
नेपाल पलुलस स्कूल 

घोराही, दाङ 

लिद्यार्थी भनाा सम्बन्धी सचूना ! 
 

                                                                                                     लिलि २०७९।०१।१२ गिे । 
 

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चाललत यस लिद्यालयमा नेपाल प्रहरी कममचचारीका स्तलतहुलला  ६० प्रलतशत र सिमचसाधारण 

नागररकहुलको स्तलतहुलला  ४० प्रलतशत लस  ननपपातमा शैलिक सत्र २०७९ को लालग लनम्न बमोलिम भनामच खपलेको िानकारी गरा ्छ । 

लनम्नः- 

क्र.स. कक्षा लसट सङ्ख ्या 

१. नसमचरी  २ सके्सन 

२. किा एल.के.िी. दलेख ४ सम्म  १ सेक्सन 

३. किा ५ दलेख ९ सम्म लसलमत सङख ्या 
 

१. भनाा प्रलक्रयाः- 

  फारि लििरण र दिााः- २०७९ साल िैशाख १२ गते सोमबार देखी २०७९ बैशाख २४ गते शलनबार सम्म । 

  फारि पाइने र दिाा गने स्र्थानः- नेपाल पपललस स्कूल घोराही, दाङ । 

(नेपाल पपललस स्कूल घोराही, दाङको फेसिपक पेि Nepal Police School Ghorahi Dang मा ग  प्रहरी कममचचारीहुलको 

स्तलतहुल र सिमचसाधारण नागररकहुलको स्तलतहुलको लालग छप  खयाइएको Link मा ग  तोलकए बमोलिमको लबबरण भरेर ननलाइन 

माफमच त पलन फारम Upload गनमच सलकने) । 

 सम्पका  लिलि:- २०७९ बैशाख २४ गते शलनबार । 

 प्रिेश परीक्षा हुने लिलि:- २०७९ साल बैशाख २५ गते आ तबार ११:०० बिे । (किा नसमचरीको लालग प्रिेश परीिा नललइने र 

यसमा पलहला आउनेला  प्राथलमकता लद ने) । 

 प्रिेश परीक्षा हुने स्र्थान:- नेपाल पपललस स्कप ल घोराही, दाङ । 

 प्रिेश परीक्षा शुल्क:- ुल. १५०।- 

 परीक्षाफल प्रकालशि हुने लिलि:- २०७९ बैशाख २६ गते । 

२.  फारि दिाा गना चालहने कागजािहरः- 

 ि्मदतामचको प्रमाणपत्रको प्रलतललपी । 

 लिद्याथीको पासपो मच साइिको १ प्रलत फो ो । 

 नलभभािकको फो ो १ प्रलत (बहालिाला प्रहरी कममचचारीको हकमा यपलनफममच लगाएको फो ो) 

 पलछल्लो त्रैमालसक पररिाको लब्धाङखकपत्रको प्रलतललपी । 

 बहालिाला प्रहरी कममचचारीहुलको हकमा कायमचरत कायामचलयबा  नामथर, दिामच, दरब्दी र कम््यप र कोड नम्िर खपलाइएको लसफाररस 

पत्र । 

 पपिमच प्रहरी कममचचारी भए पे्सन पट्टाको प्रलतललपी । 

 नमर प्रहरीको स्तलत भए पररचय खपल्ने कागिातको प्रलतललपी । 
 

र्थप जानकारीको लालग :- 

फोन नम्िर ०८२-४१४०५२, समादशेक- ९८५७८३२३६९  

प्राचायमच- ९८५७८४५१००, पररिा सयंोिक- ९८६३४१४०५० 

फेसबपक पेि: Nepal Police School Ghorahi Dang 

 

-लबद्यालय प्रशासन 


