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सूचना !   सूचना !!  सूचना !!! 
 

 

 

नेपाल प्रहरीमा ररक्त रहकेो प्रहरी कार्ाालर् सहर्ोगी पदमा खलुा 

प्रतियोतििाद्वारा समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपतूिि िनि नेपाल प्रहरी 

प्रधान कायािलयबाट तमति २०७९/१०/२७ ििे प्रकातशि तवज्ञापन अनुसार 

दरखास्ि तदएका उम्मदेवारहरुको प्रारम्भिक स्वास््र् परीक्षण तथा 

शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षा तनम्न िातलका बमोतिम संचालन हुने हुुँदा 

परीक्षामा सहभािी हुने उम्मेदवारहरूले सक्कलै नागररकताको प्रमाण-

पत्र र सभबम्न्ित कार्ाालर्बाट उपलब्ि गराईएको प्रवेश-पत्र साथमा 

तलई परीक्षा शरुु हुनु भन्दा १ (एक) घण्टा अिाव ैिोतकएको स्थानमा 

उपतस्थि हुनु हुन सम्बतन्धि उम्मेदवारहरुको िानकारीको लाति यो सचूना 

प्रकाशन िररएको छ ।   

साथै प्रारतम्भक स्वास््य परीक्षण िथा शारीररक िन्दरुुस्िी परीक्षाको 

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

उत्तीणि हुने उम्मेदवारहरुको नतििा प्रकाशन भएकै तदन म्वस्ततृ स्वास््र् 

परीक्षण सम्बतन्धि परीक्षा केन्रमा सचंालन हुने व्यहोरा समेि सतूचि 

िररन्छ ।  

 

परीक्षामा सहभािी हुन सहि हुन ेपोशाकहरुुः-हाफपाईन्ट, तट.सटि, ट्रयाक सुट, स्पोटिस िुत्ता आतद । 

 

म्नभन: 
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परीक्षा केन्र:- कोशी प्रदेश प्रहरी िातलम केन्र, 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.  २०७९/१२/१७ ििे शुक्रबार ०१ १५० १५१ ३०० 

२.  २०७९/१२/१८ ििे शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

३.  २०७९/१२/१९ ििे आईिबार ३०१ ४५० ४५१ २५१३ 

४.  २०७९/१२/२० ििे सोमबार २५१४ ४५०६ ४५०७ ६०४८ 

५.  २०७९/१२/२१ ििे मंिलबार ६०४९ ६६०५ ६६०६ ८०५७ 

६.  २०७९/१२/२२ ििे बुधबार ८०५८ ८०९२ - 

 

 

परीक्षा केन्र:- मधेश प्रदेश प्रहरी िातलम केन्र, ि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.  २०७९/१२/१७ ििे शुक्रबार ८५०१ ८६५० ८६५१ ८८०० 

२.  २०७९/१२/१८ ििे शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

३.  २०७९/१२/१९ ििे आईिबार ८८०१ १००८२ १००८३ ११०१५ 

४.  २०७९/१२/२० ििे सोमबार ११०१६ ११५३२ ११५३३ १२११७ 

५.  २०७९/१२/२१ ििे मंिलबार १२११८ १२६०८ १२६०९ १३०५४ 

६.  २०७९/१२/२२ ििे बुधबार १३०५५ १३२०४ १३२०५ १३५९९ 

७.  २०७९/१२/२३ ििे तबहीबार १३६०० १३६७२ - 

 

 

परीक्षा केन्र:- बािमिी प्रदेश प्रहरी िातलम केन्र, 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.  २०७९/१२/१७ ििे शुक्रबार १४००१ १४१५० १४१५१ १७०११ 

२.  २०७९/१२/१८ ििे शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

३.  २०७९/१२/१९ ििे आईिबार १७०१२ १७५९७ - 
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परीक्षा केन्र:- िण्डकी प्रदेश प्रहरी िातलम केन्र, 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.  २०७९/१२/१७ ििे शुक्रबार १८००१ १९५३२ १९५३३ २०५२८ 

२.  २०७९/१२/१८ ििे शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

३.  २०७९/१२/१९ ििे आईिबार २०५२९ २१०९३ २१०९४ २३५०२ 

४.  २०७९/१२/२० ििे सोमबार २३५०३ २४०६९ - 

 

परीक्षा केन्र:- लुतम्बनी प्रदेश प्रहरी िातलम केन्र, 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.  २०७९/१२/१७ ििे शुक्रबार २४५०१ २४६५० २४६५१ २४८०० 

२.  २०७९/१२/१८ ििे शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

३.  २०७९/१२/१९ ििे आईिबार २४८०१ २४९५० २४९५१ २५१०० 

४.  २०७९/१२/२० ििे सोमबार २५१०१ २६०३२ २६०३३ २७५१९ 

५.  २०७९/१२/२१ ििे मंिलबार २७५२० २८५१८ २८५१९ ३००१३ 

६.  २०७९/१२/२२ ििे बुधबार ३००१४ ३०५६३ ३०५६४ ३०६६५ 

 

 

परीक्षा केन्र:- कणािली प्रदेश प्रहरी िातलम केन्र, 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.  २०७९/१२/१७ ििे शुक्रबार ३१००१ ३११५० ३११५१ ३१३०० 

२.  २०७९/१२/१८ ििे शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

३.  २०७९/१२/१९ ििे आईिबार ३१३०१ ३१४५० ३१४५१ ३१६०० 

४.  २०७९/१२/२० ििे सोमबार ३१६०१ ३१७५० ३१७५१ ३१९०० 

५.  २०७९/१२/२१ ििे मंिलबार ३१९०१ ३२०५० ३२०५१ ३३५१३ 

६.  २०७९/१२/२२ ििे बुधबार ३३५१४ ३५०१७ ३५०१८ ३५६४७ 

७.  २०७९/१२/२३ ििे तबहीबार ३५६४८ ३७५६० ३७५६१ ३८१३६ 

८.  २०७९/१२/२४ ििे शुक्रबार ३८१३७ ३८६४० ३८६४१ ३८७९० 
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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 

९.  २०७९/१२/२५ ििे शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

१०.  २०७९/१२/२६ ििे आईिबार ३८७९१ ३८९४० ३८९४१ ३९०९० 

११.  २०७९/१२/२७ ििे सोमबार ३९०९१ ३९२४० ३९२४१ ३९३४७ 

 

परीक्षा केन्र:- सुदरूपत चम प्रदेश प्रहरी िातलम केन्र, 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.  २०७९/१२/१७ ििे शुक्रबार ४०००१ ४०१५० ४०१५१ ४३००३ 

२.  २०७९/१२/१८ ििे शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

३.  २०७९/१२/१९ ििे आईिबार ४३००४ ४३६१४ ४३६१५ ४४५६६ 

४.  २०७९/१२/२० ििे सोमबार ४४५६७ ४५१४४ ४५१४५ ४५६४१ 

५.  २०७९/१२/२१ ििे मंिलबार ४५६४२ ४५७८४ - 

 
 

परीक्षा केन्र:- काठमाण्डौ उपत्यका 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.  २०७९/१२/१७ ििे शुक्रबार ४६००१ ४८५४६ ४८५४७ ४८६९६ 

२.  २०७९/१२/१८ ििे शम्नबार सावाजम्नक म्बदा 

३.  २०७९/१२/१९ ििे आईिबार ४८६९७ ४८८४६ ४८८४७ ४८९९६ 

४.  २०७९/१२/२० ििे सोमबार ४८९९७ ४९१४६ ४९१४७ ४९२९६ 

५.  २०७९/१२/२१ ििे मंिलबार ४९२९७ ४९४४६ ४९४४७ ४९५९६ 

६.  २०७९/१२/२२ ििे बुधबार ४९५९७ ५१०३१ ५१०३२ ५११८१ 

७.  २०७९/१२/२३ ििे तबहीबार ५११८२ ५२०८३ ५२०८४ ५२१२३ 
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पुनश् च: 

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

सूचना तवना तनधािररि परीक्षा कायिक्रम स्थतिि हुने छैन । 

 

तमतिुः- २०७९/१२/१० ििे ।  

 

 

नेपाल प्रहरी प्रधान कायािलय 

मानवश्रोि तवकास तवभाि 

भनाि छनौट शाखा 

नक्साल, काठमाण्डौ । 

 


