
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ्चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 
नयााँ बानेश्वर, काठमाड ौं 

 

 

विरक्षक र गेम स्काउट पर्दको शारीररक तन्रु्दरुस्ती परीक्षणको प्रयोगात्मक परीक्षामा काठमाड ौं केन्द्र भएका उमे्मर्दवारहरुको  

परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचिा 
सूचना नं. १५/०७४-७५, मिमि २०7४/५/२९ 

 

यस मनरे्दशनालयको रे्दहायका विज्ञापन नम्बर, सेिा, सिूह र पर्दिा काठिाडौं परीक्षा केन्द्र राखी र्दरखास्ि फाराि स्िीकृि भएका उम्िेर्दिारहरुको शारीररक िन्द्र्दरुुस्िी परीक्षणको 
प्रयोगात्िक परीक्षा मनम्न मिमि र सियिा मनम्नानसुारका परीक्षा केन्द्रहरुिा सञ्चालन हनु ेभएकोले सम्िन्न्द्िि सिैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकान्शि गररएको छ । िोवकएको परीक्षा 
केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रिा कुनै पमन उम्िेर्दिारहरुलाई सन्म्िमलि नगराइने व्यहोरा सिेि यसै सूचनाद्वारा अिगि गराइन्द्छ । 

शारीररक परीक्षण परीक्षाको दर्दन उम्िेर्दिारहरुले अमनिायय रुपिा नेपाल िेमडकल काउन्न्द्सलबाट स्िीकृि न्चवकत्सकबाट आखँा परीक्षण (Power Test +२ रे्दन्ख -२ भन्द्र्दा किजोर 
नभएको) र रङ्ग पवहचान सम्बन्द्िी र्दोष नभएको (Color Vision Test प्रिान्णि गराएको) प्रिाणपत्र अमनिायय रुपिा मलई आउनपुनेछ । अन्द्यथा परीक्षािा सहभागी गराइने छैन । उम्िेर्दिारले 
परीक्षािा प्रिेशपत्र अमनिायय मलई आउन ुपनेछ । लोक सेिा आयोगको मिमि २०७४।५।२६ को मनणययानसुार िन रक्षक र गेिस्काउट र्दिैुिफय  र्दरखास्ि दर्दने उम्िेर्दिारहरुको संयकु्त 
प्रयोगात्िक परीक्षा हनुे भएकोले अमनिायय रुपिा र्दईुिटै प्रिेशपत्र मलई उपन्स्थि हनुपुनेछ । िनरक्षक र गिेस्काउट र्दिैुिफय  र्दरखास्ि दर्दन ेउम्िेर्दिारहरुको िनरक्षकिफय को रोल नम्बरका 
आिारिा संयकु्त परीक्षा केन्द्र मनिायरण गररएको हुँर्दा सोही बिोन्जि उपन्स्थि हनुपुनेछ ।  

 

 

विरक्षक र गेमस्काउट रु्दवै पर्दमा र्दरखास्त नर्दिे उमे्मर्दवारको सौंयुक्त परीक्षा काययक्रम 
ववज्ञापन न नवरः- ३०१-३०७/०७३-७४, पन द, सेवा/समूहः वि रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्र ी  ववज्ञापन न नवरः- ३०८-३१४/०७३-७४, पन द,सेवा/समूहः गेमस्काउट, वन, ने.पन ा. एण्ड वा.ला. 

क्र.सौं. 

परीक्षा काययक्रम 

शारीररक परीक्षण, २०० नमटर र्द ड र ३००० नमटर र्द ड 
रुख चढ्िे (शारीररक परीक्षण र र्द डमा 

उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

प डी खेल्िे (शारीररक परीक्षण, र्द ड र 

रुख चढ्िेमा उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

पन रीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रोल नौं  देखि सम्म वमवि र समय वमवि र स्थान समय वमवि र स्थान समय 

१. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

गोश्वारा हुलाक कायाालयको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं ४७०००१  देखि ४७०२०० सम्म २०० 

जना (सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त 

वदएका १०१ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२० गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

गोश्वारा हुलाक कायाालयको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं ४७०२०१  देखि ४७०४०० सम्म २०० 

२०७४।६।२० गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ८.३० बजे  
२०७४।६।२१ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 



क्र.सौं. 

परीक्षा काययक्रम 

शारीररक परीक्षण, २०० नमटर र्द ड र ३००० नमटर र्द ड 
रुख चढ्िे (शारीररक परीक्षण र र्द डमा 

उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

प डी खेल्िे (शारीररक परीक्षण, र्द ड र 

रुख चढ्िेमा उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

पन रीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रोल नौं  देखि सम्म वमवि र समय वमवि र स्थान समय वमवि र स्थान समय 

जना (सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त 

वदएका ७३ जना उमे्मदवार समेि) 
पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

३. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

गोश्वारा हुलाक कायाालयको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं ४७०४०१  देखि ४७०६०० सम्म २०० 

जना (सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त 

वदएका ८६ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२० गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

४. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

गोश्वारा हुलाक कायाालयको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं ४७०६०१  देखि ४७०८०० सम्म २०० 

जना (सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त 

वदएका ८९ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२० गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

५. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

गोश्वारा हुलाक कायाालयको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं ४७०८०१  देखि ४७१००० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

८० जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२१ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

६. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

गोश्वारा हुलाक कायाालयको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं ४७१००१  देखि ४७१२०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

६३ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२१ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२२ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

७. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

गोश्वारा हुलाक कायाालयको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं ४७१२०१  देखि ४७१४०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

६० जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२१ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

८. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

गोश्वारा हुलाक कायाालयको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं ४७१४०१  देखि ४७१५५० सम्म १५० 

जना र वजल्ला हुलाक कायाालय, रसुवाको रोल 

नौं १६३००१  देखि १६३११७ सम्म ११७ जना 

समेि जम्मा २६७ जना (सो मधे्य गेमस्काउट 

समेि दरिास्त वदएका १३० जना उमे्मदवार 

समेि) 

२०७४।६।२१ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

९. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

वजल्ला हुलाक कायाालय, नुवाकोटको 

वनरक्षकिफा को रोल नौं १६५००१  देखि 

१६५२०० सम्म २०० जना (सो मधे्य गेमस्काउट 

समेि दरिास्त वदएका ४९ जना उमे्मदवार 

समेि) 

२०७४।६।२२ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

१०. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

वजल्ला हुलाक कायाालय, नुवाकोटको 

वनरक्षकिफा को रोल नौं १६५२०१  देखि 

१६५२६३ सम्म ६३ जना र वजल्ला हुलाक 

२०७४।६।२२ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ८.३० बजे  
२०७४।६।२३ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 



क्र.सौं. 

परीक्षा काययक्रम 

शारीररक परीक्षण, २०० नमटर र्द ड र ३००० नमटर र्द ड 
रुख चढ्िे (शारीररक परीक्षण र र्द डमा 

उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

प डी खेल्िे (शारीररक परीक्षण, र्द ड र 

रुख चढ्िेमा उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

पन रीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रोल नौं  देखि सम्म वमवि र समय वमवि र स्थान समय वमवि र स्थान समय 

कायाालय, काभे्रको वनरक्षकिफा को रोल नौं 

१५९००१  देखि १५९०७६ सम्म ७६ जना र 

वजल्ला हुलाक कायाालय, धावदङको 

वनरक्षकिफा को रोल नौं १६७००१  देखि 

१६७१०० सम्म १०० जना समेि जम्मा २३९ जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

४६ जना उमे्मदवार समेि) 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

११. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

वजल्ला हुलाक कायाालय, धावदङको 

वनरक्षकिफा को रोल नौं १६७१०१  देखि 

१६७२०२ सम्म १०२ जना र वजल्ला हुलाक 

कायाालय, वसनु्धपन ाल्चोकको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं १६१००१  देखि १६११०० सम्म १०० जना 

समेि जम्मा २०२ जना (सो मधे्य गेमस्काउट 

समेि दरिास्त वदएका ३५ जना उमे्मदवार 

समेि) 

२०७४।६।२२ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

१२. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

वजल्ला हुलाक कायाालय, वसनु्धपन ाल्चोकको 

वनरक्षकिफा को रोल नौं १६११०१  देखि 

१६१२२८ सम्म १२८ जना र वजल्ला हुलाक 

कायाालय, भक्तपुन रको वनरक्षकिफा को रोल नौं 

१५७००१  देखि १५७०३० सम्म ३० जना समेि 

जम्मा १५८ जना (सो मधे्य गेमस्काउट समेि 

दरिास्त वदएका ३६ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२२ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

१३. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

म.के्ष.वन. नयााँ बानेश्वरको वनरक्षकिफा को रोल नौं 

१५०००१  देखि १५०२०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

११३ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२३ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

१४. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

म.के्ष.वन. नयााँ बानेश्वरको वनरक्षकिफा को रोल नौं 

१५०२०१  देखि १५०३९६ सम्म १९६ जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

८० जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२३ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२४ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

१५. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

नारायणी अञ्चल कायाालय, हेट ौंडाको 

वनरक्षकिफा को रोल नौं १७०००१  देखि 

१७००२० सम्म २० जना, जनकपुन र अञ्चल 

कायाालय, जलेश्वरको वनरक्षकिफा को रोल नौं 

१००००१  देखि १०००७० सम्म ७० जना, र  

वजल्ला हुलाक कायाालय, र िहटको 

वनरक्षकिफा को रोल नौं १९५०२७  देखि 

२०७४।६।२३ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 



क्र.सौं. 

परीक्षा काययक्रम 

शारीररक परीक्षण, २०० नमटर र्द ड र ३००० नमटर र्द ड 
रुख चढ्िे (शारीररक परीक्षण र र्द डमा 

उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

प डी खेल्िे (शारीररक परीक्षण, र्द ड र 

रुख चढ्िेमा उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

पन रीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रोल नौं  देखि सम्म वमवि र समय वमवि र स्थान समय वमवि र स्थान समय 

१९६३८४ सम्म ६३ जना समेि १५३ जना (सो 

मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका ७५ 

जना उमे्मदवार समेि) 

१६. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं १३०००१  देखि १३०२०० सम्म २०० जना  

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

७० जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२३ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

१७. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं १३०२०१  देखि १३०४०० सम्म २०० जना  

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५२ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२४ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

१८. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं १३०४०१  देखि १३०६०० सम्म २०० जना  

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५५ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२४ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२५ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

१९. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं १३०६०१  देखि १३०८०० सम्म २०० जना  

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५५ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२४ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२०. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं १३०८०१  देखि १३१००० सम्म २०० जना  

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

७२ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२४ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२१. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३१००१ देखि १३१२०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५८ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२५ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२२. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३१२०१ देखि १३१४०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

६० जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२५ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२६ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२३. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३१४०१ देखि १३१६०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५५ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२५ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 



क्र.सौं. 

परीक्षा काययक्रम 

शारीररक परीक्षण, २०० नमटर र्द ड र ३००० नमटर र्द ड 
रुख चढ्िे (शारीररक परीक्षण र र्द डमा 

उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

प डी खेल्िे (शारीररक परीक्षण, र्द ड र 

रुख चढ्िेमा उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

पन रीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रोल नौं  देखि सम्म वमवि र समय वमवि र स्थान समय वमवि र स्थान समय 

२४. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३१६०१ देखि १३१८०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

४३ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२५ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२५. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३१८०१ देखि १३२००० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

४७ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२६ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२६. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३२००१ देखि १३२२०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

८० जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२६ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२७ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२७. 
महािगरीय प्रहरी 

नशक्षालय, महाराजगञ्ज 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३२२०१ देखि १३२४०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

७३ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२६ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

महानगरीय प्रहरी विक्षालय, 

महाराजगञ्ज 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

महेन्द्र पुन वलस क्लबको 

पन  डी पन ोिरी, 

प्रदिानीमागा 

ववहान ९.३० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२८. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३२४०१ देखि १३२६०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५० जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२० गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२९. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३२६०१ देखि १३२८०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५५ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२० गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२१ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

३०. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३२८०१ देखि १३३००० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

६३ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२० गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

३१. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३३००१ देखि १३३२०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

४७ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२० गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२१ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

३२. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३३२०१ देखि १३३४०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५३ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२१ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 



क्र.सौं. 

परीक्षा काययक्रम 

शारीररक परीक्षण, २०० नमटर र्द ड र ३००० नमटर र्द ड 
रुख चढ्िे (शारीररक परीक्षण र र्द डमा 

उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

प डी खेल्िे (शारीररक परीक्षण, र्द ड र 

रुख चढ्िेमा उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

पन रीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रोल नौं  देखि सम्म वमवि र समय वमवि र स्थान समय वमवि र स्थान समय 

३३. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३३४०१ देखि १३३६०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

६६ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२१ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२२ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

३४. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३३६०१ देखि १३३८०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

६० जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२१ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

३५. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३३८०१ देखि १३४००० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

६६ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२१ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२२ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

३६. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३४००१ देखि १३४२०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

७७ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२२ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

३७. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३४२०१ देखि १३४४०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

७२ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२२ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२३ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

३८. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३४४०१ देखि १३४६०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

४४ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२२ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

३९. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३४६०१ देखि १३४८०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५१ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२२ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२३ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

४०. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३४८०१ देखि १३५००० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५५ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२३ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

४१. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३५००१ देखि १३५२०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

४७ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२३ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२४ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 



क्र.सौं. 

परीक्षा काययक्रम 

शारीररक परीक्षण, २०० नमटर र्द ड र ३००० नमटर र्द ड 
रुख चढ्िे (शारीररक परीक्षण र र्द डमा 

उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

प डी खेल्िे (शारीररक परीक्षण, र्द ड र 

रुख चढ्िेमा उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

पन रीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रोल नौं  देखि सम्म वमवि र समय वमवि र स्थान समय वमवि र स्थान समय 

४२. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३५२०१ देखि १३५४०० सम्म २०० जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

६० जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२३ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

४३. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको वनरक्षकिफा को 

रोल नौं  १३५४०१ देखि १३५६११ सम्म २११ जना 

(सो मधे्य गेमस्काउट समेि दरिास्त वदएका 

५८ जना उमे्मदवार समेि) 

२०७४।६।२३ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२४ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

 

 

गेमस्काउट पर्दमा मात्र र्दरखास्त नर्दिे उमे्मर्दवारको परीक्षा काययक्रम 

ववज्ञापन न नवरः- ३०८-३१४/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) पन द,सेवा/समूहः गेमस्काउट, वन, नेिनल पन ार्क्ा एण्ड वाइल्ड लाइफ 

क्र.सौं. 

परीक्षा काययक्रम 

शारीररक परीक्षण, २०० नमटर र्द ड र ३००० नमटर र्द ड 
रुख चढ्िे (शारीररक परीक्षण र र्द डमा 

उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

प डी खेल्िे (शारीररक परीक्षण, र्द ड र 

रुख चढ्िेमा उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

पन रीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रोल नौं  देखि सम्म वमवि र समय वमवि र स्थान समय वमवि र स्थान समय 

१. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं १३०००१  देखि १३०४०० सम्म २२९ जना  

२०७४।६।२४ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

२. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं १३०४०१  देखि १३०८०० सम्म २१० जना  

२०७४।६।२४ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२५ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

३. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं १३०८०१  देखि १३१२०० सम्म २४८ जना  

२०७४।६।२४ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

४. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं १३१२०१  देखि १३१६०० सम्म २०५ जना  

२०७४।६।२४ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२५ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

वदनको १.३० बजे 
२०७४।६।२५ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 



क्र.सौं. 

परीक्षा काययक्रम 

शारीररक परीक्षण, २०० नमटर र्द ड र ३००० नमटर र्द ड 
रुख चढ्िे (शारीररक परीक्षण र र्द डमा 

उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

प डी खेल्िे (शारीररक परीक्षण, र्द ड र 

रुख चढ्िेमा उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

पन रीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रोल नौं  देखि सम्म वमवि र समय वमवि र स्थान समय वमवि र स्थान समय 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

५. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं १३१६०१  देखि १३२००० सम्म २०४ जना  

२०७४।६।२५ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

६. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं १३२००१  देखि १३२४०० सम्म २०६ जना  

२०७४।६।२५ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२६ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

७. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं १३२४०१  देखि १३२९०० सम्म २३८ जना  

२०७४।६।२५ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

८. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं १३२९०१  देखि १३३२०० सम्म १५८ जना  

२०७४।६।२५ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२६ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

९. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

दरिास्त व्यवस्थापन न केन्द्रको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं १३३२०१  देखि १३३४५१ सम्म ११० जना 

२०७४।६।२६ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

१०. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

गोश्वारा हुलाक कायाालयको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं ४७०००१  देखि ४७०६०० सम्म २३६ जना 

२०७४।६।२६ गते 

नवहाि ८.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ८.३० बजे  

२०७४।६।२७ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

११. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

गोश्वारा हुलाक कायाालयको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं ४७०६०१  देखि ४७१००३ सम्म १७० जना र 

वजल्ला हुलाक कायाालय काभे्रको गेमस्काउट 

िफा को रोल नौं १५९००१  देखि १५९०३७ सम्म १८ 

जना समेि १८८ जना 

२०७४।६।२६ गते 

नवहाि ११.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ११.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

१२. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

वजल्ला हुलाक कायाालय नुवाकोटको गेमस्काउट 

िफा को रोल नौं १६५००१  देखि १६५१२७ सम्म ६५ 

जना, वजल्ला हुलाक कायाालय रसुवाको 

गेमस्काउट िफा को रोल नौं १६३००१ देखि १६३१४१ 

सम्म ५७ जना, वजल्ला हुलाक कायाालय, 

धावदङको गेमस्काउट िफा को रोल नौं १६७००१  

२०७४।६।२६ गते 

नर्दिको १.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

वदनको १.३० बजे 

२०७४।६।२७ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 



क्र.सौं. 

परीक्षा काययक्रम 

शारीररक परीक्षण, २०० नमटर र्द ड र ३००० नमटर र्द ड 
रुख चढ्िे (शारीररक परीक्षण र र्द डमा 

उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

प डी खेल्िे (शारीररक परीक्षण, र्द ड र 

रुख चढ्िेमा उत्तीणय उमे्मर्दवारहरुको मात्र) 

पन रीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रोल नौं  देखि सम्म वमवि र समय वमवि र स्थान समय वमवि र स्थान समय 

देखि १६७०४४ सम्म १८ जना र वजल्ला हुलाक 

कायाालय वसनु्धपन ाल्चोकको गेमस्काउट िफा को 

रोल नौं १६१००१  देखि १६१०७७ सम्म २५ जना 

समेि जम्मा १६५ जना 

१३. 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल, 

प्रधाि कायायलय, हलचोक 

(गेट िौं २ बाट प्रवेश) 

म.के्ष.वन., नयााँ बानेश्वरको गेमस्काउट िफा को रोल 

नौं १५०००१  देखि १५०३३२ सम्म १३९ जना, 

नारायणी अञ्चल कायाालय हेट ौंडा (वजल्ला हुलाक 

कायाालय र िहट समेि) का गेमस्काउट िफा को 

सबै उमे्मदवारहरु १२ जना, जनकपुन र अञ्चल 

कायाालय जलेश्वरका गेमस्काउट िफा को सबै 

उमे्मदवारहरु १९ जना र वजल्ला हुलाक कायाालय 

भक्तपुन रका गेमस्काउट िफा को सबै उमे्मदवारहरु 

८ जना समेि १७८ जना 

२०७४।६।२७ गते 

नवहाि ६.३० बजे 

२०७४।६।२८ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल नेपन ाल, 

हलचोक 

ववहान ६.३० बजे 

२०७४।६।२८ गिे 

सिस्त्र प्रहरी बल, 

प्रधान कायाालयको 

पन  डी पन ोिरी 

ववहान १०.०० बजेदेखि 

िुरु भई क्रमि 

वदनभर.... 

द्रष्टव्य- 

१. िारीररक पन रीक्षण पन रीक्षाको वदन उमे्मदवारहरुले अवनवाया रुपन मा आाँिा पन रीक्षण (Power Test) र रङ्ग पन वहचान सम्बन्धी दोष नभएको (Color Vision Test) नेपन ाल मेवडकल काउखिलबाट स्वीकृि वचवकत्सकबाट 

प्रमावणि गराएको प्रमाणपन त्र अवनवाया रुपन मा पेन ि गनुापन नेछ । अन्यथा पन रीक्षामा सहभागी गराइने छैन ।  

२. पन रीक्षामा प्रवेिपन त्र अवनवाया वलई आउनुपन नेछ । वन रक्षक र गेमस्काउट दुवैिफा  दरिास्त वदने उमे्मदवारहरुले समेि अवनवाया रुपन मा दुईवटै प्रवेिपन त्र वलई उपन खस्थि हुनुपन नेछ ।  

३. अविल्लो पन रीक्षा Event बाट सफल भएका उमे्मदवारहरुलाई मात्र क्रमिः पन वछल्ला पन रीक्षा Event हरुमा सहभागी गराइनेछ ।  

४. वन रक्षक र गेमस्काउट दुवैिफा  दरिास्त वदई सौंयुक्त पन रीक्षामा असफल भएका उमे्मदवारहरुलाई पन वछ गेमस्काउट पन दको पन रीक्षामा सामेल गराइने छैन । 

५. िन्दुरुस्ती पन रीक्षामा उमे्मदवारको कारणले कुनै दुिाटना भएमा उमे्मदवार स्वयौं वजमे्मवार हुनुपन नेछ र सो सम्बन्धी वलखिि प्रविवद्धिा फाराम समेि पेन ि गनुापन नेछ । 

६. पन  डीका लावग आवश्यक पन ने पन ोिाक (Swimming Costume) उमे्मदवार स्वयौंले वलई आउनुपन नेछ । 

 

 
  .................................. 

  (चन्द्रकान्त निर ला) 

  वनदेिक  


