
विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७८/०५/११ २०७८/०६/०८

१.१ ०१ (०७८/०७९) खुला तथा सिािेिी सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक चतुथथ बौद्धिक परीक्षा (आई.कु्य.)
२०७८ िंवसर ४ गते विहान 

११:०० बजे (१ घण्टा)

सबै 

उमे्मदिार

परीक्षा केन्द्र पवि प्रकावित गररनेि 

।

प्रथि नेपाली
२०७८ पुष ६ गते वदनको १:०० 

बजे  (१ घण्टा ३० विनेट)

वितीय अंगे्रजी
२०७८ पुष ७ गते वदनको १:०० 

बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

तृतीय सािान्य ज्ञान
२०७८ पुष ८ गते वदनको १:०० 

बजे (१ घण्टा )

चतुथथ संविधान तथा कानूनहरु
२०७८ पुष ९ गते वदनको १:०० 

बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

पााँचौ सेिा सम्बन्धी
२०७८ पुष १० गते वदनको १:०० 

बजे (३ घण्टा)

क्र.सं. विज्ञापन नं. विवसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा िेन्द्र

वनिायः

चरण / पत्र विषय परीक्षा वमवत र समय

१.२ ०१ (०७८/०७९)

विज्ञापन नं. विवसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह पत्रक्र.सं. विषय परीक्षा वमवत र समय परीक्षा िेन्द्र
उमे्मदिार 

संख्या

परीक्षा केन्द्र पवि प्रकावित गररनेि 

।

सबै 

उमे्मदिार
खुला तथा सिािेिी सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक

लोि सेिा आयोग

सुरक्षा वनिाय तथा संगवित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालन शाखा

सशस्त्र प्रहरी वनरीक्षि, सशस्त्र प्रहरी सहायि वनरीक्षि तथा सशस्त्र प्रहरी जिान पदिो वलखखत परीक्षा िाययक्रम वनर्ायरण गररएिो सम्बन्धी सूचना

सशस्त्र प्रहरी वनरीक्षि पदिो पााँचौ चरणिो वलखखत परीक्षा िाययक्रम

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूिथ प्रकावित विज्ञापन अनुसार सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक , सिस्त्र प्रहरी सहायक वनरीक्षक तथा सिस्त्र प्रहरी जिान पदको खुला तथा समािेशी  तर्य िो प्रवतयोवगतात्मि वलखखत परीक्षा देहाय 

बिोवजि वनधाथरण गररएको व्यहोरा सम्बद्धन्धत सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको ि । कोविड-१९ संक्रिण िएका उमे्मदिारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्र रहने हाँदा परीक्षा िुरु हनु िन्दा कम्तीिा ३ 

(तीन) घण्टा अगािै सिस्त्र प्रहरी बल नेपालिा अवनिायथ रुपिा जानकारी वदनु पनेि ।

पुनश्च :

१. सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक पदको बौद्धिक परीक्षा (आई.कु्य.) Optical Mark Reader (OMR) प्रणालीबाट सञ्चालन हने व्यहोरा सूवचत गररन्ि । 

२. चतुथथ चरणको बौद्धिक परीक्षण (I.Q.) परीक्षािा उत्तीणथ उमे्मदिारलाई िात्र पााँचौ चरणको वलद्धखत परीक्षािा सिािेि गराईनेि ।

श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल वल.प. कायथक्रि प्रकािन विवतिः
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क्र.सं. विज्ञापन नं. विवसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा िेन्द्रचरण / पत्र विषय परीक्षा वमवत र समय

नेपाली
२०७८ िंवसर १५ गते वदनको 

१:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

अंगे्रजी
२०७८ िंवसर १५ गते वदनको 

३:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

सािान्य ज्ञान
२०७८ िंवसर १६ गते वदनको 

१:०० बजे (१ घण्टा १५ विनेट)

आई.कू्य.
२०७८ िंवसर १६ गते वदनको 

३:०० बजे (४५ विनेट)

संविधान
२०७८ िंवसर १७ गते वदनको 

१:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

सेिा सम्बन्धी
२०७८ िंवसर १७ गते वदनको 

३:०० बजे (१ घण्टा ३०  विनेट)

३ ३ (०७८/०७९) खुला तथा सिािेिी सिस्त्र प्रहरी जिान प्रथि पत्र
नेपाली, अंगे्रजी, गवणत 

तथा सेिा सम्बन्धी

२०७८ पुष १७ गते वदनको 

११:०० बजे (३  घण्टा)

सबै 

उमे्मदिार

लोक सेिा आयोगको परीक्षा 

सञ्चालन गने कायाथलयले तोके 

बिोवजि हनेि ।

प्रथि पत्र

वितीय पत्र

तृतीय पत्र

२ २ (०७८/०७९) खुला तथा सिािेिी सिस्त्र प्रहरी सहायक वनरीक्षक

लोक सेिा आयोगको परीक्षा 

सञ्चालन गने कायाथलयले तोके 

बिोवजि हनेि ।

सबै 

उमे्मदिार
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क्र.सं. विज्ञापन नं. विवसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा िेन्द्रचरण / पत्र विषय परीक्षा वमवत र समय

क्र.सं.

१

२

३

४

५

६

७

क्र.सं.

१

२

३

४

५

६

७

सुखेत कायाथलय

िहेन्द्रनगर कायाथलय

श्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ६ िहेश्वरी बावहनी िुख्यालय, बाङे्गवसिल, सुखेत, ९८५१२७२०२६

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

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

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको निनित परीक्षा सञ्चािि गिे आयोगका कायााियहरु

सशस्त्र प्रहरी जवाि पदको निनित परीक्षा सञ्चािि गिे आयोगका कायााियहरु

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

जलेश्वर कायाथलयश्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. २ विन्निस्ता बावहनी िुख्यालय, बवदथिास, िहोत्तरी, ९८५१२७२०२४

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

पोखरा कायाथलय

दरखास्त र्ाराम बुझाएिो के्षत्र परीक्षा संचालन गने िायायलय

बुटबल कायाथलयश्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ५ श्री वबन्ध्यािावसनी बावहनी िुख्यालय, चन्द्रौटा, कवपलिसु्त, ९८५१२७२०७८

धनकुटा कायाथलय

परीक्षा संचालन गने िायायलयदरखास्त र्ाराम बुझाएिो के्षत्र

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

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

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, सीिा सुरक्षा तावलि विक्षालय, बदथघाट, पविि निलपरासी, ९८५१२७२०६१ बुटबल कायाथलय

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सिस्त्र प्रहरी जिान तावलि विक्षालय, नौबस्ता, बााँके, ९८५१२७२०६३ दाङ कायाथलय

धनकुटा कायाथलय

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल  नं. २  विन्निस्ता बावहनी िुख्यालय, बवदथिास, िहोत्तरी, ९८५१२७२०२४ जलेश्वर कायाथलय

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कायाथलय, हलचोक, स्वयमु्भ, काठिाडौं, ०१-५२४९०२४ काठिाडौ ंकायाथलय

सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ७ िैद्यनाथ बावहनी िुख्यालय, अत्तररया, कैलाली, ९८५१२७२०२७ िहेन्द्रनगर कायाथलय
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क्र.सं. विज्ञापन नं. विवसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा िेन्द्रचरण / पत्र विषय परीक्षा वमवत र समय

द्रष्टब्यः  

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञिाली

िाखा अवधकृत उपसवचि

९. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा सिस्त्र प्रहरी बल नेपालको िेि साइटिा गई विद्युतीय िाध्यिबाट कोविड सम्बन्धी स्वयि् घोषणा फाराि अवनिायथ रुपिा िनुथपनेि ।

१०. कोविड - १९ संक्रवित उमे्मदिारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोले त्यस्ता उमे्मदिारहरुले आफू संक्रवित िएको जानकारी सिस्त्र प्रहरी बल नेपालिा अवग्रि रुपिा गराउनु पनेि ।

५.   परीक्षाथीले उत्तरपुद्धस्तकािा लेद्धखसके पिात बााँकी रहेको उत्तरपुद्धस्तकाको खाली स्थान स्वयंले िाटी बुझाउनु पनेि ।

६.   परीक्षाथीले उत्तरपुद्धस्तका बुझाउाँदा आफ्नो उत्तरपुखस्तिा गन्ती गरी उत्तरपुखस्तिा बुझाएिो हस्ताक्षर गरी बावहर जानु पनेि।

७.   परीक्षािा खवटएका जनिद्धिले वदएको वनदेिनको पूणथ पालना गनुथ पनेि ।

िोविड - १९ संक्रमणिो समयमा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप विषयहरु

१.  परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुथअवघ उमे्मदिारले  िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेि।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय िन्दा एि घण्टा तीस वमनेट अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेि ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाथ , बावहर वनस्काँ दा र िौचालय प्रयोग गनुथ पदाथ विडिाड नगररकन २ (दुई) वमटरिो दूरी िायम गरी क्रिैसाँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेि ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हने, कुराकानी गने गनुथ हाँदैन । 

४. परीक्षा संचालन हने वदन अप्रत्यावित विदा पनथ गएिा पवन आयोगिो पूिय सूचना विना वनर्ायररत परीक्षा िाययक्रम स्थवगत हने िैन ।

५. िसु्तगत िहउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हनेि ।

५. िसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेद्धखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता वदइने ि ।

६. परीक्षािा सम्बद्धन्धत वनकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अवनिायय  रुपिा वलई आउनु पनेि ।

८. नेपाल सरकारबाट जारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी वनणथयहरु तथा आयोगबाट जारी हने संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन हनेि ।

१. उमे्मदिारले उत्तरपुद्धस्तकािा िालो मसी िएिो डटपेन/िलम िात्र प्रयोग गनुथपनेि ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारिालाई परीक्षािा सद्धम्मवलत नगराइने हाँदा प्रिेशपत्र अवनिायय रुपमा साथमा वलई परीक्षा संचालन हुनुिन्दा िम्तीमा १ घण्टा ३० वमनेट अगािै परीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेि ।

३. परीक्षा ििनिा मोबाइल, इलेक्ट्र ोवनि वडिाइस वनषेर् गररएको ि ।
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