
 
 

सूचना  !   सूचना  !!    सूचना !!! 
  

नेपाल प्रहरीमा जनपद समहू तर्फ  ररक्त प्रहरी ननरीक्षक पदमा खलुा 

प्रततयोतिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपतूतफ िनफ प्रहरी प्रधान 

कायाफलयबाट तमतत २०७८/०८/१० ित ेप्रकातशत तवज्ञापन अनसुार दरखास्त 

तदई निस्तृत स्िास््य परीक्षणमा उत्तीर्फ भएका उम्मेदवारहरूको लोक सेिा 

आयोगद्वारा ननम्नानुसारको परीक्षा केन्द्रहरूमा नमनत २०७९/०२/२२ 

गतेदेनि नमनत २०७९/०२/२४ गतेसम्म नलनित परीक्षा सञ्चालन हनु े

व्यहोरा सम्बतधधत सम्परू्फ उम्मेदवारहरूको िानकारीको लाति यो सचूना 

प्रकाशन िररएको छ ।  

साथै तलतखत परीक्षामा सहभािी हुने उम्मेदवारहरूले सम्बतधधत 

कायाफलयबाट उपलब्ध िराईएको प्रिेश-पत्र सँिै आफ्नो सक्कलै 

नागरीकताको प्रमाण-पत्र वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो 

समेतको कुनै पररचय-पत्र अतनवायफ रूपमा साथमा तलई परीक्षा शरुू हुन ु

भधदा कम्तीमा १ घण्टा अिावै तोतकएको स्थानमा उपतस्थत हुन ु हनु 

िानकारीको लाति सतूचत िररधछ ।  

ननम्न:- 



श्री नेपाल प्रहरी विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७८/०८/१० २०७८/१२/१७

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

सामान्य ज्ञान तथा 

बौखिक परीक्षण

अंगे्रजी तथा नेपाली 

भाषा

पेशागत सैिाखिक 

ज्ञान (िण्ड क)

पेशागत व्यवहाररक 

परीक्षण (िण्ड ि)

२००
श्री सगरिाथा िल्टिपल 

कलेज, विल्टििजार ।
१ २०६८

४००
श्री िानेश्वर बहुिुखी क्याम्पस, 

िाल्टिनगर ।
२०७२ ७१०४

४००
श्री एल्टिसन कलेज, नयााँ 

िानेश्वर ।
७१०७ ७७०४

२००
श्री कोलिस कलेज, िंखिुल 

िागग, नयााँ िानेश्वर ।
७७०५ ७९९५

२००
श्री स्वप्न िाविका (SV) 

एकेिेिी, बुद्धनगर ।
७९९६ ८२७८

३३४
श्री नेपाल िेघा कलेज, 

बबरिहल ।
८२८० ८९३३

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

द्वनकायः वल.प. कायगक्रि प्रकावित विवतिः परीक्षा केन्द्र द्वनर्ाारण द्वमद्वत

प्रहरी द्वनरीक्षक पदको परीक्षा केन्द्र द्वनर्ाारण गररएको सम्बन्धी सूचना

२०७९/०१/२५

रोल नं.

२०७९ जेठ २३ गते 

विनको २:०० बजे 

(२ घण्टा ३० विनेि)

२०७९ जेठ २४ गते 

विनको २:०० बजे  

(२ घण्टा १५ विनेि)

२०७९ जेठ २४ गते 

विनको ४:२५ बजे  

(४५ विनेि विनेि)

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम
पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ 

तह

खुला तथा सिािेिी प्रहरी वनरीक्षक

२०७९ जेठ २२ गते विनको 

२:०० बजे 

(५० विनेि)

उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

परीक्षा द्वमद्वत र समय

नेपाल प्रहरीको पूिग प्रकावित विज्ञापन अनुसार प्रहरी वनरीक्षक पिको खुला तथा सिािेिी तर्ग को प्रवतयोवगतात्मक वलल्टखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र िेहाय बिोवजि हुने गरी वनर्ागरण गररएको हुाँिा सिल्टित सबैको जानकारीका लावग 

यो सूचना प्रकावित गररएको छ । कोविि-१९ संक्रिण िएका उमे्मििारहरुको लावग अलग परीक्षा केन्द्र रहने हुाँिा परीक्षा िुरु हुनिन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै नेपाल प्रहरीिा अवनिायग रुपिा जानकारी विनु पनेछ ।

तृतीय पत्र

१ ४२ (०७८/७९)
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द्रष्टब्यः  

१

२

३

४

५

१.  परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुगअवघ उमे्मििारले  िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्याद्वनटाइजर र िानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय िन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाग, बावहर वनस्काँ िा र िौचालय प्रयोग गनुग पिाग विििाि नगररकन २ (दुई) द्वमटरको दूरी कायम गरी क्रिैसाँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हुने, कुराकानी गने गनुग हुाँिैन । 

७.   परीक्षािा खविएका जनिल्टिले विएको वनिेिनको पूणग पालना गनुग पनेछ ।

परीक्षा समयमा उपलब्ध गराईएको उत्तर पुखिका, प्रश्नपत्र, द्वनदेशन लगायत अन्य सबै सामाग्री अद्वनवाया रुपमा द्विताा बुझाउनु पनेछ ।

िाखा अवर्कृत उपसवचि

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

राजु सत्याल प्रकाि गुरुङ

६. िसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) िा  A, B, C, D लेल्टखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता विइने छ ।

७. परीक्षािा सिल्टित वनकायबाि जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको िोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अवनिायग रुपिा वलई आउनु पनेछ ।

तृतीय पत्र िण्ड (क)पेशागत अद्वभवृद्वत्त परीक्षण (२ घण्टा १५ द्वमनेट) को परीक्षा समाखि पश्चात उक्त िण्ड क को उत्तर पुखिका बुझाई परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहनु पनेछ । सोही वितमा िण्ड ि को उत्तरपुखिका द्ववतरण हुनेछ , उक्त िण्डको नाम नामेसी 

द्वववरण भना र सोही उत्तरपुखिकाको बाद्वहर रहेको द्वनदेशन अध्ययन गना १० द्वमनेटको समय रहनेछ ।

परीक्षाथी वा परीक्षा संचालन गने कमाचारी कसैले प्रश्नपत्र/उत्तरपुखिकालाई लैजान, नक्कल गना वा िोटो खिचे्न लगायतका काया गना गराउन पाइने छैन ।

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 ।

उत्तर पुखिकामा उले्लि गररएको स्थानमा बाहेक उमे्मदवारले आफ्नो पद्वहचान िुलाउने कुनै प्रकारको द्वचन्ह वा संकेत लेख्न पाउने छैन । उले्लि गररएको पाइएमा परीक्षा रि हुनेछ ।

८. नेपाल सरकारबाि जारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सििी वनणगयहरु तथा आयोगबाि जारी हुने संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोर्न सद्वहत) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।

९. कोविि - १९ संक्रवित उमे्मििारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोले त्यस्ता उमे्मििारहरुले आरू् संक्रवित िएको जानकारी नेपाल प्रहरीिा अवग्रि रुपिा गराउनु पनेछ ।

तृतीय पत्रको पेशागत व्यावहाररक परीक्षण सम्बन्धी द्ववषयको परीक्षा देहाय बमोद्वजम सञ्चालन हुनेछ ।

१. उमे्मििारले उत्तरपुल्टस्तकािा कालो मसी भएको डटपेन/कलम िात्र प्रयोग गनुगपनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मििारिालाई परीक्षािा सल्टम्मवलत नगराइने हुाँिा प्रवेशपत्र अद्वनवाया रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा ििनिा झोला, मोबाइल िोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोद्वनक्स द्वडभाइसहरु लैजान द्वनषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हुने विन अप्रत्यावित वििा पनग गएिा पवन आयोगको पूवा सूचना द्ववना द्वनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हुने छैन ।

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