
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

(सरुक्षा निकाय तथा संगठित संस्था)  

परीक्षा सञ्चालि शाखा 
 
 

प्रहरी सहायक निरीक्षक (जिपर्द) पर्दको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा 
सूचिा िं. ९१/०७३-७४, नमनत २०73/८/१४ 

 

 

िेपाल प्रहरीको ववज्ञापि िम्वर ०७३/७४-१, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जिपर्द) पर्दको पूववनिर्ावररत परीक्षा कायवक्रम 
अिसुार कािमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्त बझुाउिे महािगरीय प्रहरी आयकु्तको कायावलय, रािीपोखरीबाट शारीररक 
तन्द्र्दरुुस्ती (बार्ापार) परीक्षा र ववस्ततृ स्वास््य परीक्षण परीक्षामा उत्तीणव भएका उम्मेर्दवारहरुको मात्र नलखखत परीक्षा कायवक्रम 
निम्ि नमनत, समय र स्थािमा सञ्चालि हिु ेभएकोले सम्बखन्द्र्त सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

परीक्षा कायवक्रम 

क्र.सं. ववषय पूणावङ्क परीक्षा प्रणाली नमनत र समय  समय 

१. िेपाली रचिा ५० ववषयगत २०७३/८/१९ गते, ठर्दिको १.०० बजे ९० नमिटे 
२. अंग्रजेी ५० ववषयगत २०७३/८/२० गते, ठर्दिको १.०० बजे ९० नमिटे 
३. सामान्द्य ज्ञाि खण्ड (क) ५० 

वस्तगुत २०७३/८/२१ गते, ठर्दिको १.०० बजे १ घण्टा बौविक परीक्षा  
(आई.क्यू.) खण्ड (ख) 

५० 

४. सेवा सम्बन्द्र्ी खण्ड (क) ५० 
ववषयगत २०७३/८/२२ गते, ठर्दिको १.०० बजे ३ घण्टा िेपालको ववद्यमाि संववर्ाि र 

ऐि, काििु खण्ड (ख) 
५० 

 

 

परीक्षा भवि 

क्र.सं. र्दताव िम्वर रे्दखख सम्म उम्मेर्दवार संख्या परीक्षा भवि 

१. २६००१ रे्दखख २६४०० सम्म २१३ इ.वप.एस. स्कूल, मीिभवि (क) 
२. २६४०१ रे्दखख २६८०० सम्म २१६ इ.वप.एस. स्कूल, मीिभवि (ख) 
३. २६८०१ रे्दखख २७२०० सम्म २२४ एखम्वशि कलेज, मध्यबािेश् वर 
४. २७२०१ रे्दखख २७६०० सम्म १९० बािेश् वर क्याम्पस, शाखन्द्तिगर  
५. २७६०१ रे्दखख २८००० सम्म २०३ पशपुनत बहमुखुी क्याम्पस, नमत्रपाकव , चाववहल (क) 
६. २८००१ रे्दखख २८४०० सम्म २२१ पशपुनत बहमुखुी क्याम्पस, नमत्रपाकव , चाववहल (ख) 
७. २८४०१ रे्दखख २८७०० सम्म १८२ टेक्सास कलेज, नमत्रपाकव , चाववहल (क) 
८. २८७०१ रे्दखख २९००० सम्म १७४ टेक्सास कलेज, नमत्रपाकव , चाववहल (ख) 
९. २९००१ रे्दखख २९३०० सम्म १८० वकङ्ग्स कलेज, बबरमहल (क) 
१०. २९३०१ रे्दखख २९६०० सम्म १९५ वकङ्ग्स कलेज, बबरमहल (ख) 
११. २९६०१ रे्दखख २९९०० सम्म १७३ महेन्द्र भवि उमावव, सािो गौचरि 

ियााँ बािेश् वर, कािमाडौं 
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क्र.सं. र्दताव िम्वर रे्दखख सम्म उम्मेर्दवार संख्या परीक्षा भवि 

१२. २९९०१ रे्दखख ३०२०० सम्म १८४ मिमोहि मेमोररयल कलेज, सोह्रखटेु्ट (क) 
१३. ३०२०१ रे्दखख ३०५०० सम्म १७५ मिमोहि मेमोररयल कलेज, सोह्रखटेु्ट (ख) 
१४. ३०५०१ रे्दखख ३०८०० सम्म १७१ आखशवावर्द कलेज, सामाखसुी (क) 
१५. ३०८०१ रे्दखख ३११०० सम्म १९२ आखशवावर्द कलेज, सामाखसुी (ख) 
१६. ३११०१ रे्दखख ३१४०० सम्म १७८ पासाङ्ग ल्हाम ुशेपाव मेमोररयल कलेज, सामाखसुी (क) 
१७. ३१४०१ रे्दखख ३१८०० सम्म २०८ पासाङ्ग ल्हाम ुशेपाव मेमोररयल कलेज, सामाखसुी (ख) 
१८. ३१८०१ रे्दखख ३२२०० सम्म १६९ हेराल्ड इन्द्टरिशेिल कलेज, महाराजगञ्ज (क) 
१९. ३२२०१ रे्दखख ३२६०० सम्म २०९ हेराल्ड इन्द्टरिशेिल कलेज, महाराजगञ्ज (ख) 
२०. ३२६०१ रे्दखख बााँकी सबै उम्मेर्दवारहरु २६८ न्द्यू नमलेनियम कलेज, सकेुर्ारा 

 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु ठर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पिव गएमा पनि आयोगको पूवव सूचिा वविा निर्ावररत कायवक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिेुछैि ।  
२. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेर् गररएको छ ।  
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुवपिेछ । 

४. परीक्षाथीले अनिवायव रुपमा आफ्िो प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भविमा जािपुिेछ । 

 

 

 
 

 

 ......................... ......................... 
 (पर्दमवहार्दरु राउत) (चन्द्रकान्द्त निरौला) 
 शाखा अनर्कृत निरे्दशक 


