्टा )

िेपालको संनवधाि र 

कािूिहरु

२०८० वैशाख ४ गते नबहािको 

९: ३० बजे (१ घण्टा ३० नमिेट)

तृतीय पेशा सम्बिी
२०८० वैशाख ५ गते नबहािको 

८:०० बजे (३ घण्टा)

प्रथम िेपाली
२०८० वैशाख ६ गते नबहािको 

८:०० बजे (१ घण्टा ३० नमिेट)

नितीय अंगे्रजी
२०८० वैशाख ७ गते नबहािको 

८:०० बजे (२ घण्टा ३० नमिेट)

तृतीय सामान्य ज्ञाि
२०८० वैशाख ८ गते नबहािको 

८:०० बजे  (४५ नमिेट)

चतुथथ संनवधाि तथा कािूिहरु
२०८० वैशाख ८ गते नबहािको 

९:३० बजे (१ घण्टा ३० नमिेट)

पाुँचौ सेवा सम्बिी
२०८० वैशाख ९ गते नबहािको 

८:०० बजे (३ घण्टा)

०४ (०७९/०८०) खुला तथा समावेशी
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (कािूि 

उपसमूह)

सबै 

उमे्मिवार

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गररिेछ ।
२.२

सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक (सहायक / कानून) पदको पााँचौ चरणको वलखखत परीक्षा काययक्रि

क्र.सं. विषय परीक्षा विवत र सिय परीक्षा केन्द्र
उमे्मदिार 

संख्या

खुला तथा समावेशी
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (साधारण 

उपसमूह)

वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह पत्र

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानशत 

गररिेछ ।

सबै 

उमे्मिवार

प्रथम

नितीय

१.२ ०३ (०७९/०८०)

विज्ञापन नं.
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क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्रचरण विषय परीक्षा विवत र सिय

द्रष्टब्यिः  

राजु सत्याल प्रका गुरुङ्ग

शाखा अनधकृत उपसनचव

६.   परीक्षाथीले उत्तरपुद्धिका बुझाउुँिा आफ्िो उत्तरपुखिका गन्ती गरी उत्तरपुखिका बुझाएको हिाक्षर गरी बानहर जािु पिेछ।

७.   परीक्षामा खनटएका जिशद्धिले निएको नििेशिको पूणथ पालिा गिुथ पिेछ ।

कोविड - १९ संक्रिणको सियिा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप विषयहरु

१.  परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिुथअनघ उमे्मिवारले  माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यावनटाइजर र खानेपानी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको समय िन्दा एक घण्टा तीस विनेट अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाथ , बानहर निस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गिुथ पिाथ निडिाड िगररकि २ (दुई) विटरको दूरी कायि गरी क्रमैसुँग तोनकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा िेला हिे, कुराकािी गिे गिुथ हुँिैि । 

१०. कोनिड - १९ संक्रनमत उमे्मिवारहरुको लानग नवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररिे िएकोले त्यिा उमे्मिवारहरुले आफू संक्रनमत िएको जािकारी सशस्त्र प्रहरी बल िेपालमा अनग्रम रुपमा गराउिु पिेछ ।

५.   परीक्षाथीले उत्तरपुद्धिकामा लेद्धखसके पश्चात बाुँकी रहेको उत्तरपुद्धिकाको खाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउिु पिेछ ।

९. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सशस्त्र प्रहरी बल िेपालको वेि साइटमा गई नवि्युतीय माध्यमबाट कोनिड सम्बिी स्वयम् घोषणा फाराम अनिवायथ रुपमा ििुथपिेछ ।

४. परीक्षा संचालि हिे निि अप्रत्यानशत नविा पिथ गएमा पनि आयोगको पूिय सूचना विना वनधायररत परीक्षा काययक्रि स्थनगत हिे छैि ।

५. विुगत वहउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हिेछ ।

५. विुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेद्धखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता निइिे छ ।

६. परीक्षामा सम्बद्धित निकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता वा िेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुिै पररचयपत्र अवनिायय  रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

८. िेपाल सरकारबाट जारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी निणथयहरु तथा आयोगबाट जारी हिे संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि) सम्बिी मापिण्ड, २०७७ को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि हिेछ ।

१. उमे्मिवारले उत्तरपुद्धिकामा कालो िसी िएको डटपेन/कलि मात्र प्रयोग गिुथपिेछ ।

२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उमे्मिवारवालाई परीक्षामा सद्धम्मनलत िगराइिे हुँिा प्रिेिपत्र अवनिायय रुपिा साथिा वलई परीक्षा संचालन हुनुिन्दा कम्तीिा १ घण्टा ३० विनेट अगािै परीक्षा िविमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा िविमा िोबाइल, इलेक्ट्र ोवनक वडिाइस वनषेध गररएको छ ।
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