
 
 

 सचूना !    सचूना ! !   सचूना !!! 
 

 
 

नेपाल प्रहरीमा प्राविविक समहू अन्तर्गत विविन्न उपसमहू तर्ग  ररक्त प्राविविक 

प्रहरी नायि उपरीक्षक र प्राविविक प्रहरी वनरीक्षक पदहरुमा खलुा प्रवतयोवर्ताद्वारा 

समािेशी प्रािधान बमोविम पदपवूतग र्नग प्रहरी प्रधान कायागलयबाट वमवत 

२०७८/०५/२५ र्ते प्रकावशत विज्ञापन अनुसार दरखास्त वदएका उम्मेदिारहरुको विवि 

२०७८/०७/२८ गिेदेवि नेपाल प्रहरी अस्पिाल, िहाराजगंजिा वनम्न तावलका 

अनुसार प्रारवभिक स्िास््य िथा विस्िृि स्िास््य परीक्षण सञ्चालन हुने हुुँदा 

सक्कलै नार्रीकताको प्रमाण-पत्र तथा सम्बवन्धत कायागलयबाट उपलब्ध र्राईएको 

प्रिेश पत्र साथमा वलई परीक्षा शरुु हुनु िन्दा ३० विनेट अगािै तोवकएको स्थानमा 

उपवस्थत हुन ु हुन सम्पणूग उम्मेदिारहरुको िानकारीको लावर् यो सूचना प्रकावशत 

र्ररएको छ । 

 

वनभन:- 

 

प्रारवभिक स्िास््य िथा विस्िृि स्िास््य परीक्षण िावलका 

 

क्र. सं. पद 
दिाा नभबर परीक्षा संचालन हुने 

विवि/बार 
सिय 

देवि सभि 

१.  

प्रा.प्र.ना.उ. (MS Neuro Surgery) सम्पणूग उम्मेदिारहरू 

विवि २०७८/०७/२८ गिे 

आइिबार 
विहान ०९:०० बिे 

प्रा.प्र.ना.उ. (MS General Surgery) सम्पणूग उम्मेदिारहरू 

प्रा.प्र.ना.उ. (MD Pediatric) सम्पणूग उम्मेदिारहरू 

प्रा.प्र.ना.उ. (MD Ophthalmology) सम्पणूग उम्मेदिारहरू 

प्रा.प्र.वन. (मवेिकल अवर्सर 

एम.वब.वब.एस.) 

प्रदशे प्रहरी कायागलयहरूमा 

दरखास्त दताग र्रेका सम्पणूग 

उम्मेदिारहरू 

प्रा.प्र.वन. (मवेिकल अवर्सर 

एम.वब.वब.एस.) 
७०१ ८६६ 

२.  
प्रा.प्र.वन. (मवेिकल अवर्सर 

एम.वब.वब.एस.) 
८६७ १२१६ 

विवि २०७८/०७/२९ गिे 

सोिबार 
विहान ०९:०० बिे 



 
 

क्र. सं. पद 
दिाा नभबर परीक्षा संचालन हुने 

विवि/बार 
सिय 

देवि सभि 

३.  

प्रा.प्र.वन. (मवेिकल अवर्सर 

एम.वब.वब.एस.) 
१२१७ बााँकी सबै 

विवि २०७८/०७/३० गिे 

िंगलबार 
विहान ०९:०० बिे 

प्रा.प्र.वन. (िेन्टल अवधकृत) 

प्रदशे प्रहरी कायागलयहरूमा 

दरखास्त दताग र्रेका सम्पणूग 

उम्मेदिारहरू 

प्रा.प्र.वन. (िेन्टल अवधकृत) ७०१ ८२४ 

४.  

प्रा.प्र.वन. (िेन्टल अवधकृत) ८२५ बााँकी सबै 

विवि २०७८/०८/०१ गिे 

बुिबार 
विहान ०९:०० बिे 

प्रा.प्र.वन. (बायोमेविकल इवन्िवनयर) सम्पणूग उम्मेदिारहरू 

प्रा.प्र.वन. (मवेिकल ल्याब टेक्नोलोविष्ट) सम्पणूग उम्मेदिारहरू 

प्रा.प्र.वन. (सञ्चार) 

प्रदशे प्रहरी कायागलयहरूमा 

दरखास्त दताग र्रेका सम्पणूग 

उम्मेदिारहरू 

प्रा.प्र.वन. (सञ्चार) ७०१ ७४३ 

५.  

प्रा.प्र.वन. (सञ्चार) ७४४ बााँकी सबै 
विवि २०७८/०८/०२ गिे 

वबहीबार 
विहान ०९:०० बिे प्रा.प्र.वन. (सचूना प्रविवध/कम््यटुर) सम्पणूग उम्मेदिारहरू 

प्रा.प्र.वन. (बायोलोिी) सम्पणूग उम्मेदिारहरू 

६.  प्रा.प्र.वन. (िौवतक) सम्पणूग उम्मेदिारहरू 
विवि २०७८/०८/०३ गिे 

शुक्रबार 
विहान ०९:०० बिे 

 

पुनश् च:  

• प्रकावशत तावलका बमोविम परीक्षा संचालन हुने वदन अप्रत्यावसत विदा पनग र्एमा पिूग सचूना विना वनधागररत 

परीक्षा कायगक्रम स्थवर्त हुने छैन । 

• वमवत २०७८/०७/१४ र्ते तोवकएको सम्पकग  वमवतका वदन सम्बवन्धत दरखास्त दताग र्ने कायागलयमा उपवस्थत 

िई सम्पकग  राख्न ु नपने िएकोले यसै सचूनालाई आधार मावन मावथ उल्लेवखत तावलका अनसुार परीक्षामा 

सहिावर् हुन ुहुन समेत सवूचत र्ररन्छ ।  

• यस सम्बन्धमा कुनै वद्वविधा िएमा कायागलय समय वित्र र्ोन नम्बर: ०१-४४१४९०६ मा सम्पकग  राख्न सवकन े

छ ।   

 

विवििः- २०७८/०७/११ गिे । 
प्रहरी प्रधान कायागलय 

मानिश्रोत एिं प्रशासन वििार् 

िनाग छनौट महाशाखा 

नक्साल, काठमाण्िौं । 

 


