लोक सेिा आयोग

सुरक्षा वनकाय तथा संगवित संस्था िहािािा
परीक्षा संचालन िािा

सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक पदको िुला तथ सािािेिी तर्ाको पााँचौ ं चरणको वलखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र वनर्ाारण गररएको सम्बन्धी सूचना
वनकायिः

श्री सिस्त्र प्रहरी बल नेपाल

विज्ञापन प्रकावित
विवतिः

२०७८/०५/११

वल.प. कायाक्रि प्रकािन विवतिः

२०७८/०६/०८

२०७८/०८/१९

परीक्षा केन्द्र वनर्ाारण विवत :

सिस्त्र प्रहरी बल नेपालको िूवण प्रकापशत पवज्ञािन अनुिार िशस्त्र प्रहरी पनरीक्षक िदको चतुथण चरर् (आई.क्यु.) उत्तीर्ण उम्मेदवारको पााँचौ ं चरणको िुला तथा िमावेशी तफणको प्रपतयोपगतात्मक पलस्तित िरीक्षा कायण क्रमको परीक्षा केन्द्र दे हाय
बमोपजम पनर्ाणरर् गररएको व्यहोरा िम्बस्तन्धत िबैको जानकारीका लापग यो िूचना प्रकापशत गररएको छ । कोपभड-१९ िंक्रमर् भएका उम्मेदवारहरुको लापग पवशेष िरीक्षा केन्द्र रहने हुुँ दा िरीक्षा शु रु हुनु भन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै िशस्त्र
प्रहरी बल नेिालमा अपनवायण रुिमा जानकारी पदनु िनेछ ।

क्र.सं.

१

विज्ञापन नं.

वकवसि

०१ (०७८/०७९)

िुला तथा
िमावेशी

पद, सेिा,
सिूह/उपसिूह /
प्रथि पत्र (नेपाली)
तह

िशस्त्र प्रहरी
पनरीक्षक

परीक्षा विवत र सिय
वितीय पत्र
(अंग्रेजी)

तृतीय पत्र
(सािान्य ज्ञान)

२०७८ िुष ६ गते २०७८ िुष ७ गते
२०७८ िुष ८ गते
पदनको १:०० बजे
पदनको १:०० बजे पदनको १:०० बजे
(१ घण्टा ३० पमनेट) (१ घण्टा ३० पमनेट)
(१ घण्टा )

रोल नं.
चतुथा पत्र
(संविर्ान तथा
कानूनहरु)

पााँचौ पत्र
(सेिा सम्बन्धी)

२०७८ िुष ९ गते
पदनको १:०० बजे (१
घण्टा ३० पमनेट)

२०७८ िुष १० गते
पदनको १:०० बजे
(३ घण्टा)

उम्मे दिार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

३००
९४

दे खि

सम्म

श्री पिइए (PEA) एशोपियिन, जेपिि
भवन, थािाथली ।

१

६२६

श्री लोक िेवा आयोग, अनामनगर ।

६३०

८५५

द्रष्टब्यिः
१. उम्मे दवारले उत्तरिुस्तिकामा कालो िसी भएको डटपेन /कलि मात्र प्रयोग गनुणिनेछ ।
२. प्रवेश ित्र पवना कुनै िपन उम्मेदवारवालाई िरीक्षामा िस्तम्मपलत नगराइने हुुँ दा प्रिेिपत्र अवनिाया रुपिा साथिा वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा ३० विनेट अगािै िरीक्षा भवनमा आइिु ग्नुिनेछ ।
३. िरीक्षा भवनमा िोबाइल, इलेक्ट्रोवनक वडभाइस वनषेर् गररएको छ ।
४. िरीक्षा िंचालन हुने पदन अप्रत्यापशत पवदा िनण गएमा िपन आयोगको पूिा सूचना विना वनर्ााररत परीक्षा कायाक्रि स्थपगत हुने छै न ।
५. विुगत वहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।
५. विुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रेजी ठु लो अक्षर (Capital Letter)मा A, B, C, D लेस्तिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता पदइने छ ।
६. िरीक्षामा िम्बस्तन्धत पनकायबाट जारी भएको प्रवेश ित्र िंगै आफ्नो नागररकता वा नेिाल िरकारबाट जारी भएको फोटो िमेतको कुनै पररचयपत्र अवनिाया रुिमा पलई आउनु िनेछ ।
८. नेिाल िरकारबाट जारी भएका स्वास्थ्य िुरक्षा िम्बन्धी पनर्ण यहरु तथा आयोगबाट जारी हुने िंक्रमर्को पवशे ष अवस्थामा िरीक्षा (िञ्चालन तथा व्यवस्थािन) िम्बन्धी मािदण्ड, २०७७ को िालना गरी िरीक्षा िञ्चालन हुनेछ ।
९. िरीक्षाथीहरु िबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारे मा िशस्त्र प्रहरी बल नेिालको वेभ िाइटमा गई पवद् यु तीय माध्यमबाट कोपभड िम्बन्धी स्वयम् घोषर्ा फाराम अपनवायण रुिमा भनुणिनेछ ।
१०. कोपभड - १९ िंक्रपमत उम्मे दवारहरुको लापग पवशे ष िरीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने भएकोले त्यिा उम्मे दवारहरुले आफू िंक्रपमत भएको जानकारी िशस्त्र प्रहरी बल नेिालमा अपग्रम रुिमा गराउनु िनेछ ।
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क्र.सं.

विज्ञापन नं.

वकवसि

पद, सेिा,
सिूह/उपसिूह /
प्रथि पत्र (नेपाली)
तह

परीक्षा विवत र सिय
वितीय पत्र
(अंग्रेजी)

तृतीय पत्र
(सािान्य ज्ञान)

रोल नं.
चतुथा पत्र
(संविर्ान तथा
कानूनहरु)

पााँचौ पत्र
(सेिा सम्बन्धी)

उम्मे दिार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

कोवभड - १९ संक्रिणको सियिा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप विषयहरु
१. िरीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुणअपघ उम्मेदवारले माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लापग स्यावनटाइजर र िानेपानी िमेत पलई आउनु िनेछ।
२. िरीक्षाथी िरीक्षाको लापग तोपकएको िमय भन्दा एक घण्टा तीस विनेट अगावै िरीक्षा केन्द्रमा आइिुग्नु िनेछ ।
३. िरीक्षाथीहरु िरीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाण , बापहर पनस्कुँदा र शौचालय प्रयोग गनुण िदाण पभडभाड नगररकन २ (दु ई) विटरको दू री कायि गरी क्रमैिुँग तोपकएको स्थानमा जानुिनेछ ।
४. िरीक्षाथीहरु िमूहमा भेला हुने , कुराकानी गने गनुण हुुँ दैन ।
५. िरीक्षाथीले उत्तरिु स्तिकामा लेस्तििके िश्चात बाुँ की रहे को उत्तरिु स्तिकाको िाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउनु िनेछ ।
६. िरीक्षाथीले उत्तरिु स्तिका बुझाउुँ दा आफ्नो उत्तरपुखिका गन्ती गरी उत्तरपुखिका बुझाएको हिाक्षर गरी बापहर जानु िनेछ।
७. िरीक्षामा िपटएका जनशस्तिले पदएको पनदे शनको िू र्ण िालना गनुण िनेछ ।

राजु ित्याल

नारायर्प्रिाद ज्ञवाली

शािा अपर्कृत

उििपचव
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