
लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको नलखखत परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा 
सूचिा िं. ८७/०७६-७७, नमनत २०7६/११/०१ 

 

सशस्त्र प्रहरी बल िेपालको देहायको ववज्ञापि िम्वर तथा पदमा आयोगबाट पूवा प्रकाखशत परीक्षा कायाक्रम अिसुार देहायको नमनत, समय र स्थािमा सञ्चालि हिुे नलखखत पररक्षाका लानग छिौट भएका 
उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवि देहाय बमोखिम कायम गररएको व्यहोरा सम्बखधित सबैको िािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।तोवकएको परीक्षा भवि बाहेक अधय परीक्षा भविहरुमा कुिै पनि उम्मेदवारहरुलाई 
सखम्मनलत िगराइिे भएकोले तोवकएको परीक्षा भविमा परीक्षा शरुु हिुभुधदा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्िो परीक्षा कोठा समेत एवकि गिुाहिु अिरुोि छ । परीक्षामा सम्बखधित निकायबाट िारी भएको प्रवेश पत्र सँगै 
आफ्िो िागररकता वा िेपाल सरकारका निकायबाट िारी भएको फोटो समेतको कुिै पररचयपत्र अनिवाया रूपमा नलइा आउि ुपिेछ ।  

नलखखत परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवि 

क्र. 
सं. 

ववज्ञापि 
िम्वर 

पद 

नलखखत परीक्षा नमनत, समय र अवनि 
उम्मेदवारहरुको 
दताा िम्वर 

उम्मेदवार 
संख्या 

परीक्षा भवि प्रथम पत्र द्वितीय पत्र ततृीय पत्र 
िपेाली  

(ववषयगत) 
अंग्रिेी 

(ववषयगत) 
सामाधय ज्ञाि 

(बस्तगुत) 
आइा.क्यू. 
(बस्तगुत) 

संवविाि 

(ववषयगत) 
सेवा सम्बधिी 
(ववषयगत) 

१. 
९(०७६/०७७) 

(खुला तथा 
समावेशी) 

सशस्त्र 
प्रहरी 

सहायक 
निरीक्षक 

२०७६/११/१५ गते 
द्वदिको २:00 बिे 

(१घण्टा ३० नमिेट) 

२०७६/११/१५ गते 
द्वदिको ४:00 बिे 

(१ घण्टा ३० नमिेट) 

२०७६/११/१६ गते 
द्वदिको २M00 बिे 

(१ घण्टा १५ नमिेट) 

२०७६/११/१६ गते 
द्वदिको ४M00 बिे 

(४५ नमिेट) 

२०७६/११/१७ गते 
ववहािको ११M00 बिे 

(१ घण्टा ३०नमिेट) 

२०७६/११/१७ गते 
द्वदिको १M00 बिे 

(१ घण्टा ३० नमिेट) 

5002 देखख 5383  २०० ििा वहमालयि कलेि(Bachelor Block), कोटेश्वर(क) 
5385 देखख ५७३२ २०० ििा वहमालयि कलेि(Bachelor Block), कोटेश्वर(ख) 
5734 देखख 6079 २०० ििा लालीगरुाँस राविय मा.वव., शंखमलु 
6080 देखख 6403 २०० ििा स्वप्िवावटका एकेडेमी, बदु्धिगर(क) 

6406 देखख 6742 २०० ििा स्वप्िवावटका एकेडेमी, बदु्धिगर(ख) 

6743 देखख 7082 २०० ििा भाइबे्रधट इखधिच्यटु, पतुलीसडक (क) 
7085 देखख 7427 २०० ििा भाइबे्रधट इखधिच्यटु, पतुलीसडक (ख) 

7430 देखख 7917 २६९ ििा वप.ई.ए.एसोनसएसि, िेनससभवि, थापाथली 

द्रिव्यः- 
१. परीक्षा सञ्चालि हिेु द्वदि अप्रत्याखशत तथा सावािनिक ववदा पिा गएमा पनि आयोगको पूवा सूचिा वविा नििााररत कायाक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिेुछैि ।  
२. परीक्षा भविमा झोला, मोबाइल, इलेक्रोनिक नडभाइस निषिे गररएको छ । साथै बस्तगुत परीक्षा हिेु द्वदिमा क्याल्कुलेटर समेत लैिाि पाइािे छैि । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुापिेछ । 

४.  बस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रिेी अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाइा मात्र माधयता द्वदइािेछ । 
 ...........................        .........................       ................................ 
 (लक्ष्मीप्रसाद परािलुी)      (ियराम िपेाल)         (चधद्रकाधत निरौला) 
 शाखा अनिकृत                                  शाखा अनिकृत             उपसखचव 

ियाँ बािेश् वर, काठमाडौं 
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