
 
 

    

सूचना !    सूचना !!    सूचना !!! 

  

नेपाल प्रहरीमा जनपद समहू तर्फ  प्रहरी सहायक ननरीक्षक तथा 

प्रानिनिक समहू अन्तर्फत विविन्न उपसमूह तर्फ  ररक्त प्रानिनिक प्रहरी जिान 

पदहरूमा खलुा प्रवतयोवर्ताद्वारा समािेशी प्रािधान बमोविम पदपवूतफ र्नफ प्रहरी 

प्रधान कायाफलयबाट वमवत २०७८/०६/२२ र्ते प्रकावशत विज्ञापन अनसुार 

दरखास्त वदई निस्तृत स्िास््य परीक्षणमा उत्तीर्फ हुन े उम्मेदिारहरूको लोक 

सेिा आयोगद्वारा ननम्न तानलका बमोनजम नलनित परीक्षा सञ्चालन हनु े

व्यहोरा सम्बवन्धत सम्परू्फ उम्मेदिारहरूको िानकारीको लावर् यो सचूना प्रकाशन 

र्ररएको छ ।  

 

साथै नलनित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्द्िी सूचना लोक सेिा 

आयोर्बाट प्राप् त िए पश् चात नेपाल प्रहरीको िेिसाईट 

www.nepalpolice.gov.np मा पवछ प्रकाशन र्ररने व्यहोरा समेत िानकारीको 

लावर् सवूचत र्ररन्छ ।  

ननम्न:- 



श्री नेपाल प्रहरी विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७८/०६/२२ २०७८/०९/२१

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

सामान्य ज्ञान तथा 

बौद्धिक परीक्षण

अंगे्रजी तथा 

नेपाली भाषा

पेशागत सैिाद्धिक 

ज्ञान

पेशागत व्यवहाररक 

परीक्षण

१ ३४ (०७८/७९) खुला तथा सिािेिी
प्रहरी सहायक वनरीक्षक 

(जनपद)

२०७८ िाघ २० गते १:०० 

बजे

(५० विनेट)

२०७८ िाघ २१ गते 

१:०० बजे (२ घण्टा ३० 

विनेट)

 २०७८ िाघ २२ गते 

१:०० बजे (२ घण्टा १५ 

विनेट)

२०७८ िाघ २२ गते 

३:२५ बजे

(४५ विनेट)

-
लोक सेिा आयोगको परीक्षा सञ्चालन 

गने कायाालयले तोके बिोवजि हुनेछ ।

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

१ ३५ (०७८/७९) खुला तथा सिािेिी

प्रहरी जिान (प्राविविक), 

सूचना प्रविवि वनदेिनालय , 

इविवनयररङ

२०७८ िाघ २४ गते विहान 

८:०० बजे (२ घण्टा)
- -

२ ३७ (०७८/७९) खुला तथा सिािेिी

प्रहरी जिान (प्राविविक), 

सिारी िहािाखा, 

इविवनयररङ

- -

३ ३८ (०७८/७९) खुला तथा सिािेिी

प्रहरी जिान (प्राविविक), 

केनाईन िहािाखा, केनाईन 

(डग हेण्डलर)

- -

४ ३९ (०७८/७९) खुला तथा सिािेिी

प्रहरी जिान (प्राविविक), 

केन्द्रीय प्रहरी विवि विज्ञान 

प्रयोगिाला, विवि विज्ञान

२०७८ िाघ २५ गते 

विहानको ८:०० बजे (२ 

घण्टा)

- -

उमे्मदवार संख्या

तृतीय पत्र

परीक्षा द्वमद्वत र समय

पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ 

तह

परीक्षा सञ्चालन गने आयोगको कायाालयले तोके बिोवजि हुनेछ ।

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

तह

द्वलद्धित परीक्षा द्वमद्वत र समय

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

प्रहरी सहायक द्वनरीक्षक र प्रहरी जवान (प्राद्ववद्विक) पदको परीक्षा काययक्रम द्वनिायरण गररएको सम्बन्धी सूचना

नेपाल प्रहरीको पूिा प्रकावित विज्ञापन अनुसार प्रहरी सहायक वनरीक्षक (जनपद) तथा प्रहरी जिान (प्राविविक) तर्ा का विविन्न पदको िुला तथा समावेशी तर्य को प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलद्धित परीक्षा कायाक्रि देहाय 

बिोवजि वनिाारण गररएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । कोविड-१९ संक्रिण िएका उमे्मदिारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्र रहने हुुँदा परीक्षा िुरु हुनु िन्दा कम्तीिा ३ 

(तीन) घण्टा अगािै नेपाल प्रहरीिा अवनिाया रुपिा जानकारी वदनु पनेछ ।

द्वनकायः वल.प. कायाक्रि प्रकावित विवतिः

क्र.सं.
उमे्मदवार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

२०७८ िाघ २४ गते वदनको 

१:०० बजे (२ घण्टा) (संयुक्त 

पत्र)

द्वकद्वसमद्ववज्ञापन नं.

परीक्षा केन्द्रक्र.सं.
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५ ३६ (०७८/७९) खुला तथा सिािेिी

प्रहरी जिान (प्राविविक), 

िौवतक पूिाािार वनदेिनालय, 

इविवनयररङ

२०७८ िाघ २५ गते वदनको 

१:०० बजे (१ घण्टा ३० 

विनेट)

२०७८ िाघ २५ गते 

वदनको ३:०० बजे (३० 

विनेट)

-

६ ४० (०७८/७९) खुला तथा सिािेिी

प्रहरी जिान (प्राविविक), 

नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालय, 

संगीत

२०७८ िाघ २६ गते वदनको 

१:०० बजे (२ घण्टा)
- -

७ ४१ (०७८/७९) खुला तथा सिािेिी

प्रहरी जिान (प्राविविक), 

संञ्चार वनदेिनालय, 

इविवनयररङ

२०७८ िाघ २७ गते वदनको 

१:०० बजे (२ घण्टा)
- -

क्र.सं.
परीक्षा संचालन 

गने कायायलय

१ िनकुटा कायाालय

२ जलेश्वर कायाालय

३ हेटौडंा कायाालय

४ काठिाडौ ंकायाालय

५ पोखरा कायाालय

६ बुटिल कायाालय

७ सुखेत कायाालय

८ वदपायल कायाालय

२ नं. प्रदेि प्रहरी तावलि केन्द्र, जनकपुर, हाल सम्पका  कायाालय : राजविराज , सप्तरी ), 

र्ोन नं. ९८५४०९०६००

बागिती प्रदेि प्रहरी तावलि केन्द्र, दुिौली, वसिुली, र्ोन नं. ९८५४०४१७८९

दरिास्त र्ाराम बुझाएको के्षत्र

१ नं. प्रदेि प्रहरी तावलि केन्द्र, विराटनगर, िोरङ, र्ोन नं. ९८५२०९०१८०

परीक्षा सञ्चालन गने आयोगको कायाालयले तोके बिोवजि हुनेछ ।

िहानगरीय प्रहरी विक्षालय, िहाराजगंज , काठिाडौं, सम्पका  नं. ९८५१२३३५१२

िहानगरीय प्रहरी पररसर (काठिाडौं, िक्तपुर, लवलतपुर),

लुन्धम्बनी प्रदेि प्रहरी तावलि केन्द्र, बुटबल, रुपने्दही, ९८५७०९०४४४

गण्डकी प्रदेि प्रहरी तावलि केन्द्र, पोखरा, कास्की, ९८५६०६८१२१

कणााली प्रदेि प्रहरी तावलि केन्द्र, सुखेत (हाल नेपालगंज, बाुँके), ९८५८०९०११५

सुदूर पविि प्रदेि प्रहरी तावलि केन्द्र, वदपायल, डोटी,  ९८५८४९००८४

प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रानिनिक प्रहरी जिाि पदको निनित परीक्षा सञ्चािि गिे 

आयोगका कायााियहरु
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द्रष्टब्यः  

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुाअवघ उमे्मदिारले  अद्वनवायय रुपमा िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्याद्वनटाइजर र िानेपानी सिेत वलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय िन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाा, बावहर वनस्कुँ दा र िौचालय प्रयोग गनुा पदाा विडिाड नगररकन २ (दुई) द्वमटरको दूरी कायम गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन । 

५.   परीक्षािा खवटएका जनिन्धक्तले वदएको वनदेिनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

१

२

३

४

५

६

pk ;lrjzfvf clws[t
/fh' ;Tofn

प्रहरी सहायक द्वनरीक्षक पदको तृतीय पत्रको पेशागत व्यावहाररक परीक्षण सम्बन्धी द्ववषयको परीक्षा देहाय बमोद्वजम सञ्चालन हुनेछ ।

gf/fo0fk|;fb 1jfnL

प्रहरी सहायक द्वनरीक्षक पदको लाद्वग Situational Travel Time, Incident Report writing र Simulation or Work sample द्ववषयको परीक्षण गररने छ । यसको लाद्वग परीक्षाथीहरुलाई प्रश्नको समािान गनय प्रते्यक 

प्रश्नको लाद्वग द्वनद्वदयष्ट पाना उपलब्ध हुनेछ । द्वदइएको स्थान अपुग भएमा सो पानाको पछाडी रहेको िाली भाग समेत उपयोग गनय सद्वकने छ।

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

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

पेशागत अद्वभवृद्वत्त परीक्षण (२ घण्टा १५ द्वमनेट) को परीक्षा समाद्धि पश्चात उक्त िण्ड क को उत्तर पुद्धस्तका बुझाई परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहनु पनेछ । सोही वितमा िण्ड ि को प्रश्नपत्र सद्वहतको उत्तरपुद्धस्तका द्ववतरण 

हुनेछ र उक्त िण्डको नाम नामेसी द्वववरण भनय र सोही उत्तरपुद्धस्तकाको बाद्वहर रहेको द्वनदेशन अध्ययन गनय १० द्वमनेटको समय रहनेछ ।

िण्ड क को परीक्षा समाि भएपश्चात द्वदईएको १० द्वमनेट द्वभत्र द्वनदेशन पढ्ने र द्वववरण भने कायय गनुय पनेछ र परीक्षा शुरु गने संकेत घण्टी नलागेसम्म उक्त बाद्वहरी पेज बाहेक अन्य पाना हेनय, पल्टाउन वा अध्ययन गनय 

पाईने छैन ।

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

८. नेपाल सरकारबाट जारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी वनणायहरु तथा आयोगबाट जारी हुने संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोिन सद्वहत) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।

१. उमे्मदिारले उत्तरपुन्धिकािा कालो मसी भएको डटपेन/कलम िात्र प्रयोग गनुापनेछ ।

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

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

९. कोविड - १९ संक्रवित उमे्मदिारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोले त्यिा उमे्मदिारहरुले आरू् संक्रवित िएको जानकारी नेपाल प्रहरीिा अविि रुपिा गराउनु पनेछ ।

३. परीक्षा ििनिा मोबाइल र्ोन द्वनषेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पना गएिा पवन आयोगको पूवय सूचना द्ववना द्वनिायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हुने छैन ।

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

६. ििुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंिेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) िा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता वदइने छ ।

७. परीक्षािा सम्बन्धित वनकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अवनिाया रुपिा वलई आउनु पनेछ ।
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