लोक सेिा आयोग

सुरक्षा वनकाय तथा संगवित संस्था महाशािा
परीक्षा संचालन शािा

सशस्त्र प्रहरी वनरीक्षक पदको बौखिक परीक्षा (आई.क्यु.) को परीक्षा केन्द्र वनर्ाारण गररएको सम्बन्धी सूचना
वनकायः

श्री सशस्त्र प्रहरी बल
विज्ञापन प्रकावित विवतिः
नेपाल

२०७८/०५/११

वि.प. कार्य क्रि
प्रकािन विवतिः

२०७८/०६/०८

परीक्षा केन्द्र वनर्ायरण विवत :

२०७८/०७/१५

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पू िय प्रकावित विज्ञापन अनुसार सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक पदको बौल्लिक परीक्षा (आई.क्यु.), को परीक्षा केन्द्र दे हार् बिोवजि वनर्ायरण गररएको व्यहोरा सम्बल्लित सबैको जानकारीका िावग
र्ो सूिना प्रकावित गररएको छ । कोविि-१९ संक्रिण िएका उम्मे दिारहरुको िावग वििे ष परीक्षा केन्द्र रहने हुुँ दा परीक्षा िुरु हुनु िन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै सिस्त्र प्रहरी बि नेपाििा अवनिार्य रुपिा
जानकारी वदनु पनेछ ।
क्र.सं .

१.१

विज्ञापन नं .

०१ (०७८/०७९)

वकवसम

िुिा तथा सिािेिी

पद, सेिा,
समूह/उपसमूह/ तह

सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक

चरण / पत्र

ितु थय

विषय

बौल्लिक परीक्षा
(आई.क्यु.)

परीक्षा वमवत र समय

२०७८ िंवसर ४ गते
विहान ११:०० बजे (१
घण्टा)

पुनश्च :
१. सिस्त्र प्रहरी वनरीक्षक पदको बौल्लिक परीक्षा (आई.क्यु.) Optical Mark Reader (OMR) प्रणािीबाट सञ्चािन हुने व्यहोरा सूवित गररन्छ ।
२. ितुथय िरणको बौल्लिक परीक्षण (I.Q.) परीक्षािा उत्तीणय उम्मे दिारिाई िात्र पााँचौ चरणको विल्लित परीक्षािा सिािेि गराईनेछ ।
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उम्मेदिा
र संख्या

परीक्षा केन्द्र

२००

रोल नं.
दे खि

सम्म

श्री विजर् स्मारक िा.वि., विल्लििजार ।

१

२७६

२००

श्री सगरिाथा िल्लिपि किेज,
विल्लििजार ।

२७७

५५८

१७४

श्री िोक सेिा आर्ोग, अनािनगर ।

५६३

८५५

क्र.सं .

विज्ञापन नं .

वकवसम

पद, सेिा,
समूह/उपसमूह/ तह

चरण / पत्र

विषय

परीक्षा वमवत र समय

उम्मेदिा
र संख्या

परीक्षा केन्द्र

द्रष्टब्यः
१. उम्मेदिारिे उत्तरपुल्लस्तकािा कालो मसी िएको डटपेन /कलम िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।
२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उम्मेदिारिािाई परीक्षािा सल्लम्मवित नगराइने हुुँ दा प्रिेशपत्र अवनिाया रुपमा साथमा वलई परीक्षा संचालन हुनुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा ३० वमनेट अगािै परीक्षा ििनिा आइपु ग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा ििनिा मोबाइल, इलेक्ट्रोवनक वडिाइस वनषेर् गररएको छ ।
४. परीक्षा संिािन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आयोगको पूिा सूचना विना वनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हुने छै न ।
५. िस्तुगत िहुउत्तर प्रश्नको गित उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।
६. परीक्षािा सम्बल्लित वनकार्बाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाि सरकारबाट जारी िएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अवनिाया रुपिा विई आउनु पनेछ ।
७. नेपाि सरकारबाट जारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी वनणयर्हरु तथा आर्ोगबाट जारी हुने संक्रिणको वििे ष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) सम्बिी िापदण्ड, २०७७ को पािना गरी परीक्षा सञ्चािन हुनेछ ।
८. परीक्षाथीहरु सबैिे आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारे िा सिस्त्र प्रहरी बि नेपािको िेि साइटिा गई विद् र्ु तीर् िाध्यिबाट कोविि सम्बिी स्वर्ि् घोषणा फाराि अवनिार्य रुपिा िनुयपनेछ ।
९. कोविि - १९ संक्रवित उम्मेदिारहरुको िावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोिे त्यस्ता उम्मे दिारहरुिे आफू संक्रवित िएको जानकारी सिस्त्र प्रहरी बि नेपाििा अविि रुपिा गराउनु पनेछ ।
कोविड - १९ संक्रमणको समयमा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप विषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उम्मेदिारिे िाक्स िगाई आफ्नो प्रर्ोजनको िावग स्यावनटाइजर र िानेपानी सिेत विई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको िावग तोवकएको सिर् िन्दा एक घण्टा तीस वमनेट अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाय , बावहर वनस्कुँदा र िौिािर् प्रर्ोग गनुय पदाय विििाि नगररकन २ (दु ई) वमटरको दू री कायम गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीहरु सिूहिा िेिा हुने , कुराकानी गने गनुय हुुँ दैन ।
५. परीक्षाथीिे उत्तरपुल्लस्तकािा िेल्लिसके पश्चात बाुँकी रहे को उत्तरपुल्लस्तकाको िाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।
६. परीक्षाथीिे उत्तरपुल्लस्तका बुझाउुँ दा आफ्नो उत्तरपुखिका गन्ती गरी उत्तरपुखिका बुझाएको हिाक्षर गरी बावहर जानु पनेछ।
७. परीक्षािा िवटएका जनिल्लििे वदएको वनदे िनको पूणय पािना गनुय पनेछ ।
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