
 
 

 

प्रहरी निरीक्षक (जिपद) पदको सक्षमता परीक्षण प्रस्तुतीकरण तथा 

अन्तरवाताा तानिका संशोधि सम्बन्धी सूचिा !!! 

 

नेपाल प्रहरीमा जिपद समहू तर्फ  ररक्त प्रहरी निरीक्षक पदमा खलुा 

प्रततयोतिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपतूतफ िनफ नेपाल प्रहरी प्रधान 

कायाफलयबाट तमतत २०७८/०८/१० िते प्रकातशत तवज्ञापन अनसुार तमतत 

२०७९/०६/१३ िते प्रकातशत सक्षमता परीक्षण प्रस्तुतीकरण (Competency 

Test: Presentation) तथा अन्तरवाताा तातलकामा तनम्नानसुार सशंोधन 

िररएको ह ुँदा सम्बतधधत उम्मेदवारहरुको िानकारीको लाति यो सचूना प्रकाशन 

िररएको छ । 

साथ ै परीक्षामा सहभािी ह ने उम्मेदवारहरुल े आरू्ले प्राप् त िरेको सम्परू्फ 

शैतक्षक योग्यताको सक्कल ैप्रमार्-पत्र, नेपाली नािररकताको प्रमार्-पत्र, प्रवेश-पत्र 

र समावेशी समहूमा उत्तीर्फ ह न ेउम्मेदवारहरुल ेसमावेशीको प्रमार्-पत्र समेत साथमा 

तलई तोतकएको तमतत, समय र स्थानमा उपतस्थत ह न ुह न सतूचत िररधछ । 
 

निम्ि:- 

सक्षमता परीक्षण प्रस्तुतीकरण (Competency Test: Presentation) तथा 

अन्तरवाताा परीक्षा तानिका 

 

क्र.सं. 
परीक्षा संचािि हुिे 

नमनत/बार 
समय 

नवशेष स्वास््य परीक्षणको 

िनतजाको क्रम संख्या अिुसार परीक्षा हुिे स्थाि 

देनि सम्म 

1.  
२०७९/०७/१५ िते 

मंिलबार 

०७:०० बिे ३१ ४० 

नेपाल प्रहरी प्रधान 

कायाफलय, नक्साल 

काठमाण्डौ । 

१०:०० बिे ४१ ५० 

2.  
२०७९/०७/१६ िते 

बधुबार 

०७:०० बिे ५१ ६० 

१०:०० बिे ६१ ७० 

3.  
२०७९/०७/१७ िते 

तबहीबार 

०७:०० बिे ७१ ८० 

१०:०० बिे ८१ ९० 



 
 

क्र.सं. 
परीक्षा संचािि हुिे 

नमनत/बार 
समय 

नवशेष स्वास््य परीक्षणको 

िनतजाको क्रम संख्या अिुसार परीक्षा हुिे स्थाि 

देनि सम्म 

4.  
२०७९/०७/१८ िते  

शकु्रबार 

०७:०० बिे ९१ १०० 

नेपाल प्रहरी प्रधान 

कायाफलय, नक्साल 

काठमाण्डौ । 

१०:०० बिे १०१ ११० 

5.  
२०७९/०७/२० िते  

आइतबार 

०७:०० बिे १११ १२० 

१०:०० बिे १२१ १३० 

6.  
२०७९/०७/२१ िते  

सोमबार 

०७:०० बिे १३१ १४० 

१०:०० बिे १४१ १५० 

7.  
२०७९/०७/२२ िते  

मंिलबार 

०७:०० बिे १५१ १६० 

१०:०० बिे १६१ १७० 

8.  
२०७९/०७/२३ िते  

बधुबार 

०७:०० बिे १७१ १८० 

१०:०० बिे १८१ १९० 

9.  
२०७९/०७/२४ िते  

तबहीबार 

०७:०० बिे १९१ २०० 

१०:०० बिे २०१ २१४ 
 

 

पुिश् च: 

• प्रकातशत तातलका बमोतिम परीक्षा संचालन ह ने तदन अप्रत्यातसत तवदा पनफ िएमा पवूफ सचूना तवना तनधाफररत 

परीक्षा कायफक्रम स्थतित ह ने छैन । 

• खलुा, अमर/अशक्त प्रहरी पररवार तथा समावेशी तर्फ को कुनै एक समूहको अधतरवाताफ परीक्षामा सतम्मतलत 

भएका उम्मेदवारले अको समहूको अधतरवाताफ परीक्षामा सतम्मतलत ह न ुनपने व्यहोरा िानकारी िराईधछ । 

• परीक्षामा सहभािी ह ने सम्परू्फ उम्मेदवारहरू (प्रहरी सेवामा कायफरत समेत) मयाफतदत तसतभल पोशाकमा 

उपतस्थत ह न ुह न अनरुोध ।  

 

नमनतिः- २०७९/०७/१४ गते ।  

 

 

िेपाि प्रहरी प्रधाि कायाािय 

मानवश्रोत तवकास तवभाि 

भनाफ छनौट शाखा 

नक्साल, काठमाण्डौ । 

 


