लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा
परीक्षा संचालन शािा
प्रहरी द्वनरीक्षक पदको परीक्षा केन्द्र द्वनर्ाारण गररएको सम्बन्धी सूचना
द्वनकायः

श्री नेपाल प्रहरी

विज्ञापन
प्रकावित विवतिः

२०७६/१०/०१

वल.प. कायाक्रि प्रकावित विवतिः

द्वनणाय द्वमद्वत

२०७७/०७/२७

२०७७/०८/०८

कोवभड - १९संक्रिणका कािण स्थवगत िहे को नेपाल प्रहरीको पूिा प्रकावित विज्ञापन अनुसाि प्रहिी वनिीक्षक पदको िुला तथा समावेशी तर्ाको द्वलखित परीक्षाको पिीक्षा केन्द्र दे हाय बिोवजि वनधाािण गरिएको हाँ दा सम्बन्तित
सबैको जानकािीका लावग यो सूचना प्रकावित गरिएको छ ।
परीक्षा द्वमद्वत र समय
द्वितीय पत्र

सामान्य ज्ञान तथा
बौखिक परीक्षण

अंग्रेजी तथा नेपाली
भाषा

तृतीय पत्र

दे खि

सम्म

श्री पासाङ्ग ल्हािु िेपाा िेिोरियल
कलेज, सािाखुिी ।

४

१३१

१००

श्री आवििााद कलेज, सािाखुिी ।

५०२

१०६७

३

१००

श्री िनिोहन िेिोरियल कलेज,
सोह्रखुट्टे ।

१०६९

१५८६

४

१००

श्री िान्ति विद्यागृह िा.वि. लैनचौि ।

१५८७

२०८४

५

१००

श्री जनकनाथ स्मृती िा.वि. लैनचौि ।

२०८५

२५७२

१००

श्री नन्दी िा.वि., नक्साल ।

२५७३

३५७९

१००

श्री टं गाल िा.वि. टं गाल ।

३५८०

३६९७

८

१००

श्री िहे न्द्र भिन िा.वि., सानोगौचिण ।

३६९८

३८३१

९

१००

श्री वििपु िी िा.वि., िहािाजगञ्ज ।

३८३२

३९५७

१०

१००

श्री न्यू विवलवनयि कलेज, सुकेधािा

३९५८

४०९७

११

१००

श्री गुह्येश्विी िा.वि., वसनािङ्गल ।

४०९८

४२२२

१२

१००

श्री वभिसेनगोला िाध्यविक विद्यालय,
नयााँ िानेश्वि ।

४२२३

४३५२

पद, सेवा,
समूह/उपसमूह/
तह

प्रथम पत्र

रोल नं.
उम्मेदवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

१

१००

२

क्र.सं.

६
७

द्ववज्ञापन नं .

०३ (०७६/७७)

द्वकद्वसम

खुला तथा
सिािेिी

प्रहिी वनिीक्षक

२०७७ िंवसि २८ गते
वदनको १:०० बजे
(५० विनेट)

२०७७ िंवसि २९ गते
वदनको १:०० बजे
(२ घण्टा ३० विनेट)

पेशागत सैिाखिक
ज्ञान (िण्ड क)

२०७७ िंवसि ३० गते
वदनको १:०० बजे
(२ घण्टा १५ विनेट)
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पेशागत व्यवहाररक
परीक्षण (िण्ड ि)

२०७७ िंवसि ३० गते
वदनको ३:२५ बजे
(४५ विनेट विनेट)

१३

१००

श्री ित्निाज्यलक्ष्मी िा.वि., िानेश्वि ।

४३५३

४४७५

१४

१००

श्री स्वप्न िावटका (SV) एकेडे िी,
बुद्धनगि ।

४४७८

४५९८

१५

१००

श्री दिबाि हाई स्कूल (भानु िाध्यविक
विद्यालय), िानीपोखिी ।

४६००

४७३१

१६

१००

श्री दिबाि हाई स्कूल (संस्कृत
िाध्यविक विद्यालय), िानीपोखिी ।

४७३२

४८६४

१००

श्री पद्मकन्या विद्याश्रि, वडन्तिबजाि ।

४८६५

४९८२

१८

१००

श्री विजय स्मािक िा.वि., वडन्तििजाि ।

४९८३

५०९९

१९

१००

श्री विश्व वनकेतन िा.वि., विपु िेश्वि ।

५१००

५२८८

२०

११४

श्री एसइए (SEA) इवञ्जवनयरिङ्ग
एकेडे िी, थापाथली ।

५२९३

५५२५

२१

द्ववशेष केन्द्र

श्री िावरिय प्रहिी प्रविक्षण प्रवतष्ठान,
िहािाजगञ्ज ।

-

-

१७

०३ (०७६/७७)

खुला तथा
सिािेिी

प्रहिी वनिीक्षक

२०७७ िंवसि २८ गते
वदनको १:०० बजे
(५० विनेट)

२०७७ िंवसि २९ गते
वदनको १:०० बजे
(२ घण्टा ३० विनेट)

२०७७ िंवसि ३० गते
वदनको १:०० बजे
(२ घण्टा १५ विनेट)

२०७७ िंवसि ३० गते
वदनको ३:२५ बजे
(४५ विनेट विनेट)

द्रष्टब्यः
१. उम्मे दवारले उत्तरपुखस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।
२. प्रवेश पत्र द्ववना कुनै पद्वन उम्मे दवारवालाई परीक्षामा सखम्मद्वलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अद्वनवाया रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्वनक्स द्वडभाइसहरु लैजान द्वनषेर् गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालन हुने द्वदन अप्रत्याद्वशत द्ववदा पना गएमा पद्वन आयोगको पूवा सूचना द्ववना द्वनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम स्थद्वगत हुने छै न ।
५. वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रेजी िु लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता द्वदइने छ ।
६. परीक्षामा सम्बखन्धत द्वनकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अद्वनवाया रुपमा द्वलई आउनु पनेछ ।
७. वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।
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तृतीय पत्रको पेशागत व्यावहाररक परीक्षण सम्बन्धी द्ववषयको परीक्षा दे हाय बमोद्वजम सञ्चालन हुनेछ ।
१

तृतीय पत्र िण्ड (क)पेशागत अद्वभवृद्वत्त परीक्षण (२ घण्टा १५ द्वमनेट) को परीक्षा समाखि पश्चात उि िण्ड क को उत्तर पुखस्तका बुझाई परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहनु पनेछ । सोही वितमा िण्ड ि को
उत्तरपुखस्तका द्ववतरण हुनेछ, उि िण्डको नाम नामेसी द्वववरण भना र सोही उत्तरपुखस्तकाको बाद्वहर रहे को द्वनदे शन अध्ययन गना १० द्वमनेटको समय रहनेछ ।

२

परीक्षाथी वा परीक्षा संचालन गने कमाचारी कसैले प्रश्नपत्र/उत्तरपुखस्तकालाई लैजान, नक्कल गना वा र्ोटो खिच्ने लगायतका काया गना गराउन पाइने छै न ।

३

पेशागत व्यवहाररक परीक्षण िण्ड अिगात प्रहरी द्वनरीक्षक पदको लाद्वग Critical Analysis/Problem solving, Situational Travel Time, Incident Report writing र Simulation or Work
sample द्ववषयको परीक्षण गररने छ भने प्रहरी सहायक द्वनरीक्षकको लाद्वग Situational Travel Time, Incident Report writing र Simulation or Work sample द्ववषयको परीक्षण गररने छ ।

४

उत्तर पुखस्तकामा उल्लेि गररएको स्थानमा बाहे क उम्मे दवारले आफ्नो पद्वहचान िुलाउने कुनै प्रकारको द्वचन्ह वा संकेत लेख्न पाउने छै न । उल्लेि गररएको पाइएमा परीक्षा रि हुनेछ ।

५

परीक्षा समयमा उपलब्ध गराईएको उत्तर पुखस्तका, प्रश्नपत्र, द्वनदे शन लगायत अन्य सबै सामाग्री अद्वनवाया रुपमा द्वर्ताा बुझाउनु पनेछ ।

कोद्वभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान द्वदनुपने थप द्ववषयहरु
१

परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअद्वघ उम्मेदवारले माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाद्वग स्याद्वनटाइजर र िानेपानी समेत द्वलई आउनु पनेछ।

२

परीक्षाथी परीक्षाको लाद्वग तोद्वकएको समय भन्दा एक घण्टा तीस द्वमनेट अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुग्नु पनेछ ।

३

परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा , बाद्वहर द्वनस्कुँदा र शौचालय प्रयोग गनुा पदाा द्वभडभाड नगररकन २ (दु ई) द्वमटरको दू री कायम गरी क्रमैसुँग तोद्वकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४

परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन ।

५

परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तकामा लेखिसके पश्चात बाुँकी रहे को उत्तरपुखस्तकाको िाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।

६

परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तका बुझाउुँ दा आफ्नो उत्तरपुखस्तका गिी गरी उत्तरपुखस्तका बुझाएको हस्ताक्षर गरी बाद्वहर जानु पनेछ।

७

परीक्षामा िद्वटएका जनशखिले द्वदएको द्वनदे शनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

८

कोद्वभड - १९ बाट संक्रद्वमत परीक्षाथीहरुका लाद्वग द्ववशेष केन्द्र (राद्वष्टरय प्रहरी प्रद्वशक्षण प्रद्वतष्ठान, महाराजगञ्ज) को व्यवस्था गररएको हुुँ दा संक्रद्वमत परीक्षाथीले र्ोन नं . ०१-४४१४९०६, ९८५१२८५१०० वा
९८५१२८१००९ मा सम्पका गरी आफ्नो दताा नं. र नाम थर द्वटपाउनु पनेछ ।
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