
विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७९/०६/०७ २०७९/१२/१२

नेपाली
२०८० बैिाख १७ गते वबहानको 

८:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

अंगे्रजी
२०८० बैिाख १७ गते वबहानको 

९:३० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

सािान्य ज्ञान
२०८० बैिाख १८ गते वबहानको 

८:०० बजे (१ घण्टा १५ विनेट)

आई.कू्य.
२०८० िैिाख १८ गते वबहानको 

९:३० बजे  (४५ विनेट)

संविधान
२०८० िैिाख १९ गते वबहानको 

८:०० बजे (१ घण्टा ३० विनेट)

पेिा सम्बन्धी
२०८० िैिाख १९ गते वबहानको 

९:३० बजे (१ घण्टा ३०  विनेट)

तृतीय पत्र

१.० ०५ (०७९/०८०) खुला तथा सिािेिी
सिस्त्र प्रहरी सहायक वनरीक्षक 

(साधारण उपसिूह)

लोक सेिा आयोगको परीक्षा 

सञ्चालन गने कायाालयले तोके 

बिोवजि हुनेछ ।

२००१

प्रथि पत्र

वितीय पत्र

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालि शाखा

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको नलखखत परीक्षा काययक्रम निर्ायरण गररएको सम्बन्धी सूचिा

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकण पदको नलखखत परीक्षा काययक्रम

सशस्त्र प्रहरी बल िेपालको पूिा प्रकावित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी  तर्य को प्रनतयोनगतात्मक नलखखत परीक्षा देहाय बिोवजि वनधाारण गररएको व्यहोरा सम्बन्धन्धत सबैको 

जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । कोविड-१९ संक्रिण िएका उमे्मदिारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्र रहने हुुँदा परीक्षा िुरु हुनु िन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै सिस्त्र प्रहरी बल नेपालिा अवनिाया रुपिा 

जानकारी वदनु पनेछ ।

श्री सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल वल.प. कायाक्रि प्रकािन विवतिःनिकायः

क्र.सं. नवज्ञापि िं. नकनसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह पत्र परीक्षा नमनत र समय परीक्षा केन्द्रउमे्मदवार संख्यानवषय
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क्र.सं. उमे्मदवार संख्या

१ १५८

२ २३५

३ ८८८

४ ५९

५ १८५

६ २८७

७ १८९

द्रष्टब्यः  

राजु सत्याल प्रकाि गुरुङ्ग

िाखा अवधकृत उपसवचि

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

५.   परीक्षाथीले उत्तरपुन्धिकािा लेन्धखसके पश्चात बाुँकी रहेको उत्तरपुन्धिकाको खाली स्थाि स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।

६.   परीक्षाथीले उत्तरपुन्धिका बुझाउुँदा आफ्नो उत्तरपुखिका गन्ती गरी उत्तरपुखिका बुझाएको हिाक्षर गरी बावहर जानु पनेछ।

१. उमे्मदिारले उत्तरपुन्धिकािा कालो मसी भएको डटपेि/कलम िात्र प्रयोग गनुापनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारिालाई परीक्षािा सन्धम्मवलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अनिवायय रुपमा साथमा नलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा ३० नमिेट अगावै परीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा ििनिा मोबाइल, इलेक्ट्र ोनिक नडभाइस निषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पना गएिा पवन आयोगको पूवय सूचिा नविा निर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हुने छैन ।

५. ििुगत िहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।

७.   परीक्षािा खवटएका जनिन्धिले वदएको वनदेिनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

कोनभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप नवषयहरु

१.  परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुाअवघ उमे्मदिारले  िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यानिटाइजर र खािेपािी सिेत वलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय िन्दा एक घण्टा तीस नमिेट अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाा, बावहर वनस्कुँ दा र िौचालय प्रयोग गनुा पदाा विडिाड नगररकन २ (दुई) नमटरको दूरी कायम गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन । 

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

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

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षको पदको निनित परीक्षा सञ्चािि गिे आयोगका कायााियहरु

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

५. ििुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता वदइने छ ।

६. परीक्षािा सम्बन्धन्धत वनकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अनिवायय रुपिा वलई आउनु पनेछ ।

दरखाि र्ाराम बुझाएको के्षत्र

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

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

श्री सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. २ वछन्नििा बावहनी िुख्यालय, बवदािास, िहोत्तरी, ९८५१२७२०२४

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

पोखरा कायाालय

बुटबल कायाालय

सुखेत कायाालय

िहेन्द्रनगर कायाालय

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

परीक्षा संचालि गिे कायायलय

धनकुटा कायाालय

जलेश्वर कायाालय

काठिाडौ ंकायाालय
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