लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वठत संस्था महाशाखा
परीक्षा संचालन शाखा
प्रहरी द्वनरीक्षक तथा प्रहरी सहायक द्वनरीक्षक पदको परीक्षा कायाक्रम द्वनधाारण गररएको सम्बिी सूचना
द्वनकायः

श्री नेपाल प्रहरी

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

वल.प. कायाक्रि प्रकावित विवतिः

२०७६/१०/०१

२०७७/०७/२७

द्वनणाय द्वमद्वत : २०७७/०७/२७

कोविड - १९संक्रिर्का कारर् स्थवगत रहे को नेपाल प्रहरीको पूिा प्रकावित विज्ञापन अनुसार िे हाय बिोवजिका पिहरुको खुला तथा समावेशी तफाको प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलद्धखत परीक्षा िे हाय बिोवजि वनधाारर् गररएको व्यहोरा
सम्बन्धित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।
परीक्षा द्वमद्वत र समय
क्र.सं.

द्ववज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

पद, सेवा, समूह/उपसमूह /
तह

तृतीय पत्र

प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

सामान्य ज्ञान तथा
बौद्धिक परीक्षण

अंग्रेजी तथा नेपाली
भाषा

पेशागत सैिाद्धिक
ज्ञान (खण्ड क)

पेशागत व्यवहाररक
परीक्षण (खण्ड ख)

उम्मेदवार
संख्या

परीक्षा केन्द्र

१

०४ (०७६/७७)

खुला तथा सिािेिी

प्रहरी सहायक वनरीक्षक

२०७७ िंवसर १८ गते
विनको १:०० बजे
(५० विनेट)

२०७७ िंवसर १९ गते
विनको १:०० बजे
(२ घण्टा ३० विनेट)

२०७७ िंवसर २० गते
विनको १:०० बजे
(२ घण्टा १५ विनेट)

२०७७ िंवसर २० गते
विनको ३:२५ बजे
(४५ विनेट)

५३३८

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

२

०३ (०७६/७७)

खुला तथा सिािेिी

प्रहरी वनरीक्षक

२०७७ िंवसर २८ गते
विनको १:०० बजे
(५० विनेट)

२०७७ िंवसर २९ गते
विनको १:०० बजे
(२ घण्टा ३० विनेट)

२०७७ िंवसर ३० गते
विनको १:०० बजे
(२ घण्टा १५ विनेट)

२०७७ िंवसर ३० गते
विनको ३:२५ बजे
(४५ विनेट विनेट)

२०१४

परीक्षा केन्द्र पवछ प्रकावित
गररनेछ ।

प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको निनित परीक्षा सञ्चािि गिे आयोगका कायााियहरु
क्र.सं.

परीक्षा संचालन गने
कायाालय

दरखास्त फाराम बुझाएको क्षेत्र

परीक्षाथी संख्या

१

१ नं . प्रिे ि प्रहरी कायाा लय, विराटनगर, फोन नं . ०२१-४३५००१

धनकुटा कायाालय

७९९

२

२ नं . प्रिे ि प्रहरी कायाा लय, जनकपुर, फोन नं . ९८५४०२९७४१

जलेश्वर कायाालय

४४९

३

बागिती प्रहरी कायाा लय, हे ट ड
ं ा, फोन नं . ०५७-५२१४९९

हे ट ड
ं ा कायाा लय

२२५

४

िहानगरीय प्रहरी कायाा लय, रानीपोखरी, काठिाड ,ं ०१-४२३१४६६

काठिाड ं कायाालय

२०४८

५

गण्डकी प्रिे ि प्रहरी कायाालय, पोखरा, ०६१-४६२५००

पोखरा कायाालय

४२५

६

५ नं . प्रिे ि प्रहरी कायाा लय, िाङ, ०८२-५२३४१०

िाङ कायाालय

५८८

७

कर्ााली प्रिे ि प्रहरी कायाा लय, सुखेत, ०८३-५२०८११

सुखेत कायाालय

४८७

८

सुिूर पविि प्रिे ि प्रहरी कायाा लय, विपायल, ०९४-४१२१४८

विपायल कायाा लय

३१७

द्रष्टब्यः
१. उम्मेदवारले उत्तरपुद्धस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।
२. प्रवेश पत्र द्ववना कुनै पद्वन उम्मे दवारवालाई परीक्षामा सद्धम्मद्वलत नगराइने हुँ दा प्रवेशपत्र अद्वनवाया रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्वनक्स द्वडभाइसहरु लैजान द्वनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालन हने द्वदन अप्रत्याद्वशत द्ववदा पना गएमा पद्वन आयोगको पूवा सूचना द्ववना द्वनधााररत परीक्षा कायाक्रम स्थद्वगत हने छै न ।
५. वस्तुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रेजी ठु लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेद्धखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता द्वदइने छ ।
६. परीक्षामा सम्बद्धित द्वनकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अद्वनवाया रुपमा द्वलई आउनु पनेछ ।
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तृतीय पत्रको पेशागत व्यावहाररक परीक्षण सम्बिी द्ववषयको परीक्षा दे हाय बमोद्वजम सञ्चालन हनेछ ।
१

तृतीय पत्र खण्ड (क)पेशागत अद्वभवृद्वत्त परीक्षण (२ घण्टा १५ द्वमनेट) को परीक्षा समाद्धि पश्चात उक्त खण्ड क को उत्तर पुद्धस्तका बुझाई परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहनु पनेछ । सोही वखतमा खण्ड ख को उत्तरपुद्धस्तका द्ववतरण हनेछ,
उक्त खण्डको नाम नामेसी द्वववरण भना र सोही उत्तरपुद्धस्तकाको बाद्वहर रहे को द्वनदे शन अध्ययन गना १० द्वमनेटको समय रहनेछ ।

२

परीक्षाथी वा परीक्षा संचालन गने कमाचारी कसैले प्रश्नपत्र/उत्तरपुद्धस्तकालाई लैजान, नक्कल गना वा फोटो द्धखच्ने लगायतका काया गना गराउन पाइने छै न ।

३

पेशागत व्यवहाररक परीक्षण खण्ड 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 पुद्धस्तकामा उल्लेख गररएको स्थानमा बाहेक उम्मे दवारले आफ्नो पद्वहचान खुलाउने कुनै प्रकारको द्वचन्ह वा संकेत लेख्न पाउने छै न । उल्लेख गररएको पाइएमा परीक्षा रि हनेछ ।

५

परीक्षा समयमा उपलब्ध गराईएको उत्तर पुद्धस्तका, प्रश्नपत्र, द्वनदे शन लगायत अन्य सबै सामाग्री अद्वनवाया रुपमा द्वफताा बुझाउनु पनेछ ।
कोद्वभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान द्वदनुपने थप द्ववषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुाअवघ उम्मेििारले िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्याद्वनटाइजर र खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय िन्दा एक घण्टा तीस द्वमनेट अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाा, बावहर वनस्कँिा र ि चालय प्रयोग गनुा पिाा विडिाड नगररकन २ (दु ई) द्वमटरको दू री कायम गरी क्रिैसँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुँ िैन ।
५. परीक्षाथीले उत्तरपु न्धिकािा लेन्धखसके पिात बाँकी रहे को उत्तरपुद्धस्तकाको खाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।
६. परीक्षाथीले उत्तरपु न्धिका बुझाउँ िा आफ्नो उत्तरपु न्धिका गन्ती गरी उत्तरपुद्धस्तका बुझाएको हस्ताक्षर गरी बाद्वहर जानु पनेछ।
७. परीक्षािा खवटएका जनिन्धिले विएको वनिे िनको पू र्ा पालना गनुा पनेछ ।
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