लोक सेवा आयोग

सुरक्षा ननकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
परीक्षा संचालन शाखा
सशस्त्र प्रहरी ननरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक ननरीक्षक पदको परीक्षा काययक्रम ननर्ायरण गररएको सम्बन्धी सूचना
ननकायः

श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विज्ञापन प्रकावित विवतिः

वल.प. कायथक्रि प्रकावित विवतिः

२०७६/०८/१८

२०७६/०९/२७

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूिथ प्रकावित विज्ञापन अनुसार िे हाय बिोवजिका पिहरुको खुला तथा समावेशी तर्यको प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षा िे हाय बिोवजि वनधाथरण गररएको व्यहोरा सम्बद्धन्धत सबैको
जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।
क्र.सं.

१.१

नवज्ञापन नं .

८ (०७६/०७७)

नकनसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

चरण

नवषय

परीक्षा नमनत र समय

उम्मे दवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

खुला तथा सिािेिी

सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक

चतुथथ

बौद्धिक परीक्षा (आई.क्यु.)

२०७६ िाघ २४ गते विनको
३:०० बजे
(१ घण्टा)

सबै
उम्मेििार

श्री एसइए (SEA) इविवनयररङ्ग
एकेडे िी, थापाथली ।

पुनश्च :
१. सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक पिको बौद्धिक परीक्षा (आई.क्यु.) Optical Mark Reader (OMR) प्रणालीबाट सञ्चालन हुने व्यहोरा सूवचत गररन्छ ।
२. चतुथथ चरणको बौद्धिक परीक्षण (I.Q.) परीक्षािा उत्तीणथ उम्मेििारलाई िात्र पााँचौ चरणको वलद्धखत परीक्षािा सिािेि गराईनेछ ।
पााँचौ चरणको नलखखत परीक्षा काययक्रम
क्र.सं.

१.२

नवज्ञापन नं .

८ (०७६/०७७)
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नकनसम

खुला तथा सिािेिी

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक

पत्र

नवषय

परीक्षा नमनत र समय

प्रथि

नेपाली

२०७६ फागुन २७ गते विनको
२:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

वितीय

अंग्रेजी

२०७६ फागुन २८ गते विनको
२:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

तृ तीय

सािान्य ज्ञान

२०७६ फागुन २९ गते विनको
२:०० बजे (१ घण्टा )

चतुथथ

संविधान तथा कानूनहरु

२०७६ फागुन ३० गते विनको
२:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

पााँ चौ

सेिा सम्बन्धी

२०७६ चैत्र १ गते विनको २:००
बजे (३ घण्टा)
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परीक्षा केन्द्र

परीक्षा केन्द्र पवछ प्रकावित गररनेछ ।

क्र.सं.

नवज्ञापन नं .

नकनसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह / तह

चरण

नवषय

परीक्षा नमनत र समय

नेपाली

२०७६ फागुन १५ गते विनको
२:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

अंग्रेजी

२०७६ फागुन १५ गते विनको
४:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

सािान्य ज्ञान

२०७६ फागुन १६ गते विनको
२:०० बजे (१ घण्टा १५ विनेट)

उम्मे दवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

-

लोक सेिा आयोगको परीक्षा
सञ्चालन गने कायाथ लयले तोके
बिोवजि हुनेछ ।

प्रथि पत्र

२

९ (०७६/०७७)

खुला तथा सिािेिी

सिस्त्र प्रहरी सहायक वनरीक्षक

वितीय पत्र
आई.क्यू.

२०७६ फागुन १६ गते विनको
४:०० बजे (४५ विनेट)

संविधान

२०७६ फागुन १७ गते विहानको
११:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

सेिा सम्बन्धी

२०७६ फागुन १७ गते विनको
१:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

तृ तीय पत्र

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको निनित परीक्षा सञ्चािि गिे आयोगका कायााियहरु
दरखास्त र्ाराम बुझाएको क्षेत्र

क्र.सं.

परीक्षा संचालन गने कायायलय

परीक्षाथी संख्या

१

श्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १ बराह बावहनी िुख्यालय, पकली, सुनसरी, ९८५१२७२०२९

धनकुटा कायाथलय

८९३

२

श्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. २ वछन्निस्ता बावहनी िुख्यालय, बविथ िास, िहोत्तरी, ९८५१२७२०२४

जलेश्वर कायाथ लय

६६३

३

श्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ३ गढीिाई बावहनी िुख्यालय, िकिानपुर, ९८५१२७२१७६

हे टौडा कायाथलय

१८१

४

श्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाथलय, हल्चोक, स्वयम्भु , काठिाडौं, ०१-५२४९०२४

काठिाडौं कायाथलय

२११७

५

श्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ४ िुद्धिनाथ बावहनी िुख्यालय, पोखरा, कास्की, ९८५१२७२०२५

पोखरा कायाथ लय

३६४

६

श्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ५ श्री वबन्ध्यािावसनी बावहनी िुख्यालय, चन्द्रौटा, कवपलिस्तु , ९८५१२७२०७८

बुटबल कायाथलय

४६८

७

श्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ६ िहे श्वरी बावहनी िुख्यालय, बाङ्गेवसिल, सुखेत, ९८५१२७२०२६

सुखेत कायाथलय

४९५

८

श्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ७ िैद्यनाथ बावहनी िुख्यालय, अत्तररया, कैलाली, ९८५१२७२०२७

िहे न्द्रनगर कायाथ लय

५८०

द्रष्टब्यः
१. उम्मे दवारले उत्तरपुखस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।
२. प्रवेश पत्र नवना कुनै पनन उम्मे दवारवालाई परीक्षामा सखम्मनलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अननवायय रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोननक्स नडभाइसहरु लैजान ननषेर् गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालन हुने नदन अप्रत्यानशत नवदा पनय गएमा पनन आयोगको पूवय सूचना नवना ननर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थनगत हुने छै न ।
५. वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रेजी िु लो अक्षर (Capital Letter)मा A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नदइने छ ।
६. परीक्षामा सम्बखन्धत ननकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अननवायय रुपमा नलई आउनु पनेछ ।
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