लोक सेवा आयोग

सुरक्षा ननकाय िथा संगनिि संस्था िहाशािा
परीक्षा संचालन शािा
प्रहरी ननरीक्षक पदको परीक्षा केन्द्र संशोधन गररएको सम्बन्धी सूचना
ननकायः

श्री नेपाल प्रहरी

विज्ञापन प्रकावित
विवतिः

२०७६/१०/०१

वि.प. कार्य क्रि प्रकावित विवतिः

२०७७/०७/२७

ननर्णय निनि

२०७७/०८/१६

नेपाल प्रहरीको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसार प्रहरी वनरीक्षक पदको िुला िथा सिावेशी िफणको नलखिि परीक्षाको विवत २०७७/०८/०८ िा प्रकावित परीक्षा केन्द्रिा दे हार् बिोविि संशोधन गररएको हुँ दा सम्बन्धित सबैको
िानकारीका िावग र्ो सूचना प्रकावित गररएको छ ।
परीक्षा निनि र सिय

क्र.सं.

१

नवज्ञापन नं .

०३
(०७६/७७)

नकनसि

िुला िथा
सिावेशी

प्रथि पत्र
पद, सेवा,
सिूह/उपसिूह/
िह
सािान्य ज्ञान िथा बौखिक
परीक्षर्

प्रहरी ननरीक्षक

२०७७ िंनसर २८ गिे
नदनको १:०० बजे
(५० निनेट)

रोल नं .
िृिीय पत्र

नििीय पत्र
अंग्रेजी िथा नेपाली
भाषा

पेशागि सैिाखिक
ज्ञान (िण्ड क)

पेशागि व्यवहाररक
परीक्षर् (िण्ड ि)

२०७७ िंनसर २९ गिे
नदनको १:०० बजे
(२ घण्टा ३० निनेट)

२०७७ िंनसर ३०
गिे नदनको १:००
बजे
(२ घण्टा १५ निनेट)

२०७७ िंनसर ३०
गिे नदनको ३:२५
बजे
(४५ निनेट निनेट)

उम्मे दवार
संख्या

सानवक परीक्षा केन्द्र

संशोनधि परीक्षा केन्द्र

१००

श्री िनिोहन िेिोररयल
कलेज, सोह्रिुट्टे ।

श्री िनिोहन िेिोररयल
कलेज, बालाजु ।
(जनिैत्री अस्ताल सँगै)

द्रष्टब्यः
१. उम्मे दवारले उत्तरपुखस्तकािा कालो िसी भएको डटपेन/कलि िात्र प्रयोग गनुणपनेछ ।
२. प्रवेश पत्र नवना कुनै पनन उम्मे दवारवालाई परीक्षािा सखम्मनलि नगराइने हँ दा प्रवेशपत्र अननवायण रुपिा साथिा नलई परीक्षा संचालन हनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा ३० निनेट अगावै परीक्षा भवनिा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भवनिा झोला, िोबाइल फोन िथा अन्य इलोक्ट्र ोननक्स नडभाइसहरु लैजान ननषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालन हने नदन अप्रत्यानशि नवदा पनण गएिा पनन आयोगको पूवण सूचना नवना ननधाणररि परीक्षा कायणक्रि स्थनगि हने छै न ।
५. वस्तुगि बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रेजी िु लो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई िात्र िान्यिा नदइने छ ।
६. परीक्षािा सम्बखन्धि ननकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेिको कुनै पररचयपत्र अननवायण रुपिा नलई आउनु पनेछ ।
७. वस्तुगि बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको गलि उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हनेछ ।
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दे खि

सम्म

१०६९

१५८६

िृिीय पत्रको पेशागि व्यावहाररक परीक्षर् सम्बन्धी नवषयको परीक्षा दे हाय बिोनजि सञ्चालन हनेछ ।
१

िृिीय पत्र िण्ड (क)पेशागि अनभवृनत्त परीक्षर् (२ घण्टा १५ निनेट) को परीक्षा सिाखि पश्चाि उक्त िण्ड क को उत्तर पुखस्तका बुझाई परीक्षाथीहरु यथास्थानिै रहनु पनेछ । सोही विििा िण्ड ि को
उत्तरपुखस्तका नविरर् हनेछ, उक्त िण्डको नाि नािेसी नववरर् भनण र सोही उत्तरपुखस्तकाको बानहर रहे को ननदे शन अध्ययन गनण १० निनेटको सिय रहनेछ ।

२

परीक्षाथी वा परीक्षा संचालन गने किणचारी कसैले प्रश्नपत्र/उत्तरपुखस्तकालाई लैजान, नक्कल गनण वा फोटो खिच्ने लगायिका कायण गनण गराउन पाइने छै न ।

३

पेशागि व्यवहाररक परीक्षर् िण्ड अिगणि प्रहरी ननरीक्षक पदको लानग Critical Analysis/Problem solving, Situational Travel Time, Incident Report writing र Simulation or Work
sample नवषयको परीक्षर् गररने छ भने प्रहरी सहायक ननरीक्षकको लानग Situational Travel Time, Incident Report writing र Simulation or Work sample नवषयको परीक्षर् गररने छ ।

४

उत्तर पुखस्तकािा उल्लेि गररएको स्थानिा बाहे क उम्मे दवारले आफ्नो पनहचान िुलाउने कुनै प्रकारको नचन्ह वा संकेि लेख्न पाउने छै न । उल्लेि गररएको पाइएिा परीक्षा रि हनेछ ।

५

परीक्षा सियिा उपलब्ध गराईएको उत्तर पुखस्तका, प्रश्नपत्र, ननदे शन लगायि अन्य सबै सािाग्री अननवायण रुपिा नफिाण बुझाउनु पनेछ ।

कोनभड - १९ संक्रिर्को सियिा सुरनक्षि रहन परीक्षाथीले ध्यान नदनुपने थप नवषयहरु
१

परीक्षा केन्द्रिा प्रवेश गनुणअनघ उम्मे दवारले िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लानग स्याननटाइजर र िानेपानी सिेि नलई आउनु पनेछ।

२

परीक्षाथी परीक्षाको लानग िोनकएको सिय भन्दा एक घण्टा िीस निनेट अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपुग्नु पनेछ ।

३

परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रवेश गदाण , बानहर ननस्कँदा र शौचालय प्रयोग गनुण पदाण नभडभाड नगररकन २ (दु ई) निटरको दू री कायि गरी क्रिैसँग िोनकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४

परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हने, कुराकानी गने गनुण हँ दैन ।

५

परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तकािा लेखिसके पश्चाि बाँकी रहे को उत्तरपुखस्तकाको िाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।

६

परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तका बुझाउँ दा आफ्नो उत्तरपुखस्तका गिी गरी उत्तरपुखस्तका बुझाएको हस्ताक्षर गरी बानहर जानु पनेछ।

७

परीक्षािा िनटएका जनशखक्तले नदएको ननदे शनको पूर्ण पालना गनुण पनेछ ।

८

कोनभड - १९ बाट संक्रनिि परीक्षाथीहरुका लानग नवशेष केन्द्र (रानष्टरय प्रहरी प्रनशक्षर् प्रनिष्ठान, िहाराजगञ्ज) को व्यवस्था गररएको हँ दा संक्रनिि परीक्षाथीले फोन नं . ०१-४४१४९०६, ९८५१२८५१०० वा
९८५१२८१००९ िा सम्पकण गरी आफ्नो दिाण नं. र नाि थर नटपाउनु पनेछ ।
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