
 
 

    

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 िते प्रकातशत तवज्ञापन अनसुार दरखास्त तदई 

निस्तृत स्िास््य परीक्षणमा उत्तीर्फ हुन े उम्मेदवारहरूको लोक सेिा 

आयोगद्वारा ननम्न तानलका अनुसार नलनित परीक्षा सञ्चालन हनुे व्यहोरा 

सम्बतधधत सम्परू्फ उम्मेदवारहरूको िानकारीको लाति यो सचूना प्रकाशन 

िररएको छ ।  

 

साथै नलनित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्द्धी सूचना लोक सेवा 

आयोिबाट प्राप् त भए पश् चात नेपाल प्रहरीको वेभसाईट 

www.nepalpolice.gov.np मा पतछ प्रकाशन िररन ेव्यहोरा समेत िानकारीको 

लाति सतूचत िररधछ ।  

ननम्न:- 



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

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

सामान्य ज्ञान तथा 

बौद्धिक परीक्षण

अंगे्रजी तथा नेपाली 

भाषा

पेशागत सैिाद्धिक 

ज्ञान (खण्ड क)

पेशागत व्यवहाररक 

परीक्षण (खण्ड ख)

१ ४२ (०७८/७९) खुला तथा सिािेिी प्रहरी वनरीक्षक

२०७९ जेठ २२ गते विनको 

२:०० बजे 

(५० विनेट)

२०७९ जेठ २३ गते 

विनको २:०० बजे 

(२ घण्टा ३० विनेट)

२०७९ जेठ २४ गते 

विनको २:०० बजे  

(२ घण्टा १५ विनेट)

२०७९ जेठ २४ गते 

विनको ४:२५ बजे  

(४५ विनेट विनेट)

-
परीक्षा केन्द्र पवि प्रकावित 

गररनेि ।

द्रष्टब्यः  

द्वकद्वसमद्ववज्ञापन नं.क्र.सं.

द्वनकायः वल.प. कार्यक्रि प्रकावित विवतिः

तृतीय पत्र

परीक्षा द्वमद्वत र समय

पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ 

तह

उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालन शाखा

प्रहरी द्वनरीक्षक पदको परीक्षा काययक्रम द्वनर्ायरण गररएको सम्बन्धी सूचना

नेपाल प्रहरीको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसार प्रहरी वनरीक्षक पिको खुला तथा समावेशी तर्य को प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलद्धखत परीक्षा काययक्रम िेहार् बिोवजि सञ्चालन हुने गरी वनर्ायरण गररएको हुुँिा सम्बन्धित सबैको जानकारीका 

लावग र्ो सूचना प्रकावित गररएको ि । कोविड-१९ संक्रिण िएका उमे्मििारहरुको लावग अलग परीक्षा केन्द्र रहने हुुँिा परीक्षा िुरु हुनिन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै नेपाल प्रहरीिा अवनिार्य रुपिा जानकारी विनु पनेि ।

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

७. परीक्षािा सम्बन्धित वनकार्बाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अवनिार्य रुपिा वलई आउनु पनेि ।

८. नेपाल सरकारबाट जारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी वनणयर्हरु तथा आर्ोगबाट जारी हुने संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोर्न सद्वहत) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेि ।

९. कोविड - १९ संक्रवित उमे्मििारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोले त्यस्ता उमे्मििारहरुले आफू संक्रवित िएको जानकारी नेपाल प्रहरीिा अवग्रि रुपिा गराउनु पनेि ।

१. उमे्मििारले उत्तरपुन्धस्तकािा कालो मसी भएको डटपेन/कलम िात्र प्रर्ोग गनुयपनेि ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मििारिालाई परीक्षािा सन्धम्मवलत नगराइने हुुँिा प्रवेशपत्र अद्वनवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेि ।

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

४. परीक्षा संचालन हुने विन अप्रत्यावित वििा पनय गएिा पवन आयोगको पूवय सूचना द्ववना द्वनर्ायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हुने िैन ।

५. िसु्तगत िहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेि ।
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१

२

३

४

५

१.  परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मििारले  िाक्स लगाई आफ्नो प्रर्ोजनको लावग स्याद्वनटाइजर र खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेि।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिर् िन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेि ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाय, बावहर वनस्कुँ िा र िौचालर् प्रर्ोग गनुय पिाय विडिाड नगररकन २ (दुई) द्वमटरको दूरी कायम गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेि ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हुने, कुराकानी गने गनुय हुुँिैन । 

७.   परीक्षािा खवटएका जनिन्धिले विएको वनिेिनको पूणय पालना गनुय पनेि ।

उपसवचििाखा अवर्कृत

राजु सत्याल

उत्तर पुद्धिकामा उले्लख गररएको स्थानमा बाहेक उमे्मदवारले आफ्नो पद्वहचान खुलाउने कुनै प्रकारको द्वचन्ह वा संकेत लेख्न पाउने छैन । उले्लख गररएको पाइएमा परीक्षा रि हुनेछ ।

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

नारार्णप्रसाि ज्ञिाली

परीक्षा समयमा उपलब्ध गराईएको उत्तर पुद्धिका, प्रश्नपत्र, द्वनदेशन लगायत अन्य सबै सामाग्री अद्वनवायय रुपमा द्वर्ताय बुझाउनु पनेछ ।

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

तृतीय पत्र खण्ड (क)पेशागत अद्वभवृद्वत्त परीक्षण (२ घण्टा १५ द्वमनेट) को परीक्षा समाद्धि पश्चात उक्त खण्ड क को उत्तर पुद्धिका बुझाई परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहनु पनेछ । सोही वखतमा खण्ड ख को उत्तरपुद्धिका द्ववतरण हुनेछ,  

उक्त खण्डको नाम नामेसी द्वववरण भनय र सोही उत्तरपुद्धिकाको बाद्वहर रहेको द्वनदेशन अध्ययन गनय १० द्वमनेटको समय रहनेछ ।

परीक्षाथी वा परीक्षा संचालन गने कमयचारी कसैले प्रश्नपत्र/उत्तरपुद्धिकालाई लैजान, नक्कल गनय वा र्ोटो द्धखचे्न लगायतका कायय गनय गराउन पाइने छैन ।

पेशागत व्यवहाररक परीक्षण खण्ड अिगयत  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 ।
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