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सचूना !   सचूना !!   सचूना !!! 
 

 

नेपाल प्रहरीमा ररक्त रहकेो प्रहरी निरीक्षक )जिपद( पदमा खलुा 

प्रतियोतििाद्वारा समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपतूिि िनि प्रहरी प्रधान 

कायािलयबाट तमति २०७८/०८/१० ििे प्रकातशि तवज्ञापन अनुसार 

दरखास्ि तदएका उम्मेदवारहरुको प्रारनभिक स्वास््य परीक्षण तथा 

शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षा तनम्न िातलका अनुसार रान् िय प्रहरी 

प्रनशक्षण प्रनत् ठाि, महाराजगंज काठमाण्डौमा संचालन हुने हुुँदा 

परीक्षामा सहभािी हुने उम्मेदवारहरूले सक्कलै िागररकताको प्रमाण-

पत्र र सभबनन्ित कायाालयबाट उपलब्ि गराईएको प्रवेश-पत्र साथमा 

तलई परीक्षा शरुु हुनु भन्दा ४५ नमिेट  अिावै िोतकएको स्थानमा उपतस्थि 

हुनु हुन सम्बतन्धि उम्मेदवारहरुको िानकारीको लाति यो सूचना प्रकाशन 

िररएको छ ।   

साथै प्रारतम्भक स्वास््य परीक्षण िथा शारीररक िन्दरुुस्िी परीक्षाको 

नतििा परीक्षा संचालन भएको भोतलपल्ट ०८:०० बिे सम्बतन्धि परीक्षा 

केन्रबाट प्रकाशन िररने र उत्तीणि हुने उम्मेदवारहरुको नतििा प्रकाशन 

भएकै तदन िेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगंज काठमाण्डौमा 

नवस्तृत स्वास््य परीक्षण परीक्षा संचालन हुने व्यहोरा समेि 

िानकारीको लाति सतूचि िररन्छ । 

परीक्षामा सहभािी हुन सहि हुने पोशाकहरू: हाफपाईन्ट, तट-सटि, ट्रयाक सुट, स्पोटिस िुत्ता आदी । 
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तनम्न:- 
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालि हुिे 

नमनत 
बार 

पनहलो नसफ्ट दोस्रो नसफ्ट 

०७:०० बजे देनि १३:०० बजे देनि 

दताा िभबर दताा िभबर 

देनि सभम देनि सभम 

१.  २०७८/१२/१५ ििे मंिलबार 1 125 126 1074 
२.  २०७८/१२/१६ ििे बुधबार 1075 2098 2099 3113 
३.  २०७८/१२/१७ ििे तबहीबार 3114 4103 4104 5039 
४.  २०७८/१२/१८ ििे शुक्रबार घोडेजात्रा )उपत्यका नबदा( 

५.  २०७८/१२/१९ ििे शतनबार सावाजनिक नबदा 

६.  २०७८/१२/२० ििे आईिबार 5040 6093 7001 7125 
७.  २०७८/१२/२१ ििे सोमबार 7126 7250 7251 7375 
८.  २०७८/१२/२२ ििे मंिलबार 7376 7500 7501 7625 
९.  २०७८/१२/२३ ििे बुधबार 7626 7750 7751 7875 
१०.  २०७८/१२/२४ ििे तबहीबार 7876 8000 8001 8125 
११.  २०७८/१२/२५ ििे शुक्रबार 8126 8250 8251 8375 
१२.  २०७८/१२/२६ ििे शतनबार सावाजनिक नबदा 

१३.  २०७८/१२/२७ ििे आईिबार 8376 8500 8501 8625 
१४.  २०७८/१२/२८ ििे सोमबार 8626 8750 8751 8881 
१५.  २०७८/१२/२९ ििे मंिलबार 8882 बाुँकी सबै - 

 

 

पुिश् च: 

• प्रकातशि िातलका बमोतिम परीक्षा सचंालन हुने तदन अप्रत्यातशि तवदा पनि िएमा पूवि सूचना तवना 

तनधािररि परीक्षा कायिक्रम स्थतिि हुने छैन ।   

• परीक्षामा सहभािी हुन आउने उम्मेदवारहरूले COVID-19 स्वास््य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड 

अपनाउनु पनेछ । 

 
 

नमनत :- २०७८/१२/१० गते ।  
प्रहरी प्रधान कायािलय 

मानवश्रोि एवं प्रशासन तवभाि 

भनाि छनौट महाशाखा 

नक्साल, काठमाण्डौ । 

 


