
निकायः  निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/०५/२५

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र
तृतीय पत्र (प्रहरी सेवा 

सम्बन्धी )

१ ०१ (०७८/७९) खुला

प्रा.प्र.िा.उ. (MS Neuro Surgery), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

१

२ ०२ (०७८/७९) ििेसी

प्रा.प्र.िा.उ. (MS General Surgery), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

६

३ ०३ (०७८/७९) खुला तथा आ.ज.

प्रा.प्र.िा.उ. (MD Pediatric), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

२१

४ ०५ (०७८/७९) खुला

प्रा.प्र.िा.उ. (MD Ophthalmology), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

९

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

२०७८ पुस २३ गते 

निहािको ८:०० बजे  

(संयुक्त पत्र)

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

२०७८ पुस २१ गते 

निहािको ८:०० बजे

२०७८ पुस २२ गते 

निहािको ८:०० बजे

नेपाि प्रहरीको पूिफ प्रकानित निज्ञापि अिुसार प्राद्ववद्विक तर्फ का निनिन्न (प्रा.प्र.िा.उ., प्रा.प्र.नि., प्रा.प्र.िा.नि., प्रा.प्र.स.नि.) पदको खुला तथा सिािेिी तर्फ को द्विखित परीक्षा कायफक्रम देहाय बिोनजि हुिे गरी 

नििाफरण िएको हुुँदा सम्बन्धित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । कोनिड-१९ संक्रिण िएका उमे्मदिारहरुको लानग नििेष परीक्षा केन्द्र रहिे हुुँदा परीक्षा िुरु हुिु िन्दा कम्तीिा ३ (तीि) 

घण्टा अगािै िेपाल प्रहरीिा अनििायफ रुपिा जािकारी नदिु पिेछ ।

नेपाि प्रहरीको प्राद्ववद्विक तर्फ को िुिा तथा समावेशी तर्फ को द्विखित परीक्षा कायफक्रम द्वनिाफरण गररएको सूचना

िोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचािन शािा

नेपाि प्रहरी नल.प. कायफक्रि प्रकानित निनत : २०७८/०८/१९
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प्रथम पत्र
द्वितीय पत्र (प्रहरी सेवा 

सम्बन्धी )

५ १० (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

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

स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )
- १७४३

६ २१ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

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

इनिनियररङ (सूचिा प्रनिनि 

निदेििालय तर्फ )

- ५०७

७ ११ (०७८/७९) खुला तथा दनलत

प्रा.प्र.िा.नि. (ल्याब टेन्धिनसयि), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

- २६१

८ २४ (०७८/७९) ििेसी

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

इनिनियररङ (िौनतक पूिाफिार 

निदेििालय तर्फ )

- ५

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

स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )
- १३४

१० २५ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

प्रा.प्र.िा.नि. (नसनिल ओिरनसयर), 

इनिनियररङ (िौनतक पूिाफिार 

निदेििालय तर्फ )

- ३६७

११ १८ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

प्रा.प्र.िा.नि. (सञ्चार), प्रानिनिक, 

इनिनियररङ (सञ्चार निदेििालय तर्फ )
- १३३

१२ १३ (०७८/७९) खुला तथा आ.ज.

प्रा.प्र.िा.नि. (सहायक र्िाफनसष्ट), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

- १५२

२०७८ पुस २५ गते नदिको 

१:०० बजे

२०७८ पुस २६ गते नदिको 

१:०० बजे

२०७८ पुस २७ गते नदिको 

१:०० बजे

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।

२०७८ पुस २४ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ पुस २४ गते 

निहािको ११:०० बजे

२०७८ पुस २८ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।
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प्रथम पत्र
द्वितीय पत्र (प्रहरी सेवा 

सम्बन्धी )

१३ २३ (०७८/७९) आ.ज.

प्रा.प्र.िा.नि. (ईलेन्धरि कल ओिरनसयर), 

इनिनियररङ (िौनतक पूिाफिार 

निदेििालय तर्फ )

२०७८ पुस २९ गते नदिको 

१:०० बजे
- १७

१४ ३० (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

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

निनि निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि 

निज्ञाि प्रयोगिाला तर्फ )

- २७६

१५ ३१ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

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

निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगिाला तर्फ )

- २९७

१६ ३२ (०७८/७९) खुला तथा आ.ज.

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

निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगिाला तर्फ )

- १७८

१७ ३३ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

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

निनि निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि 

निज्ञाि प्रयोगिाला तर्फ )

- २३३

२०७८ पुस २९ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह उ.सं. परीक्षा केन्द्र

२०७८ पुस ३० गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)
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प्रथम पत्र
द्वितीय पत्र (प्रहरी सेवा 

सम्बन्धी )

१८ २२ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

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

इनिनियररङ (सूचिा प्रनिनि 

निदेििालय तर्फ )

- २११९

१९ १६ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

प्रा.प्र.स.नि. (नस.एि.ए.,ए.एि.एि.), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

- ९६५

२० १४ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

प्रा.प्र.स.नि. (डेन्टल हाईनजनिष्ट), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

- १००

२१ १५ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

प्रा.प्र.स.नि. (ल्याब अनसषे्टन्ट), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

- ५३५

२२ १९ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

प्रा.प्र.स.नि. (सञ्चार), इनिनियररङ 

(सञ्चार निदेििालय तर्फ )
- ११२

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

केिाईि (केिाइि िहािाखा तर्फ )
- ११६

२४ २७ (०७८/७९) आ.ज.

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

हातहनतयार (हातहनतयार ििफत िाखा 

तर्फ )

- २

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय

२०७८ िाघ १ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ िाघ १ गते निहािको 

११:०० बजे

क्र.सं. द्विज्ञापन नं.

२०७८ िाघ ३ गते नदिको 

१:०० बजे

२०७८ िाघ ४ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

उ.सं.

२०७८ िाघ २ गते नदिको 

१:०० बजे

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।

परीक्षा केन्द्रद्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
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प्रथम पत्र
द्वितीय पत्र (प्रहरी सेवा 

सम्बन्धी )

२५ ०६ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

प्रा.प्र.नि. (िेनडकल अनर्सर 

एि.नब.नब.एस.), प्रानिनिक, स्वास्थ्य 

(िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )

८०४

२६ १७ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

प्रा.प्र.नि. (सञ्चार),, प्रानिनिक, 

इनिनियररङ (सञ्चार निदेििालय तर्फ )
१२२

२७ ०८ (०७८/७९) िनहला

प्रा.प्र.नि. (बायोिेनडकल इन्धजजनियर), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

१३

२८ ०९ (०७८/७९) खुला तथा ििेसी

प्रा.प्र.नि. (िेनडकल ल्याब टेिोलोनजष्ट), 

प्रानिनिक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

९८

२९ २० (०७८/७९) खुला तथा आ.ज.

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

इनिनियररङ (सूचिा प्रनिनि 

निदेििालय तर्फ )

२१४

३० ०७ (०७८/७९)
खुला तथा 

सिािेिी

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

स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )
३६८

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।

२०७८ िाघ ८ गते नदिको 

१:०० बजे

२०७८ िाघ ९ गते नदिको 

१:०० बजे

२०७८ िाघ १० गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

क्र.सं.

२०७८ िाघ ६ गते नदिको 

१:०० बजे

द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

२०७८ िाघ ७ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ िाघ ५ गते नदिको 

१:०० बजे

परीक्षा केन्द्र

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं.

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।
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प्रथम पत्र
द्वितीय पत्र (प्रहरी सेवा 

सम्बन्धी )

३१ २८ (०७८/७९) खुला

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

निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगिाला तर्फ )

- ९२

३२ २९ (०७८/७९) खुला

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

निज्ञाि (केन्द्रीय प्रहरी निनि निज्ञाि 

प्रयोगिाला तर्फ )

- ४६

२०७८ िाघ १२ गते नदिको 

१:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ िाघ ११ गते नदिको 

१:०० बजे

परीक्षा केन्द्र पनछ प्रकानित 

गररिेछ ।

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह उ.सं. परीक्षा केन्द्र
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द्रष्टब्यः  

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुफअनघ उमे्मदिारले  अद्वनवायफ रुपमा िाक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्याद्वनटाइजर र िानेपानी सिेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको सिय िन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाफ, बानहर निस्कुँ दा र िौचालय प्रयोग गिुफ पदाफ निडिाड िगररकि २ (दुई) द्वमटरको दूरी कायम गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।

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

५.   परीक्षािा खनटएका जििन्धक्तले नदएको निदेििको पूणफ पालिा गिुफ पिेछ ।

राजु सत्याल िारायण प्रसाद ज्ञिाली

िाखा अनिकृत उपसनचि

४. परीक्षा संचालि हुिे नदि अप्रत्यानित निदा पिफ गएिा पनि आयोगको पूवफ सूचना द्ववना द्वनिाफररत परीक्षा कायफक्रम 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) िा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता नदइिे छ ।

७. परीक्षािा सम्बन्धित निकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो नागररकता िा नेपाि सरकारिाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अनििायफ रुपिा नलई आउिु पिेछ ।

९. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा िेपाल प्रहरीको िेि साइटिा गई निद्युतीय िाध्यिबाट कोनिड सम्बिी स्वयि् घोषणा र्ाराि अनििायफ रुपिा ििुफपिेछ । 

१०. कोनिड - १९ संक्रनित उमे्मदिारहरुको लानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोले त्यस्ता उमे्मदिारहरुले आरू् संक्रनित िएको जािकारी िेपाल प्रहरीिा अनग्रि रुपिा गराउिु पिेछ ।

१. उमे्मदिारले उत्तरपुन्धस्तकािा कािो मसी भएको डटपेन/किम िात्र प्रयोग गिुफपिेछ ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मदिारिालाई परीक्षािा सन्धम्मनलत िगराइिे हुुँदा प्रवेशपत्र अद्वनवायफ रुपमा साथमा द्विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििििा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा ििििा मोिाइि र्ोन द्वनषेि गररएको छ ।

कोद्वभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान द्वदनुपने थप द्ववषयहरु

८. िेपाल सरकारबाट जारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी निणफयहरु तथा आयोगबाट जारी हुिे संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोिन सद्वहत) को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि हुिेछ ।
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