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नेपाल प्रहरीमा ररक्त रहेको प्रहरी जवान (जनपद) पदमा खलु ा
प्रतियोतििाद्वारा समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपूतिि िनि प्रहरी प्रधान
कायािलयबाट तमति २०७८/०८/१० ििे प्रकातशि तवज्ञापन अनसु ार ववस्ततृ
स्वास््य परीक्षणमा उत्तीर्ि हुने उम्मेदवारहरूको लोक सेवा आयोगद्वारा वनम्न
तावलका बमोवजम वलवित परीक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बतधधि सम्पूर्ि
उम्मेदवारहरूको िानकारीको लाति यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
साथै वलवित परीक्षाको परीक्षा के न्द्र सम्बन्द्धी सूचना लोक सेवा
आयोिबाट

प्राप्ि

भए

पश्चाि्

नेपाल

प्रहरीको

वेभसाईट

www.nepalpolice.gov.np मा पतछ प्रकाशन िररने व्यहोरा समेि िानकारीको
लाति सूतचि िररधछ ।
वनम्न:-

लोक िेवा आयोग
िुरक्षा सनकाय तथा िंगसित िंस्था महाशाखा

परीक्षा िंचालन शाखा
प्रहरी जवान पदको सलखखत परीक्षा काययक्रम सनर्ायरण गररएको िम्बन्धी िूचना
निकायः

श्री नेपाल प्रहरी

निज्ञापि प्रकानित निनतः

नल.प. कायाक्रि प्रकानित निनतः

२०७८/०८/१०

२०७८/१२/०२

नेपाल प्रहरीको पूिा प्रकानित निज्ञापि अिुसार प्रहरी जवान (जनपद) पदको खुला तथा सिािेिी तर्ाको प्रनतयोनगतात्मक सलखखत परीक्षा काययक्रम दे हाय बिोनजि सञ्चालि हुिे गरर तय गररएको हुुँ दा सम्बन्धित
सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । कोनिड-१९ संक्रिण िएका उम्मे दिारहरुको लानग नििे ष परीक्षा केन्द्र रहिे हुुँ दा परीक्षा िु रु हुििन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाल प्रहरीिा
अनििाया रुपिा जािकारी नदिु पिेछ ।
क्र.िं .

१

सवज्ञापन नं.

४३ (०७८/७९)

सकसिम

खुला तथा सिािेिी

पद, िेवा, िमूह/उपिमूह / तह

सलखखत परीक्षा समसत र िमय

परीक्षा केन्द्र

प्रहरी जिाि (जिपद)

२०७९ िैिाख १० गते निहािको ८:००
बजे (२ घण्टा)

परीक्षा सञ्चालि गिे आयोगको
कायाा लयले निर्ाा रण गरे बिोनजि
हुिेछ ।

सलखखत परीक्षा काययक्रम िञ्चालन गने आयोगका कायायलयहरु
सि.नं.

शारीररक तन्दु रुस्ती परीक्षा िञ्चालन गने कायायलय

परीक्षा िंचालन गने कायायलय

१

१ िं . प्रदे ि, प्रहरी तानलि केन्द्र, निराटिगर, िोरङ, ९८५२०९०१८०

र्िकुटा कायाा लय

२

िर्ेि प्रदे ि, प्रहरी तानलि केन्द्र, जिकपु र (सम्पका कायाा लय: राजनिराज, सप्तरी),
९८५४०९०६००

जलेश्वर कायाालय

३

बागिती प्रदे ि, प्रहरी तानलि केन्द्र, दु र्ौली, नसिुली, ९८५४०४१७८९

हे टौंडा कायाा लय

४

िहािगरीय प्रहरी निक्षालय, िहाराजगञ्ज, काठिाडौं

५

गण्डकी प्रदे ि, प्रहरी तानलि केन्द्र, पोखरा, ९८५६०६८१२१

पोखरा कायाा लय

६

लुन्धम्बिी प्रदे ि, प्रहरी तानलि केन्द्र, बुटिल, रुपन्दे ही, ९८५७०९०४४४

बुटबल कायाा लय

७

कणााली प्रदे ि, प्रहरी तानलि केन्द्र, सुखेत (हाल िेपालगञ्ज), ९८५८०९०११५

सुखेत कायाा लय

८

सुदूर पनिि प्रदे ि, प्रहरी तानलि केन्द्र, नदपायल, डोटी, ९८५८४९००८४
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काठिाडौं कायाा लय
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नदपायल कायाा लय

द्रष्टब्यः
१. उम्मेदिारले उत्तरपुन्धिकािा कालो मिी भएको डटपेन/कलम िात्र प्रयोग गिुापिेछ ।
२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उम्मे दिारिालाई परीक्षािा सन्धम्मनलत िगराइिे हुुँ दा प्रवेशपत्र असनवायय रुपमा िाथमा सलई परीक्षा िंचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििििा आइपु ग्नुपिेछ ।
३. परीक्षा ििििा मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रोसनक्स सडभाइि लैजान सनषेर् गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालि हुिे नदि अप्रत्यानित निदा पिा गएिा पनि आयोगको पूवय िूचना सवना सनर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थनगत हुिे छै ि ।
५. ििुतग बहुउत्तरिा गलत उत्तर िापत २०% अंका कट्टा हुिे छ ।
६. ििुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ्रेजी ठु लो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता नदइिे छ ।
७. परीक्षािा सम्बन्धित निकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो िमेतको कुनै पररचयपत्र अनििाया रुपिा नलई आउिु पिेछ ।
८. कोनिड - १९ संक्रनित उम्मेदिारहरुको लानग नििे ष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोले त्यिा उम्मे दिारहरुले आर्ू संक्रनित िएको जािकारी िेपाल प्रहरीिा अनरि रुपिा गराउिु पिेछ ।

कोसभड - १९ िंक्रमणको िमयमा िुरसक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान सदनुपने थप सवषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुाअनघ उम्मे दिारले िाक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यासनटाइजर र खानेपानी सिेत नलई आउिु पिेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको सिय िन्दा एक घण्टा तीि समनेट अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपु ग्नु पिेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाा, बानहर निस्कुँदा र िौचालय प्रयोग गिुा पदाा निडिाड िगररकि २ (दु ई) समटरको दू री कायम गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।
४. परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हुिे , कुराकािी गिे गिुा हुुँ दैि ।
५. परीक्षािा खनटएका जििन्धिले नदएको निदे ििको पू णा पालिा गिुा पिेछ ।

राजु सत्याल
शाखा अधिकृत

Exam_Schedule_Jawan_Tech

प्रकाश गरुु ङ
उपसधिव
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