
 
 

सूचना  !   सूचना  !!    सूचना !!! 
  

नेपाल प्रहरीमा प्राविविक समहू अन्तर्गत विविन्न उपसमूह तर्ग  ररक्त 

प्राविविक प्रहरी नायि उपरीक्षक, प्राविविक प्रहरी वनरीक्षक, प्राविविक 

प्रहरी नायि वनरीक्षक र प्राविविक प्रहरी सहायक वनरीक्षक पदहरूमा खलुा 

प्रवतयोवर्ताद्वारा समािेशी प्रािधान बमोविम पदपवूतग र्नग प्रहरी प्रधान कायागलयबाट 

वमवत २०७८/०५/२५ र्ते प्रकावशत विज्ञापन अनसुार दरखास्त वदई प्रारवभिक 

तथा विस्तृत स्िास््य परीक्षणमा उत्तीर्ग िएका उम्मेदिारहरूको लोक सेिा 

आयोगद्वारा वनभनानुसारको परीक्षा केन्द्रहरूमा वलवित परीक्षा सञ्चालन 

हुने व्यहोरा सम्बवन्धत सम्परू्ग उम्मेदिारहरूको िानकारीको लावर् यो सचूना 

प्रकाशन र्ररएको छ ।  

साथै वलवखत परीक्षामा सहिार्ी हुने उम्मेदिारहरूले सम्बवन्धत 

कायागलयबाट उपलब्ध र्राईएको प्रिेश-पत्र सँर्ै आफ्नो सक्कलै नागररकताको 

प्रमाण-पत्र िा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो समेतको कुनै पररचय-

पत्र अवनिायग रूपमा साथमा वलई परीक्षा शरुू हुन ुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अर्ाि ै

तोवकएको स्थानमा उपवस्थत हुन ुहनु िानकारीको लावर् सवूचत र्ररन्छ ।  

 

वनभन:- 



निकायः  विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७८/०५/२५
वि.प. कार्यक्रि प्रकावित 

विवत :
२०७८/०८/१९

प्रथि पत्र वितीर् पत्र
तृतीर् पत्र (प्रहरी सेिा 

सम्बन्धी )
देखि सम्म

१ ०१ (०७८/७९) खुला

प्रा.प्र.िा.उ. (MS Neuro Surgery), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

१ १ १

२ ०२ (०७८/७९) मिेसी

प्रा.प्र.िा.उ. (MS General Surgery), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

५ १ ७०२

३ ०३ (०७८/७९) खुला तथा आ.ज.
प्रा.प्र.िा.उ. (MD Pediatric), प्रानिनिक, 

स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )
१६ १०१ ७१६

४ ०५ (०७८/७९) खुला

प्रा.प्र.िा.उ. (MD Ophthalmology), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

७ १०१ ७०६

नेपाि प्रहरीको पूिफ प्रकानित निज्ञापि अिुसार प्राविविक तर्य का निनिन्न (प्रा.प्र.िा.उ., प्रा.प्र.नि., प्रा.प्र.िा.नि., प्रा.प्र.स.नि.) पदको खुला तथा समािेिी तर्फ को नलखखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र  देहाय बमोनजम हुिे गरी नििाफरण िएको हुुँदा 

सम्बखित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । कोनिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मदिारहरुको लानग नििेष परीक्षा केन्द्र रहिे हुुँदा परीक्षा िुरु हुिु िन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाल प्रहरीमा अनििायफ 

रुपमा जािकारी नदिु पिेछ ।

नेपाि प्रहरी परीक्षा केन्द्र वनिायरण विवत : २०७८/०९/०८

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

२०७८ पुस २१ गते निहािको 

८:०० बजे

२०७८ पुस २२ गते निहािको 

८:०० बजे

विखित परीक्षा विवत सिर्

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

२०७८ पुस २३ गते 

निहािको ८:०० बजे  

(संयुक्त पत्र)

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

नेपाि प्रहरीको प्राविविक तर्य को िुिा तथा सिािेिी तर्य को विखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र  वनिायरण गररएको सूचना
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प्रथि पत्र
वितीर् पत्र (प्रहरी सेिा 

सम्बन्धी )
देखि सम्म

- २००
श्री मिमोहि मेमोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
१ १०२२

२००
श्री महेन्द्र ििि मा.नि., 

सािोगौचरण ।
१०२३ १६५६

२००
श्री सगरमाथा मखिपल 

कलेज, नडखिबजार ।
१६५७ १९६५

२००
श्री रत्नराज्यलक्ष्मी मा.नि., 

िािेश्वर ।  A
१९६६ २२८७

२८७
श्री स्वप्न िानिका (SV) 

एकेडेमी, बुद्धिगर ।
२२८८ २७१७

- २००
श्री रत्नराज्यलक्ष्मी मा.नि., 

िािेश्वर ।  B
१ ७४६

- १४५

श्री एिनसए (NCA) कलेज 

अर् मेिेजमेण्ट, अिुपमागफ, 

मीिििि ।

७४७ ९३५

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.िा.नि. (सूचिा प्रनिनि/कम्प्युिर), 

इनिनियररङ (सूचिा प्रनिनि 

निदेििालय तर्फ )

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि उ.सं.

२०७८ पुस २४ गते 

निहािको ११:०० बजे

६ २१ (०७८/७९)

विखित परीक्षा विवत सिर्

५ १० (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.िा.नि. (स्टार्फ  िसफ), प्रानिनिक, 

स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )

२०७८ पुस २४ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)
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७ ११ (०७८/७९) खुला तथा दनलत

प्रा.प्र.िा.नि. (ल्याब िेखिनसयि), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

- १८३ २ ८४८

८ २४ (०७८/७९) मिेसी

प्रा.प्र.िा.नि. (आनकफ िेक्चर), प्रानिनिक, 

इनिनियररङ (िौनतक पूिाफिार 

निदेििालय तर्फ )

- ५ १ ७०३

९ १२ (०७८/७९) खुला तथा दनलत
प्रा.प्र.िा.नि. (रेनडयोग्रार्र), प्रानिनिक, 

स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )
- ८३

श्री एिनसए (NCA) कलेज 

अर् मेिेजमेण्ट, अिुपमागफ, 

मीिििि ।

४ ७८४

१० २५ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.िा.नि. (नसनिल ओिरनसयर), 

इनिनियररङ (िौनतक पूिाफिार 

निदेििालय तर्फ )

- २००

श्री मिमोहि मेमोररयल 

कलेज, बालाजु ।

(जिमैत्री अस्ताल सुँगै)

४ ८९१

११ १८ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.िा.नि. (सञ्चार), प्रानिनिक, 

इनिनियररङ (सञ्चार निदेििालय तर्फ )
- ९३ १ ७६६

१२ १३ (०७८/७९) खुला तथा आ.ज.

प्रा.प्र.िा.नि. (सहायक र्माफनसष्ट), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

- ९२ २ ८०८

२०७८ पुस २८ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

श्री सगरमाथा मखिपल 

कलेज, नडखिबजार ।

२०७८ पुस २५ गते नदिको 

१:०० बजे

२०७८ पुस २६ गते नदिको 

१:०० बजे

२०७८ पुस २७ गते नदिको 

१:०० बजे

श्री महेन्द्र ििि मा.नि., 

सािोगौचरण ।
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प्रथि पत्र
वितीर् पत्र (प्रहरी सेिा 

सम्बन्धी )
देखि सम्म

१३ २३ (०७८/७९) आ.ज.

प्रा.प्र.िा.नि. (ईलेखरि कल ओिरनसयर), 

इनिनियररङ (िौनतक पूिाफिार 

निदेििालय तर्फ )

२०७८ पुस २९ गते नदिको 

१:०० बजे
- १२ १ ७१२

१४ ३० (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.िा.नि. (बायोलोजी), प्रानिनिक, 

निनि निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगिाला तर्फ )

- १९८ १ ८८२

१५ ३१ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.िा.नि. (रसायि), प्रानिनिक, निनि 

निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगिाला तर्फ )

- २०२ २ ९१०

१६ ३२ (०७८/७९) खुला तथा आ.ज.

प्रा.प्र.िा.नि. (िौनतक), प्रानिनिक, निनि 

निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगिाला तर्फ )

- १२१ १ ८०६

१७ ३३ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.िा.नि. (नर्ङगर नप्रन्ट), प्रानिनिक, 

निनि निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगिाला तर्फ )

- १६४
श्री महेन्द्र ििि मा.नि., 

सािोगौचरण ।
२ ८५६

२०७८ पुस ३० गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.विखित परीक्षा विवत सिर्

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

श्री नपइए (PEA) 

एिोनसयसि, जेनसस मागफ, 

थापाथली ।

२०७८ पुस २९ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)
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प्रथि पत्र
वितीर् पत्र (प्रहरी सेिा 

सम्बन्धी )
देखि सम्म

- २००
श्री मिमोहि मेमोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
३ ३८७

- २००
श्री महेन्द्र ििि मा.नि., 

सािोगौचरण ।
३८८ ७९१

- २००
श्री सगरमाथा मखिपल 

कलेज, नडखिबजार ।
७९२ ११०३

- २००
श्री एखम्बसि कलेज, ियाुँ 

िािेश्वर ।
११०४ १४१६

- ३८३
श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।
१४१७ ५४२९

- २००
श्री स्वप्न िानिका (SV) 

एकेडेमी, बुद्धिगर ।
३ ७१५

- ३०४

श्री नपइए (PEA) 

एिोनसयसि, जेनसस मागफ, 

थापाथली ।

७१८ ३४५०

परीक्षा केन्द्रवकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तहक्र.सं. उ.सं.

रोि नं.

२०७८ माघ १ गते निहािको 

११:०० बजे

२०७८ माघ १ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

विखित परीक्षा विवत सिर्

विज्ञापन नं.

१८ २२ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.स.नि. (सूचिा प्रनिनि/कम्प्युिर), 

इनिनियररङ (सूचिा प्रनिनि 

निदेििालय तर्फ )

१९ १६ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.स.नि. (नस.एम.ए.,ए.एि.एम.), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )
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२० १४ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.स.नि. (डेन्टल हाईनजनिष्ट), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

- ७४

श्री मिमोहि मेमोररयल 

कलेज, बालाजु ।

(जिमैत्री अस्ताल सुँगै)

१ ७७५

- १५०

श्री मिमोहि मेमोररयल 

कलेज, बालाजु ।

(जिमैत्री अस्ताल सुँगै)

२ ६११

- १९६
श्री सगरमाथा मखिपल 

कलेज, नडखिबजार ।
६१२ ९५३

२२ १९ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.स.नि. (सञ्चार), इनिनियररङ 

(सञ्चार निदेििालय तर्फ )
- ६५ १ ७३८

२३ २६ (०७८/७९) खुला
प्रा.प्र.स.नि. (िेिेररिरी), प्रानिनिक, 

केिाईि (केिाइि महािाखा तर्फ )
- ७१ १ ७४०

२४ २७ (०७८/७९) आ.ज.

प्रा.प्र.स.नि. (हातहनतयार), प्रानिनिक, 

हातहनतयार (हातहनतयार ममफत िाखा 

तर्फ )

- २ १०१ ७०१

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।

२०७८ माघ ३ गते नदिको 

१:०० बजे

२०७८ माघ २ गते नदिको 

१:०० बजे

२१ १५ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

२०७८ माघ ४ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

प्रा.प्र.स.नि. (ल्याब अनसषे्टन्ट), प्रानिनिक, 

स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )
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प्रथि पत्र वितीर् पत्र
तृतीर् पत्र (प्रहरी सेिा 

सम्बन्धी )
देखि सम्म

२००

श्री नपइए (PEA) 

एिोनसयसि, जेनसस मागफ, 

थापाथली ।

१ ८४०

२००
श्री सगरमाथा मखिपल 

कलेज, नडखििजार ।
८४१ १०९३

२१५
श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।
१०९४ १३५४

२६ १७ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.नि. (सञ्चार),, प्रानिनिक, 

इनिनियररङ (सञ्चार निदेििालय तर्फ )
९२ १ ७८३

२७ ०८ (०७८/७९) मनहला

प्रा.प्र.नि. (बायोमेनडकल इखजजनियर), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

११ ७०१ ७१२

२८ ०९ (०७८/७९) खुला तथा मिेसी

प्रा.प्र.नि. (मेनडकल ल्याब िेिोलोनजष्ट), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

७७
श्री लोक सेिा आयोग, 

अिामिगर ।
२ ७६०

२९ २० (०७८/७९) खुला तथा आ.ज.

प्रा.प्र.नि. (सूचिा प्रनिनि/कम्प्युिर), 

इनिनियररङ (सूचिा प्रनिनि 

निदेििालय तर्फ )

१५४

श्री एिनसए (NCA) कलेज 

अर् मेिेजमेण्ट, अिुपमागफ, 

मीिििि ।

१ ८४८

३० ०७ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.नि. (डेन्टल अनिकृत), प्रानिनिक, 

स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )
२८६

श्री नपइए (PEA) 

एिोनसयसि, जेनसस मागफ, 

थापाथली ।

१ ९७७

क्र.सं.

२०७८ माघ ६ गते नदिको 

१:०० बजे

परीक्षा केन्द्र

रोि नं.विखित परीक्षा विवत सिर्

उ.सं.

२०७८ माघ ८ गते नदिको 

१:०० बजे

२०७८ माघ ९ गते नदिको 

१:०० बजे

२०७८ माघ १० गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ माघ ७ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

श्री एिनसए (NCA) कलेज 

अर् मेिेजमेण्ट, अिुपमागफ, 

मीिििि ।

२५ ०६ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेिी

प्रा.प्र.नि. (मेनडकल अनर्सर 

एम.नब.नब.एस.), प्रानिनिक, स्वास्थ्य 

(िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )

२०७८ माघ ५ गते नदिको 

१:०० बजे

विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
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प्रथि पत्र
वितीर् पत्र (प्रहरी सेिा 

सम्बन्धी )
देखि सम्म

३१ २८ (०७८/७९) खुला

प्रा.प्र.नि. (बायोलोजी), प्रानिनिक, निनि 

निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगिाला तर्फ )

- ६५ २ ७७९

३२ २९ (०७८/७९) खुला

प्रा.प्र.नि. (िौनतक), प्रानिनिक, निनि 

निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगिाला तर्फ )

- ४० १ ७३५

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेि गिुफअनघ उमे्मदिारले  अवनिार्य रुपिा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको समय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेि गदाफ, बानहर निस्कुँ दा र िौचालय प्रयोग गिुफ पदाफ निडिाड िगररकि २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गरी क्रमैसुँग तोनकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा िेला हुिे, कुराकािी गिे गिुफ हुुँदैि । 

५.   परीक्षामा खनिएका जििखक्तले नदएको निदेििको पूणफ पालिा गिुफ पिेछ ।

राजु सत्याल िारायण प्रसाद ज्ञिाली

िाखा अनिकृत उपसनचि

कोविड - १९ संक्रिणको सिर्िा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु

८. िेपाल सरकारबाि जारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी निणफयहरु तथा आयोगबाि जारी हुिे संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (संिोिन सवहत) को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि हुिेछ ।

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह उ.सं. परीक्षा केन्द्र

१०. कोनिड - १९ संक्रनमत उमे्मदिारहरुको लानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोले त्यस्ता उमे्मदिारहरुले आरू् संक्रनमत िएको जािकारी िेपाल प्रहरीमा अनग्रम रुपमा गराउिु पिेछ ।

२०७८ माघ १२ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

१. उमे्मदिारले उत्तरपुखस्तकामा कािो िसी िएको डटपेन/किि मात्र प्रयोग गिुफपिेछ ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मदिारिालाई परीक्षामा सखम्मनलत िगराइिे हुुँदा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुिन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा िििमा आइपुगु्नपिेछ ।

रोि नं.

२०७८ माघ ११ गते नदिको 

१:०० बजे

श्री एिनसए (NCA) कलेज 

अर् मेिेजमेण्ट, अिुपमागफ, 

मीिििि ।

विखित परीक्षा विवत सिर्

३. परीक्षा िििमा िोिाइि र्ोन वनषेि गररएको छ ।

९. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेमा िेपाल प्रहरीको िेि साइिमा गई निद्युतीय माध्यमबाि कोनिड सम्बिी स्वयम् घोषणा र्ाराम अनििायफ रुपमा ििुफपिेछ । 

४. परीक्षा संचालि हुिे नदि अप्रत्यानित निदा पिफ गएमा पनि आर्ोगको पूिय सूचना विना वनिायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थनगत हुिे छैि ।

५. िसु्तगत िहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुिेछ ।

६. िसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा  A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नदइिे छ ।

७. परीक्षामा सम्बखित निकायबाि जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो नागररकता िा नेपाि सरकारिाट जारी िएको र्ोटो सिेतको कुनै पररचर्पत्र अनििायफ रुपमा नलई आउिु पिेछ ।
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