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सचूना !   सचूना !!   सचूना !!! 
 

 

नेपाल प्रहरीमा ररक्त रहकेो प्रहरी कार्ाालर् सहर्ोगी पदमा खलुा 

प्रतियोतििाद्वारा समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपतूिि िनि प्रहरी प्रधान 

कायािलयबाट तमति २०७८/०८/१० ििे प्रकातशि तवज्ञापन अनुसार 

दरखास्ि तदएका उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक स्वास््र् परीक्षण तथा 

शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षा तनम्न िातलका अनुसार दहेाय बमोतिमका 

परीक्षा केन्द्रहरूमा संचालन हुने हुुँदा परीक्षामा सहभािी हुने 

उम्मेदवारहरूले सक्कलै नागररकताको प्रमाण-पत्र र सभबम्न्ित 

कार्ाालर्बाट उपलब्ि गराईएको प्रवेश-पत्र साथमा तलई 

परीक्षा शरुु हुनु भन्द्दा १ )एक( घण्टा अिावै िोतकएको स्थानमा उपतस्थि 

हुनु हुन सम्बतन्द्धि उम्मेदवारहरुको िानकारीको लाति यो सचूना प्रकाशन 

िररएको छ ।   

साथै प्रारतम्भक स्वास््य परीक्षण िथा शारीररक िन्द्दरुुस्िी परीक्षाको 

नतििा परीक्षा संचालन भएको भोतलपल्ट ०८:०० बिे प्रकाशन िररने र 

उत्तीणि हुने उम्मेदवारहरुको नतििा प्रकाशन भएकै तदन सम्बतन्द्धि परीक्षा 

केन्द्रमा म्वस्तृत स्वास््र् परीक्षण संचालन हुने व्यहोरा समेि सतूचि 

िररन्द्छ ।  

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

म्नभन:- 
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परीक्षा केन्र:- १ नं. प्रदेश प्रहरी िातलम केन्द्र, म्वराटनगर । 
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

म्मम्त 
बार 

पम्हलो म्सफ्ट दोस्रो म्सफ्ट 

०७:०० बजे देम्ि  १३:०० बजे देम्ि  

दताा नभबर दताा नभबर 

देम्ि सभम देम्ि सभम 

१.  २०७८/१२/१५ िि े मंिलबार १ १५० १५१ ३०० 

२.  २०७८/१२/१६ िि े बुधबार ३०१ ४५० ४५१ १५८८ 

३.  २०७८/१२/१७ िि े तबतहबार १५८९ ३०३५ ३०३६ ५५०२ 

४.  २०७८/१२/१८ िि े शुक्रबार ५५०३ ७००६ ७००७ ८०७७ 

 

परीक्षा केन्र:- २ नं. प्रदेश प्रहरी िातलम केन्द्र, िनकपुर  

                   )सभपका  कार्ाालर्: राजम्बराज, सप् तरी( । 
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

म्मम्त 
बार 

पम्हलो म्सफ्ट दोस्रो म्सफ्ट 

०७:०० बजे देम्ि  १३:०० बजे देम्ि  

दताा नभबर दताा नभबर 

देम्ि सभम देम्ि सभम 

१.  २०७८/१२/१५िि े मंिलबार ८५०१ ८६५० ८६५१ १०५०६ 

२.  २०७८/१२/१६ िि े बुधबार १०५०७ ११५१० ११५११ १२५४० 

३.  २०७८/१२/१७ िि े तबहीबार १२५४१ १३०४९ १३०५० १३५६८ 

४.  २०७८/१२/१८ िि े शुक्रबार १३५६९ १३६०७ - 

 

 

 

परीक्षा केन्र:- बािमिी प्रदेश प्रहरी िातलम केन्द्र, दुिौली म्सन्िुली ।  
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

म्मम्त 
बार 

पम्हलो म्सफ्ट दोस्रो म्सफ्ट 

०७:०० बजे देम्ि  १३:०० बजे देम्ि  

दताा नभबर दताा नभबर 

देम्ि सभम देम्ि सभम 

१.  २०७८/१२/१५ िि े मंिलबार १४००१ १४१५० १४१५१ १७५२६ 

२.  २०७८/१२/१६ िि े बुधबार १७५२७ १७५६७ - 
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परीक्षा केन्र:- िण्डकी प्रदेश प्रहरी िातलम केन्द्र, पोिरा ।  
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

म्मम्त 
बार 

पम्हलो म्सफ्ट दोस्रो म्सफ्ट 

०७:०० बजे देम्ि  १३:०० बजे देम्ि  

दताा नभबर दताा नभबर 

देम्ि सभम देम्ि सभम 

१.  २०७८/१२/१५ िि े मंिलबार १८००१ २०००२ २०००३ २१०९० 

२.  २०७८/१२/१६ िि े बुधबार २१०९१ २४०२७ - 

 

परीक्षा केन्र:- लुतम्बनी प्रदेश प्रहरी िातलम केन्द्र, बुटवल ।  
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

म्मम्त 
बार 

पम्हलो म्सफ्ट दोस्रो म्सफ्ट 

०७:०० बजे देम्ि  १३:०० बजे देम्ि  

दताा नभबर दताा नभबर 

देम्ि सभम देम्ि सभम 

१.  २०७८/१२/१५ िि े मंिलबार २४५०१ २४६५० २४६५१ २४८०० 

२.  २०७८/१२/१६ िि े बुधबार २४८०१ २६५३४ २६५३५ २८०४१ 

३.  २०७८/१२/१७ िि े तबहीबार २८०४२ ३००५५ ३००५६ ३०५९० 

 

परीक्षा केन्र:- कणािली प्रदेश प्रहरी िातलम केन्द्र, सुखेि )हाल नेपालगंज(। 
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

म्मम्त 
बार 

पम्हलो म्सफ्ट दोस्रो म्सफ्ट 

०७:०० बजे देम्ि  १३:०० बजे देम्ि  

दताा नभबर दताा नभबर 

देम्ि सभम देम्ि सभम 

१.  २०७८/१२/१५ िि े मंिलबार ३१००१ ३११५० ३११५१ ३१३०० 

२.  २०७८/१२/१६ िि े बुधबार ३१३०१ ३१४५० ३१४५१ ३१६०० 

३.  २०७८/१२/१७ िि े तवहीबार ३१६०१ ३१७५० ३१७५१ ३३०१४ 

४.  २०७८/१२/१८ िि े शुक्रबार ३३०१५ ३४५२६ ३४५२७ ३७०३४ 

५.  २०७८/१२/१९ िि े शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

६.  २०७८/१२/२० िि े आईिबार ३७५०१ ३८०९४ ३८०९५ ३८६०० 

७.  २०७८/१२/२१ िि े सोमबार ३८६०१ ३८७५० ३८७५१ ३८९०० 

८.  २०७८/१२/२२ िि े मंिलबार ३८९०१ ३८९६६ - 
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परीक्षा केन्र:- सुदरूपत चम प्रदेश प्रहरी िातलम केन्द्र, म्दपार्ल । 
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

म्मम्त 
बार 

पम्हलो म्सफ्ट दोस्रो म्सफ्ट 

०७:०० बजे देम्ि  १३:०० बजे देम्ि  

दताा नभबर दताा नभबर 

देम्ि सभम देम्ि सभम 

१.  २०७८/१२/१५िि े मंिलबार ४०००१ ४०१५० ४०१५१ ४१५२० 

२.  २०७८/१२/१६ िि े बुधबार ४१५२१ ४३०३१ ४३०३२ ४४०१२ 

३.  २०७८/१२/१७ िि े तबहीबार ४४०१३ ४४५२० ४४५२१ ४५०८१ 

४.  २०७८/१२/१८ िि े शुक्रबार ४५०८२ ४५५२४ ४५५२५ ४५६७४ 

५.  २०७८/१२/१९ िि े शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

६.  २०७८/१२/२० िि े आइिबार ४५६७५ ४५७१६ - 
 
 

परीक्षा केन्र:- महानिरीय प्रहरी तशक्षालय, महाराजगंज काठमाण्डौ ।  
 
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचालन हुने 

म्मम्त 
बार 

पम्हलो म्सफ्ट दोस्रो म्सफ्ट 

०७:०० बजे देम्ि  १३:०० बजे देम्ि  

दताा नभबर दताा नभबर 

देम्ि सभम देम्ि सभम 

१.  २०७८/१२/१५ िि े मंिलबार ४६००१ ४८५७२ ४८५७३ ४९१४३ 

२.  २०७८/१२/१६ िि े बुधबार ४९१४४ ५०००९ ५००१० ५०१५९ 

३.  २०७८/१२/१७ िि े तबहीवार ५०१६० ५०३०९ ५०३१० ५०४५९ 

४.  २०७८/१२/१८ िि े शुक्रवार ५०४६० ५०६०९ ५०६१० ५०७५९ 

५.  २०७८/१२/१९ िि े शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

६.  २०७८/१२/२० िि े आइिबार ५०७६० ५०९०९ ५०९१० ५१०५९ 

७.  २०७८/१२/२१ िि े सोमबार ५१०६० ५१२०९ ५१२१० ५१३५९ 

८.  २०७८/१२/२२ िि े मंिलबार ५१३६० बाुँकी सब ै
 

पुनश् च: 

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

तनधािररि परीक्षा कायिक्रम स्थतिि हुने छैन ।   

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

अपनाउनु पनेछ ।  
 

म्मम्त :- २०७८/१२/१० गते ।  

प्रहरी प्रधान कायािलय 

मानवश्रोि एवं प्रशासन तवभाि 

भनाि छनौट महाशाखा 

नक्साल, काठमाण्डौ । 

 


