नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रहरी प्रधान कार्ाालर्
(मानवश्रोत एवं प्रशासन ववभाग, भनाा छनौट महाशाखा)
नक्साल, काठमाण्डौ ।

नर्ााँ भनाा सम्बन्धी सच
ू ना !!!
प्रथम पटक प्रकावशत वमवत: २०७८/०८/१० गते ।
नेपाल प्रहरीमा जनपद प्रहरी समूह तर्फ प्रहरी वनरीक्षक र प्रहरी जवान तथा प्रहरी कार्ाालर् सहर्ोगी पदहरुमा खुला प्रततयोतगताद्वारा
समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपूततफ गनुफपने भएकोले देहाय बमोतिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागररकहरुबाट रु.१०।- को तटकट टााँसी (स्वयम् उपतस्थत
भई) दरखास्त आव्हान गररन्त्छ ।
१. आवश्र्क माग पद संख्र्ा :क्र.
सं.

ववज्ञापन नं.

पद

खुला

अमर/अशक्त
प्रहरी पररवार

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

४२ (०७८/७९)
४३ (०७८/७९)
४४ (क) (०७८/७९)
४४ (ख) (०७८/७९)
४४ (ग) (०७८/७९)
४४ (घ) (०७८/७९)
४४ (ङ) (०७८/७९)

प्रहरी तनरीक्षक (िनपद)
प्रहरी िवान (िनपद)
प्रहरी कायाफलय सहयोगी (भान्छे )
प्रहरी कायाफलय सहयोगी (हजाम)
प्रहरी कायाफलय सहयोगी (वसलाई/बनु ाई)
प्रहरी कायाफलय सहयोगी (कुवचकार)
प्रहरी कायाफलय सहयोगी (धोबी)

७९
१०६३
८७
४
५
५
६

३
३९
३
१
१
१
-

समावेशी समूह
मतहला आ./ि.

मधेसी

दतलत

तप.क्षे.

१३
१७५
१५
१
१
१
१

१७
२४३
२०
२
१
१

१०
१३१
११
१
१
१

२
४२
२
-

२२
२७८
२५
१
२
२
१

२. दरखास्त फाराम दताा वमवत :- २०७८/०८/१९ गतेदेतख २०७८/०९/२३ गतेसम्म, समय तवहान १०:०० बिेदेतख कायाफलय समय सम्म,
(सावफितनक तवदाको तदन बाहेक) ।
३. दरखास्त फाराम पाइने र बुझाउने स्थानहरू :क्र.सं.
पद
कार्ाालर्
सम्पका नम्बर
महानगरीय प्रहरी कायाफलय, रानीपोखरी काठमाण्डौं ।
०१-४२३१४६६
१ नं. प्रदेश प्रहरी कायाफलय, ववराटनगर ।
०२१-४३५००१
२ नं. प्रदेश प्रहरी कायाफलय, जनकपुर ।
९८५४०२९७४१
बागमती प्रदेश प्रहरी कायाफलय, हेटौंडा ।
०५७-५२१४९९
प्रहरी तनरीक्षक
१.
(िनपद)
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कायाफलय, पोखरा ।
०६१-४६२५००
लुतम्बनी प्रदेश प्रहरी कायाफलय, दाङ ।
०८२-५२३४१०
कर्ाफली प्रदेश प्रहरी कायाफलय, सख
०८३-५२०८११
ु ेत ।
सुदरू पतिम प्रदेश प्रहरी कायाफलय, धनगढी ।
९८५८४९००५०
१ नं. प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, ववराटनगर, मोरङ ।
९८५२०९०१८०
२ नं. प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, िनकपुर
९८५४०९०६००
(हाल सम्पकफ कायाफलय: राजववराज, सप्तरी) ।
बागमती प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, दुधौली, वसन्धुली ।
९८५४०४१७८९
गण्डकी प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, पोखरा, कास्की ।
९८५६०६८१२१
प्रहरी िवान (िनपद)
लतु म्बनी प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, बटु वल, रूपन्देही ।
९८५७०९०४४४
२.
र
कर्ाफली प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, सुखेत (हाल नेपालगंज, बााँके) । ९८५८०९०११५
प्रहरी कायाफलय सहयोगी
सुदरू पतिम प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, वदपार्ल, डोटी ।
९८५८४९००८४
महानगरीय प्रहरी पररसर, काठमाण्डौ ।
९८५१२८३०१२
महानगरीय प्रहरी पररसर, भक्तपुर ।
९८५१२८३०२०
महानगरीय प्रहरी पररसर, लवलतपुर ।
९८५१२९४५५५
तिल्ला प्रहरी कायाफलय, (सबै) ।
सम्बतन्त्धत ति.प्र.का.हरू

जम्मा
माग
संख्र्ा
१४६
१९७१
१६३
१०
१०
१०
१०

४. दरखास्त राजश्व (दस्तुर) :क्र.सं.
पद
प्रहरी तनरीक्षक
१.
(िनपद)

राजश्व (दस्तुर)
दरखास्त र्ारामसाथ रािव दस्तुर बापत रु.१००० (एक हिार) बुझाउनु पनेछ । साथै एकभन्त्दा बढी समूहमा
दरखास्त तदने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लातग २० प्रततशत (रु.२००) का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।
दरखास्त र्ारामसाथ रािव दस्तरु बापत रु.१५० (एक सय पिास) बझु ाउनु पनेछ । साथै एक भन्त्दा बढी
प्रहरी िवान
२.
समूहमा दरखास्त तदने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लातग २० प्रततशत (रु.३०) का दरले थप दस्तुर
(िनपद)
लाग्नेछ ।
दरखास्त र्ारामसाथ रािव दस्तुर बापत रु.१०० (एक सय) बुझाउनु पनेछ । साथै एक भन्त्दा बढी समूहमा
३. प्रहरी कायाफलय सहयोगी
दरखास्त तदने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लातग २० प्रततशत (रु.२०) का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।
५. उमेर हद :क्र.सं.
पद
उमेरको हद
• दरखास्त र्ाराम दताफ गने अतन्त्तम तमततसम्म २० वर्फ उमेर पुगेको र २५ वर्फ ननाघेको, तर खुला
प्रततयोतगतामा भाग तलने प्रहरी सेवाको रािपर अनंङ्तकत प्रहरी कमफिारीको हकमा ३५ वर्फ ननाघेको र
प्रहरी िवान वा प्रहरी अतधकृ त आधारभूत तातलम गरे को प्रमार् पर पेश गनुफ पनेछ ।
• प्रातवतधक प्रहरी कमफिारीहरुको हकमा प्रहरी तनयमावली, २०७१ (सश
ं ोधन सतहत) प्रारम्भ हुनु भन्त्दा
प्रहरी तनरीक्षक
अगाडी कायम रहेको प्रातवतधक प्रहरी तनयमावली, २०५८ बमोतिम तनयतु क्त भएको वा प्रहरी तनयमावली,
१.
(िनपद)
२०७१ (सश
ं ोधन सतहत) बमोतिम प्रातवतधक प्रहरी समहू मा तनयतु क्त पाएको प्रहरी कमफिारीले िनपद
प्रहरी समहू तर्फ को प्रहरी सहायक तनरीक्षक पदको उम्मेदवारको लातग तोके को उमेर हद तभर सेवा प्रवेश
गरे को भएमा िनपद प्रहरी समहू तर्फ को प्रहरी तनरीक्षक पदमा खुला प्रततष्पधाफ गनफ सक्नेछ ।
• बहालवाला श्रेर्ी तवहीन प्रहरी कमफिारीको हकमा प्रहरी तनयमावली, २०७१ (संशोधन सतहत) को तनयम
४० बमोतिम २५ वर्फ ननाघेको हुनु पनेछ ।
• दरखास्त र्ाराम दताफ गने अतन्त्तम तमततसम्म १८ वर्फ उमेर पूरा भई २३ वर्फ ननाघेको ।
प्रहरी िवान
२.
• बहालवाला श्रेर्ी तवहीन प्रहरी कमफिारीको हकमा प्रहरी तनयमावली, २०७१ (संशोधन सतहत) को तनयम
(िनपद)
४० बमोतिम २५ वर्फ ननाघेको हुनु पनेछ ।
३. प्रहरी कायाफलय सहयोगी • दरखास्त र्ाराम दताफ गने अतन्त्तम तमततसम्म १८ वर्फ उमेर पूरा भई २५ वर्फ ननाघेको ।
६. आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता :पद
आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता
१. शैतक्षक योग्यता: मान्त्यता प्राप्त तववतवद्यालयबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्फ गरे को ।
२. मानव अतधकार र मानवीय काननु को उल्लङ् घनमा सिाय नपाएको,
३. नैततक पतन देतखने कुनै र्ौिदारी अतभयोगमा सिाय नपाएको,
४. रािनैततक दलको सदस्य नरहेको,
५. आतङ् ककारी सगं ठनको सदस्य नरहेको,
प्रहरी तनरीक्षक
६. उिाई, छाती र तौलः
(िनपद)
(क) पुरुष- उिाई घटीमा ५ तर्ट २ ईन्त्ि, छाती ३१-३३, तौल ५० के .िी.
(ख) मवहला- उिाई घटीमा ५ तर्ट, तौल कम्तीमा ४२ के .िी
७. आाँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्त्दा बढी कमिोर नभएको,
८. प्रहरी प्रधान कायाफलयबाट तोतकएको स्वीकृ त तितकत्सकबाट तनरोतगताको प्रमार्पर पाएको (परीक्षा
सञ्िालनको क्रममा हुने),
९. नेपाली नागररक ।
१. शैतक्षक योग्यता: मान्त्यता प्राप्त तशक्षर् संस्थाबाट कतम्तमा ८ (आठ) कक्षा वा सो सरह उत्तीर्फ गरे को ।
प्रहरी िवान
२. भतवष्यमा सामान्त्यतया सरकारी नोकरीको तनतमत्त अयोग्य ठहररने गरी नोकरीबाट बखाफस्त नभएको ।
(िनपद)
३. िनपद समूह तर्फ को प्रहरी तनरीक्षक पदको लातग तोतकए बमोतिम क्र.सं. (३) देतख (९) सम्मको अन्त्य
योग्यताहरु पुरा भएको ।
१. शैतक्षक योग्यता: साधारर् लेखपढ गनफ िानेको ।
२. भतवष्यमा सामान्त्यतया सरकारी नोकरीको तनतमत्त अयोग्य ठहररने गरी नोकरीबाट बखाफस्त नभएको ।
प्रहरी कायाफलय सहयोगी
३. िनपद समूह तर्फ को प्रहरी तनरीक्षक पदको लातग तोतकए बमोतिम क्र.सं. (३) देतख (९) सम्मको अन्त्य
योग्यताहरु पुरा भएको ।

७. दरखास्त साथ समावेश गनापु ने कागजातहरु :(क) नेपाली नागररकताको प्रमार् परको प्रतततलतप १ (एक) प्रतत ।
(ख) हालसालै तखिेको पुरै मुखाकृ तत (दुबै कान समेत) प्रष्ट देतखने एकै तकतसमको पासपोटफ साइिको र्ोटो (पुरुर्को हकमा दाह्री र कपाल
काटेको) ५ (पााँि) प्रतत ।
(ग) आर्ूले प्राप्त गरे को शैतक्षक योग्यताको प्रमार् परको प्रतततलतप १/१ (एक/एक) प्रतत (प्रत्येक तहको िाररतरक, स्थायी वा प्रोतभिनल
प्रमार्पर र माकफ तशट सतहत तथा नेपाल बातहर अध्ययन गरे को हकमा उच्ि माध्यतमक तशक्षा पररर्द/तर.तव.तव.बाट समकक्षता तनधाफरर्को
प्रमार् पर (Equivalent Certificate) ।
(घ) अमर/अशक्त प्रहरी पररवारको लातग अमर/अशक्त भएको कुरा पतु ष्ट हुने कागिपर र नाता प्रमातर्त कागिपर ।
(ङ) आवदवासी/जनजावतका हकमा नेपाल आतदवासी/िनिातत उत्थान रातष्िय प्रततष्ठान ऐनमा सिू ीकृ त भएको िाततको हकमा सोही
सिू ीको आधारमा, तर नेपाल आतदवासी/िनिातत उत्थान रातष्िय प्रततष्ठान ऐनमा सिू ीकृ त भएको िातत तभर एकभन्त्दा बढी थरहरु भएमा
सम्बतन्त्धत स्थानीय तह/तनकायको प्रमख
ु को तसर्ाररसमा प्रमुख तिल्ला अतधकारीबाट सिू ीकृ त भएको िातत तभरको थर भतन प्रमातर्त
गराएको कागिात ।
(ि) मधेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूिना प्रकाशन गरी तोके बमोतिमको संस्थाबाट मधेसी भतन प्रमातर्त भएको तर
नेपाल रािपरमा सूिना प्रकाशन गरी संस्था नतोके सम्म सम्बतन्त्धत स्थानीय तनकायको प्रमुखको तसर्ाररसमा प्रमुख तिल्ला अतधकारीबाट
मधेसी भतन प्रमातर्त भएको प्रमार् परको प्रतततलतप-१ (एक) प्रतत ।
(छ) दवलतका हकमा रातष्िय दतलत आयोगबाट सूिीकृ त भएको िाततको हकमा सोही सूिीको आधारमा, तर रातष्िय दतलत आयोगबाट
सूिीकृ त भएको िातत तभर एकभन्त्दा बढी थरहरु भएमा सम्बतन्त्धत स्थानीय तह/तनकायको प्रमुखको तसर्ाररसमा प्रमुख तिल्ला
अतधकारीबाट सूिीकृ त भएको िातत तभरको थर भतन प्रमातर्त गराएको कागिात ।
(ि) वपछवडएको क्षेत्रका लातग (अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला) तिल्लामा स्थायी
बसोवास गरी सम्बतन्त्धत तिल्लाबाट नै नागरीकताको प्रमार् पर प्राप्त गरे को तथा सम्बतन्त्धत गााँउपातलका वा नगरपातलकाबाट दरखास्त
पेश गदाफका वखतसम्म सोही स्थानमा स्थायी बसोवास भएको भनी प्रमातर्त गरे को कागिात दरखास्त र्ाराम भने तदन भन्त्दा ३ मतहना
अगातड सम्मको तसर्ाररस हुनु पने । स्थायी बसोवास भएको तिल्ला बाहेक अन्त्यर तिल्लाबाट नागरीकता तलएको भएमा नागरीकता िारी
भएको तिल्ला प्रशासन कायाफलयबाट सो गनुफ परे को कारर् उल्लेख भएको पर तलएको हुनु पनेछ ।
(झ) दरखास्त र्ारामसाँग संलग्न गरी पेश गने कागिातहरुको प्रतततलतपको पछातड परि ‘सक्कल बमोवजम नक्कल वठक छ’ भतन उम्मेदवार
स्वयमले अतनवायफ रुपमा दस्तखत गनुफ पनेछ ।
८. परीक्षा वववध :➢ प्रारतम्भक स्वास््य परीक्षर् तथा शारीररक तन्त्दरू
ु स्ती परीक्षा,
➢ तवस्तृत स्वास््य परीक्षर्,
➢ तलतखत परीक्षा प्र.तन.र प्र.ि.पदको मार हुने (लोक सेवा आर्ोगबाट सञ्चालन हनु े हाँदु ा आर्ोगद्वारा तोके को परीक्षा के न्रहरुमा
सञ्चालन हुने),
❖ वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रनको गलत उत्तर बापत २०% अंक किा गरीने व्यहोरा िानकारी गराईन्त्छ ।
❖ वस्तुगत बहुउत्तर प्रनको उत्तर लेख्दा अंग्रेिी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेतखएको उत्तरलाई मार मान्त्यता तदइनेछ ।
➢ प्रयोगात्मक परीक्षा (प्र.का.स. पदको मार हुने),
➢ तवशेर् स्वास््य परीक्षर् परीक्षा (प्र.तन. पदको मार हुने),
➢ सक्षमता परीक्षर् र अन्त्तरवाताफ (सक्षमता परीक्षर् प्र.तन. पदको मार हुने र अन्त्तरवाताफ परीक्षा सबै पदको हुने) ।
९. परीक्षा संचालन हुने स्थान :➢ प्रहरी वनरीक्षक (जनपद)
• प्रदेश प्रहरी कायाफलयहरू र महानगरीय प्रहरी कायाफलय रानीपोखरी काठमाण्डौंमा दरखास्त दताफ गरे का उम्मेदवारहरुको हकमा रातष्िय प्रहरी
प्रतशक्षर् प्रततष्ठान महारािगिं मा प्रारतम्भक स्वास््य परीक्षर् तथा शारीररक तन्त्दरुु स्ती परीक्षा सिं ालन हुने ।
• तवस्तृत स्वास््य परीक्षर् र तवशेर् स्वास््य परीक्षर् नेपाल प्रहरी अस्पताल, महारािगंि काठमाण्डौमा र सक्षमता परीक्षर् तथा अन्त्तरवाताफ
परीक्षा प्रहरी प्रधान कायाफलय, नक्साल काठमाण्डौमा संिालन हुने ।
➢ प्रहरी जवान (जनपद) र प्रहरी कार्ाालर् सहर्ोगी
क्र.सं.
दरखास्त फाराम ववतरण तथा दताा के न्र
परीक्षा संचालन हुने स्थान
ति.प्र.का. ताप्लेिुङ, पााँिथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोिपुर,
१ न.ं प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, ववराटनगर,
१. खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीमा दरखास्त दताफ
मोरङ ।
गरे का उम्मेदवारहरुको ।

क्र.सं.
२.
३.
४.
५.

६.
७.
८.

दरखास्त फाराम ववतरण तथा दताा के न्र
ति.प्र.का.सप्तरी, तसराहा, धनुर्ा, महोत्तरी, सलाफही, रौतहट, बारा र पसाफमा दरखास्त
दताफ गरे का उम्मेदवारहरुको ।
ति.प्र.का.दोलखा, रामेछाप, तसन्त्धुली, तितवन र मकवानपुरमा दरखास्त दताफ गरे का
उम्मेदवारहरुको ।
ति.प्र.का.गोरखा, लमिुङ, तनहुाँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पवफत, स्याङिा, म्याग्दी
र बाग्लुङ्गमा दरखास्त दताफ गरे का उम्मेदवारहरुको ।
ति.प्र.का.नवलपरासी (बदफघाट सुस्ता पूवफ), नवलपरासी (बदफघाट सुस्ता पतिम),
रुपन्त्देही, कतपलवस्तु, पाल्पा, अघाफखााँिी, गुल्मी, रोल्पा, प्यूठान र दाङमा दरखास्त
दताफ गरे का उम्मेदवारहरुको ।
ति.प्र.का.रुकुम (पूवफ), रुकुम (पतिम), बााँके, बतदफया, सल्यान, डोल्पा, िुम्ला, मुगु,
हुम्ला, कातलकोट, िािरकोट दैलेख र सुखेतमा दरखास्त दताफ गरे का
उम्मेदवारहरुको ।
ति.प्र.का.बािुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दािफुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्िनपुर र
कै लालीमा दरखास्त दताफ गरे का उम्मेदवारहरुको ।
म.न.प्र.पररसर भक्तपुर, लतलतपुर, काठमाण्डौ साथै ति.प्र.का.काभ्रे, तसन्त्धुपाल्िोक,
रसुवा, नुवाकोट र धातदङमा दरखास्त दताफ गरे का उम्मेदवारहरुको ।

परीक्षा संचालन हुने स्थान
२ नं. प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, िनकपरु
(सम्पकफ कायाफलय: राजववराज, सप्तरी)
बागमती प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, दुधौली,
वसन्धुली ।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, पोखरा,
कास्की ।
लतु म्बनी प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, बुटवल,
रूपन्देही ।
कर्ाफली प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र, सुखेत
(हाल नेपालगंज, बााँके) ।
सदु रू पतिम प्रदेश प्रहरी तातलम के न्त्र,
वदपार्ल, डोटी ।
महानगरीय प्रहरी तशक्षालय, महाराजगंज,
काठमाण्डौं ।

१०. वमवत २०७८/१०/०५ गते प्रथम चरणको परीक्षा सम्बन्धी जानकारी (प्रारतम्भक स्वास््य परीक्षर् तथा शारीररक तन्त्दरू
ु स्ती परीक्षा तातलका)
नेपाल प्रहरीको वेभसाईट:www.nepalpolice.gov.np मा रावखने छ ।
पुनश्च:
१. हरे क िरर्को परीक्षा समाप्ती पिात् नततिा प्रकाशन गरीनेछ र उत्तीर्फ उम्मेदवारहरुलाई मार अको िरर्को परीक्षामा सतम्मतलत
गराइनेछ ।
२. परीक्षा संिालन गदाफ खुला तथा समावेशी तर्फ को एउटै परीक्षा संिालन गरीनेछ र तनिहरुले प्राप्त गरे को अंकको आधारमा समावेशी
तर्फ का उम्मेदवारहरु तबि मार छुिा-छुिै प्रततस्पधाफ गराई पदपूततफ गरीनेछ ।
३. दरखास्त पेश गदाफ सक्कल प्रमार्परहरु साथमा तलई उम्मेदवार स्वयम् उपतस्थत हुनु पनेछ ।
४. प्रहरी तनयमावली, २०७१ (संशोधन सतहत) को तनयम १३ को उपतनयम (५) बमोतिम पदपूततफ सतमततबाट तवज्ञापन प्रकाशन भएपतछ
दरबन्त्दी थप वा खाली भई पद ररक्त भएमा तलतखत परीक्षाको नततिा प्रकाशन हुनु भन्त्दा अगातड सो पदपूततफ सतमततले सावफितनक रूपमा
सूिना प्रकाशन गरी सोही तवज्ञापनमा सो संख्या समेत थप गनफ सक्नेछ ।
५. यस तवज्ञापन सम्बन्त्धी सूिना तथा तवतभन्त्न िरर्मा तलइने परीक्षाहरुको पाठ् यक्रम नेपाल प्रहरीको
वेभसाईट:www.nepalpolice.gov.np मा समेत हेनफ सतकनेछ र दरखास्त र्ाराम सोही वेभसाइटबाट डाउनलोड गरी आवयक
कागिातहरु संलग्न रातख तोतकएको कायाफलयमा पेश गनफ सतकने छ ।
वमवत:- २०७८/०८/१० गते ।

प्रहरी प्रधान कार्ाालर्
मानवश्रोत एवं प्रशासन ववभाग
भनाा छनौट महाशाखा
नक्साल, काठमाण्डौ ।

