
 नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

प्रहरी प्रधान कार्ाालर् 

(मानवश्रोत एवं प्रशासन ववभाग, भनाा छनौट महाशाखा)  

नक्साल, काठमाण्डौ । 

 
 

नर्ााँ भनाा सम्बन्धी सूचना !!! 

 

प्रथम पटक प्रकावशत वमवत: २०७८/०६/२२ गते । 

 

 नेपाल प्रहरीमा जनपद समहू तर्फ  प्रहरी सहार्क वनरीक्षक र प्रावववधक समहू अन्त्तगफत विविन्त्न उपसमहू तर्फ  ररक्त प्रावववधक प्रहरी 

जवान पदहरुमा खलुा प्रवतयोवगताद्वारा समािेशी प्रािधान बमोविम पदपवूतफ गनुफपने िएकोले दहेाय बमोविमको योग्यता पगुेका नपेाली नागरीकहरुबाट 

रु.१०।- को वटकट टााँसी (स्ियम ्उपवस्ित िई) दरखास्त आव्हान गरीन्त्छ । 

 

१. आवश्र्क माग पद संख्र्ा :- 

• प्रहरी सहार्क वनरीक्षक (जनपद)  

क्र. 

सं. 
ववज्ञापन नं. पद खुला 

अमर/अशक्त 

प्रहरी पररिार 

समावेशी समूह जम्मा 

माग 

संख्र्ा 
मवहला आ./ि. मधेसी दवलत वप.क्षे. 

१. ३४ (०७८/७९) प्रहरी सहायक वनरीक्षक (िनपद) १९७ ८ ३३ ५३ ४६ २३ ७ ३६७ 
 

• प्रहरी जवान (प्रावववधक)  

क्र. 

सं. 
ववज्ञापन नं. कार्ाालर् उपसमूह खुला 

अमर/अशक्त 

प्रहरी पररिार 

समावेशी समूह जम्मा 

माग 

संख्र्ा 
मवहला आ./ि. मधेसी दवलत वप.क्षे. 

१. ३५ (०७८/७९) सूचना प्रविवध वनदेशनालय इवन्त्िवनयररङ १२ - ३ ३ ३ २ - २३ 

२. ३६ (०७८/७९) िौवतक पूिाफधार वनदेशनालय इवन्त्िवनयररङ २० १ ४ ६ ५ २ - ३८ 

३. ३७ (०७८/७९) सिारी महाशाखा  इवन्त्िवनयररङ २७ १ ४ ९ ६ ३ १ ५१ 

४. 
३८ (०७८/७९) केनाईन महाशाखा 

केनाईन 

(डग हणे्डलर) 
९ - २ ३ २ १ - १७ 

५. 
३९ (०७८/७९) 

केन्त्रीय प्रहरी विवध विज्ञान 

प्रयोगशाला 
विवध विज्ञान ३ - - १ १ - - ५ 

६. ४० (०७८/७९) नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालय संगीत २८ १ ५ ८ ६ ४ - ५२ 

७. ४१ (०७८/७९) संचार वनदेशनालय इवन्त्िवनयररङ १२३ ५ २० ३३ २७ १६ ४ २२८ 

 

२. दरखास्त फाराम दताा वमवत :- २०७८/०७/०३ गतेदवेख २०७८/०८/१२ गतेसम्म, समय विहान १०:०० बिेदवेख कायाफलय समय सम्म,  

   (सािफिवनक विदाको वदन बाहके) । 

 

३. दरखास्त फाराम पाइने र बुझाउने स्थानहरू :- 
 

क्र.सं. पद कार्ाालर् सम्पका  नम्बर 

१. 
प्रहरी सहायक वनरीक्षक 

(िनपद) 

१ नं. प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, ववराटनगर, मोरङ ।  ९८५२०९०१८० 

२ नं. प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, िनकपरु  

(हाल सम्पकफ  कायाफल: राजववराज, सप् तरी) ।  
९८५४०९०६०० 

बागमती प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, दुधौली, वसन्धुली ।  ९८५४०४१७८९ 

गण्डकी प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, पोखरा, कास्की ।  ९८५६०६८१२१ 

लवुम्बनी प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, बुटवल, रूपन्देही ।  ९८५७०९०४४४ 

कर्ाफली प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, सखुेत (हाल नेपालगजं, बााँके) ।  ९८५८०९०११५ 

सदुरूपव चम प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, वदपार्ल, डोटी ।  ९८५८४९००८४ 

महानगरीय प्रहरी वशक्षालय, महाराजगंज, काठमाण्डौ ।  ९८५१२३३५१२ 



क्र.सं. पद कार्ाालर् सम्पका  नम्बर 

२. प्रहरी ििान (प्राविवधक) 

प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, (सबै) ।  सम्बवन्त्धत प्रदशे प्र.ता.के.हरू 

महानगरीय प्रहरी पररसर, काठमाण्डौ ।  ९८५१२८३०१२ 

महानगरीय प्रहरी पररसर, भक्तपुर ।  ९८५१२८३०२० 

महानगरीय प्रहरी पररसर, लवलतपरु ।  ९८५१२९४५५५ 

विल्ला प्रहरी कायाफलय, (सबै) ।  सम्बवन्त्धत वि.प्र.का.हरू 

 

४. दरखास्त राजश् व (दस्तुर) :-   

क्र.सं. पद राजश् व (दस्तुर) 

१. 
प्रहरी सहायक वनरीक्षक 

(िनपद) 

दरखास्त र्ारामसाि राि ि दस्तुर बापत रु.३०० (तीन सय) बुझाउन ुपनेछ । सािै एकिन्त्दा बढी समहूमा 

दरखास्त वदने उम्मेदिारको हकमा प्रत्येक समहूको लावग २० प्रवतशत (रु.६०) का दरले िप दस्तुर लाग्नेछ । 

२. 
प्रहरी ििान 

 (प्राविवधक) 

दरखास्त र्ारामसाि राि ि दस्तरु बापत रु.१५० (एक सय पचास) बुझाउनु पनेछ । सािै एक िन्त्दा बढी 

समहूमा दरखास्त वदने उम्मेदिारको हकमा प्रत्येक समहूको लावग २० प्रवतशत (रु.३०) का दरल ेिप दस्तरु 

लाग्नेछ । 

 

५. उमेर हद :- 

क्र.सं. पद उमेरको हद 

१. 
प्रहरी सहायक वनरीक्षक 

(िनपद) 

• दरखास्त र्ाराम दताफ गने अवन्त्तम वमवतसम्म १८ िर्फ उमेर परूा िई २४ िर्फ ननाघेको, तर खलुा 

प्रवतयोवगतामा िाग वलन ेप्रहरी सेिाको रािपर अनङ्वकत प्रहरी कमफचारीको हकमा ३५ िर्फ ननाघेको र 

प्रहरी ििान आधारितू तावलम गरेको प्रमार् पर पेश गनुफ पनेछ । 

• बहालिाला श्रेर्ी विहीन प्रहरी कमफचारीको हकमा प्रहरी वनयमािली, २०७१ (संशोधन सवहत) को 

वनयम ४० बमोविम २५ िर्फ ननाघेको हनुु पनेछ ।  

२. 
प्रहरी ििान  

(प्राविवधक) 

दरखास्त र्ाराम दताफ गन ेअवन्त्तम वमवतसम्म १८ िर्फ उमेर परूा िई २३ िर्फ ननाघेको । तर बहालिाला श्ररे्ी 

विहीन प्रहरी कमफचारीको हकमा प्रहरी वनयमािली, २०७१ (संशोधन सवहत) को वनयम ४० बमोविम २५ 

िर्फ ननाघेको हनुु पनछे । 

 

६. आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता :- 

पद आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता 

प्रहरी सहायक वनरीक्षक  

(िनपद) 

१. शैवक्षक योग्यता: मान्त्यता प्राप् त वि िविद्यालयबाट प्रमार् पर तह िा सो सरह उत्तीर्फ गरेको ।   

२. मानि अवधकार र मानिीय कानुनको उल्लङ्घनमा सिाय नपाएको, 

३. नैवतक पतन दवेखने कुनै र्ौिदारी अवियोगमा सिाय नपाएको, 

४. रािनैवतक दलको सदस्य नरहकेो,   

५. आतङ्ककारी संगठनको सदस्य नरहकेो, 

६. उचाई, छाती र तौलः 

      (क) पुरुष- उचाई घटीमा ५ वर्ट २ ईन्त्च, छाती ३१-३३, तौल ५० के.िी. 

      (ख) मवहला- उचाई घटीमा ५ वर्ट, तौल कम्तीमा ४२ के.िी 

७. आाँखा माइनस २ िा प्लस २ िन्त्दा बढी कमिोर निएको,  

८. प्रहरी प्रधान कायाफलयबाट तोवकएको स्िीकृत वचवकत्सकबाट वनरोवगताको प्रमार्पर पाएको (परीक्षा 

सञ्चालनको क्रममा हनुे),   

९. नेपाली नागरीक । 

सूचना प्रवववध वनदेशनालर् तफा  

प्राविवधक प्रहरी ििान 

(कम्प्यटुर) 

१. मान्त्यता प्राप् त वशक्षर् संस्िाबाट SLC/SEE िा सो सरह उत्तीर्फ गरेको तिा मान्त्यता प्राप् त तावलम 

संस्िाबाट कवम्तमा १ (एक) मवहनाको सचूना प्रविवध विर्यको तावलम सीप प्रमार् पर प्राप् त गरेको ।  

२. िविष्यमा सामान्त्यतया सरकारी नोकरीको वनवमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी नोकरीबाट बखाफस्त निएको ।  

३. िनपद समहू तर्फ को प्रहरी सहायक वनरीक्षक पदको लावग तोवकए बमोविम क्र.सं. (३) दवेख (९) 

सम्मको अन्त्य योग्यताहरु परुा िएको । 

भौवतक पवूााधार वनदेशनालर् तफा  

प्राविवधक प्रहरी ििान १. मान्त्यता प्राप् त वशक्षर् संस्िाबाट कवम्तमा ८ (आठ) कक्षा िा सो सरह उत्तीर्फ गरी प्राविवधक वशक्षा तिा 



पद आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता 

व्यिसायीक तावलम पररर्द िा सो सरहको संस्िाबाट सम्बवन्त्धत वबर्य (वसकमी, डकमी, पेन्त्टर, 

वबिलुी, प्लम्बर र नकमी) मा सीप प्रमार् पर प्राप् त गरेको । 

२. िविष्यमा सामान्त्यतया सरकारी नोकरीको वनवमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी नोकरीबाट बखाफस्त निएको । 

३. िनपद समहू तर्फ को प्रहरी सहायक वनरीक्षक पदको लावग तोवकए बमोविम क्र.सं. (३) दवेख (९) 

सम्मको अन्त्य योग्यताहरु परुा िएको । 

सवारी महाशाखा तफा  

प्राविवधक प्रहरी ििान 

१. मान्त्यता प्राप् त वशक्षर् संस्िाबाट SLC/SEE िा सो सरह उत्तीर्फ गरेको ।   

२. िविष्यमा सामान्त्यतया सरकारी नोकरीको वनवमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी नोकरीबाट बखाफस्त निएको ।  

३. िनपद समहू तर्फ को प्रहरी सहायक वनरीक्षक पदको लावग तोवकए बमोविम क्र.सं. (३) दवेख (९) 

सम्मको अन्त्य योग्यताहरु परुा िएको । 

केनाईन महाशाखा तफा  

प्राविवधक प्रहरी ििान 

(डग हणे्डलर) 

१. मान्त्यता प्राप् त वशक्षर् संस्िाबाट SLC/SEE िा सो सरह उत्तीर्फ गरेको ।   

२. िविष्यमा सामान्त्यतया सरकारी नोकरीको वनवमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी नोकरीबाट बखाफस्त निएको ।  

३. िनपद समहू तर्फ को प्रहरी सहायक वनरीक्षक पदको लावग तोवकए बमोविम क्र.सं. (३) दवेख (९) 

सम्मको अन्त्य योग्यताहरु परुा िएको । 

केन्रीर् प्रहरी वववध ववज्ञान प्रर्ोगशाला तफा  

प्राविवधक प्रहरी ििान 

१. मान्त्यता प्राप् त वशक्षर् संस्िाबाट SLC/SEE िा सो सरह उत्तीर्फ गरेको ।   

२. िविष्यमा सामान्त्यतया सरकारी नोकरीको वनवमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी नोकरीबाट बखाफस्त निएको ।  

३. िनपद समहू तर्फ को प्रहरी सहायक वनरीक्षक पदको लावग तोवकए बमोविम क्र.सं. (३) दवेख (९) 

सम्मको अन्त्य योग्यताहरु परुा िएको । 

नेपाल प्रहरी संगीत ववद्यालर् तफा  

प्राविवधक प्रहरी ििान 

१. मान्त्यता प्राप् त वशक्षर् संस्िाबाट कवम्तमा ८ (आठ) कक्षा िा सो सरह उत्तीर्फ गरेको ।   

२. िविष्यमा सामान्त्यतया सरकारी नोकरीको वनवमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी नोकरीबाट बखाफस्त निएको ।  

३. िनपद समहू तर्फ को प्रहरी सहायक वनरीक्षक पदको लावग तोवकए बमोविम क्र.सं. (३) दवेख (९) 

सम्मको अन्त्य योग्यताहरु परुा िएको । 

संचार वनदेशनालर् तफा  

प्राविवधक प्रहरी ििान 

१. मान्त्यता प्राप् त वशक्षर् संस्िाबाट SLC/SEE िा सो सरह उत्तीर्फ गरेको ।   

२. िविष्यमा सामान्त्यतया सरकारी नोकरीको वनवमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी नोकरीबाट बखाफस्त निएको ।  

३. िनपद समहू तर्फ को प्रहरी सहायक वनरीक्षक पदको लावग तोवकए बमोविम क्र.सं. (३) दवेख (९) 

सम्मको अन्त्य योग्यताहरु परुा िएको । 

 

७. दरखास्त साथ समावेश गनुापने कागजातहरु :- 

(क) नेपाली नागरीकताको प्रमार् परको प्रवतवलवप १ (एक) प्रवत ।  

(ख) हालसालै वखचकेो परैु मखुाकृवत (दबैु कान समते) प्रष् ट दवेखने एकै वकवसमको पासपोटफ साइिको र्ोटो (परुुर्को हकमा दाह्री र कपाल 

काटेको) ५ (पााँच) प्रवत । 

(ग) आरू्ले प्राप् त गरेको शैवक्षक योग्यताको प्रमार् परको प्रवतवलवप १/१ (एक/एक) प्रवत (प्रत्येक तहको चाररवरक, स्िायी िा प्रोवििनल 

प्रमार्पर र माकफ वशट सवहत तिा नपेाल बावहर अध्ययन गरेको हकमा उच्च माध्यवमक वशक्षा पररर्द/वर.वि.वि.बाट समकक्षता 

वनधाफरर्को प्रमार् पर (Equivalent Certificate) ।  

(घ) अमर/अशक्त प्रहरी पररवारको लावग अमर/अशक्त िएको कुरा पवुष् ट हुन ेकागिपर र नाता प्रमावर्त कागिपर । 

(ङ) आवदवासी/जनजावतका हकमा नेपाल आवदिासी/िनिावत उत्िान रावष्िय प्रवतष् ठान ऐनमा सचूीकृत िएको िावतको हकमा सोही 

सचूीको आधारमा, तर नपेाल आवदिासी/िनिावत उत्िान रावष्िय प्रवतष् ठान ऐनमा सचूीकृत िएको िावत विर एकिन्त्दा बढी िरहरु िएमा 

सम्बवन्त्धत स्िानीय तह/वनकायको प्रमखुको वसर्ाररसमा प्रमखु विल्ला अवधकारीबाट सचूीकृत िएको िावत विरको िर िवन प्रमावर्त 

गराएको कागिात ।  

(च) मधेसीका लावग नपेाल सरकारल ेनेपाल रािपरमा सचूना प्रकाशन गरी तोके बमोविमको संस्िाबाट मधेसी िवन प्रमावर्त िएको तर 

नेपाल रािपरमा सचूना प्रकाशन गरी संस्िा नतोकेसम्म सम्बवन्त्धत स्िानीय वनकायको प्रमखुको वसर्ाररसमा प्रमखु विल्ला अवधकारीबाट 

मधेसी िवन प्रमावर्त िएको प्रमार् परको प्रवतवलवप-१ (एक) प्रवत ।  



(छ) दवलतका हकमा रावष्िय दवलत आयोगबाट सचूीकृत िएको िावतको हकमा सोही सचूीको आधारमा, तर रावष्िय दवलत आयोगबाट 

सचूीकृत िएको िावत विर एकिन्त्दा बढी िरहरु िएमा सम्बवन्त्धत स्िानीय तह/वनकायको प्रमखुको वसर्ाररसमा प्रमखु विल्ला 

अवधकारीबाट सचूीकृत िएको िावत विरको िर िवन प्रमावर्त गराएको कागिात ।  

(ि) वपछवडएको के्षत्रका लावग (अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जमु्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला) विल्लामा स्िायी 

बसोिास गरी सम्बवन्त्धत विल्लाबाट नै नागरीकताको प्रमार् पर प्राप् त गरेको तिा सम्बवन्त्धत गााँउपावलका िा नगरपावलकाबाट दरखास्त 

पेश गदाफका िखतसम्म सोही स्िानमा स्िायी बसोिास िएको िन्त्ने वसर्ाररस गरीएको । स्िायी बसोिास िएको विल्ला बाहके अन्त्यर 

विल्लाबाट नागरीकता वलएको िएमा नागरीकता िारी िएको विल्ला प्रशासन कायाफलयबाट सो गनुफ परेको कारर् उल्लेख िएको पर 

वलएको हनुु पनछे ।  

(झ) दरखास्त र्ारामसाँग संलग्न गरी पशे गन ेकागिातहरुको प्रवतवलवपको पछावड परि ‘सक्कल बमोवजम नक्कल वठक छ’ िवन उम्मेदिार 

स्ियमल ेअवनिायफ रुपमा दस्तखत गनुफ पनछे ।  
 

८. परीक्षा वववध :- 

• प्रारवम्िक स्िास््य परीक्षर् तिा शारीररक तन्त्दरुूस्ती परीक्षा,  

• विस्ततृ स्िास््य परीक्षर्,  

• वलवखत परीक्षा (लोक सेवा आर्ोगबाट सञ्चालन हुने हुाँदा आर्ोगद्वारा तोकेको परीक्षा केन्रहरुमा सञ्चालन हुने), 

❖ िस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्र नको गलत उत्तर बापत २०% अंक किा गरीने व्यहोरा िानकारी गराईन्त्छ ।  

❖ िस्तुगत बहुउत्तर प्र नको उत्तर लेख्दा अंगे्रिी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेवखएको उत्तरलाई मार मान्त्यता वदइनछे ।   

• प्रयोगात्मक परीक्षा (सचूना प्रविवध र िौवतक पिूाफधार वनदशेनालय तर्फ को प्रा.प्र.ि.पदको मार हुने),  

• विशेर् स्िास््य परीक्षर् परीक्षा (प्र.स.वन.पदको मार हनुे),  

• सक्षमता परीक्षर् र अन्त्तरिाताफ (सक्षमता परीक्षर् प्र.स.वन.पदको मार हुने) ।   
 

९. परीक्षा संचालन हुने स्थान :- 

➢ प्रहरी सहार्क वनरीक्षक (जनपद) 

• प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र/महानगरीय प्रहरी वशक्षालयमा दरखास्त दताफ गरेका उम्मेदिारहरुको हकमा सोही तावलम केन्त्र/वशक्षालयमा 

प्रारवम्िक स्िास््य परीक्षर् तिा शारीररक तन्त्दरुुस्ती परीक्षा र विस्ततृ स्िास््य परीक्षर् संचालन हुन े। 

• विशेर् स्िास््य परीक्षर् नेपाल प्रहरी अस्पताल, महारािगंि काठमाण्डौमा र सक्षमता परीक्षर् तिा अन्त्तरिाताफ परीक्षा प्रहरी प्रधान 

कायाफलय, नक्साल काठमाण्डौमा संचालन हुने ।  

➢ प्रहरी जवान (प्रावववधक) 

क्र.

सं. 
दरखास्त फाराम ववतरण तथा दताा केन्र परीक्षा संचालन हुने स्थान 

१. प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र विराटनगर, वि.प्र.का.ईलाम, झापा, पााँचिर, ताप्लेिङु, 

िोिपरु, धनकुटा, मोरङ, संखिुासिा, सनुसरी, तेह्रिमु, खोटाङ, ओखलढुगंा, 

सोलखुमु्बु र उदयपरुमा दरखास्त दताफ गरेका उम्मेदिारहरुको ।    

१ नं.प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, ववराटनगर, 

मोरङ । 

 

२. प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र िनकपरु (हाल रािविराि), वि.प्र.का.सप् तरी, वसरहा, 

धनुर्ा, महोत्तरी, सलाफही, रौतहट, बारा र पसाफमा दरखास्त दताफ गरेका 

उम्मेदिारहरुको ।    

२ नं. प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, िनकपरु 

 (हाल सम्पकफ  कायाफलय: राजववराज, 

सप् तरी) 

३. प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र दधुौली, वि.प्र.का.दोलखा, रामछेाप, वसन्त्धलुी, वचतिन र 

मकिानपरुमा दरखास्त दताफ गरेका उम्मेदिारहरुको ।  

बागमती प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, 

दुधौली, वसन्धुली । 

४. प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र पोखरा, वि.प्र.का.गोरखा, लम्िङ्ुग, तनहुाँ, कास्की, 

मनाङ, मसु्ताङ, पिफत, स्याङिा, म्याग्दी र बाग्लङ्ुगमा दरखास्त दताफ गरेका 

उम्मेदिारहरुको । 

गण्डकी प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, पोखरा, 

कास्की । 

५. प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र बुटिल, वि.प्र.का.निलपरासी (बदफघाट ससु्ता पिूफ), 

निलपरासी (बदफघाट ससु्ता पव चम), रुपन्त्दहेी, कवपलिस्त,ु पाल्पा, अघाफखााँची, 

गलु्मी, रोल्पा, प्यठूान र दाङमा दरखास्त दताफ गरेका उम्मदेिारहरुको । 

लवुम्बनी प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, बुटवल, 

रूपन्देही । 

६. प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र सखुते (हाल नपेालगंि), वि.प्र.का.रुकुम (पिूफ), रुकुम 

(पव चम), बााँके, बवदफया, सल्यान, डोल्पा, िमु्ला, मगु,ु हुम्ला, कावलकोट, 

िािरकोट दलैेख र सखुेतमा दरखास्त दताफ गरेका उम्मेदिारहरुको ।  

कर्ाफली प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, सखुेत  

(हाल नेपालगंज, बााँके) । 



क्र.

सं. 
दरखास्त फाराम ववतरण तथा दताा केन्र परीक्षा संचालन हुने स्थान 

७. प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र वदपायल, वि.प्र.का.बािरुा, बझाङ, डोटी, अछाम, 

दाचुफला, बतैडी, डडेलधरुा, कञ्चनपरु र कैलालीमा दरखास्त दताफ गरेका 

उम्मेदिारहरुको ।  

सदुरूपव चम प्रदशे प्रहरी तावलम केन्त्र, 

वदपार्ल, डोटी । 

८. म.न.प्र.पररसर काठमाण्डौ, िक्तपरु, लवलतपरु सािै वि.प्र.का.काभ्रे, वसन्त्धपुाल्चोक, 

रसिुा, नुिाकोट र धावदङमा दरखास्त दताफ गरेका उम्मेदिारहरुको ।     

महानगरीय प्रहरी वशक्षालय, महाराजगंज, 

काठमाण्डौ । 

 

१०. सम्पका  वमवत तथा स्थान :-  

पद सम्पका  वमवत 

प्रहरी सहायक वनरीक्षक (िनपद) वमवत २०७८/०८/२२ गते विहान ११:०० बिे, दरखास्त र्ाराम दताफ गन ेसम्बवन्त्धत प्रहरी कायाफलयहरु । 

प्रहरी ििान (प्राविवधक) वमवत २०७८/०८/२६ गते विहान ११:०० बिे, दरखास्त र्ाराम दताफ गन ेसम्बवन्त्धत प्रहरी कायाफलयहरु । 

 

पुनश् च: 

१. हरेक चरर्को परीक्षा समाप् ती प चात् नवतिा प्रकाशन गरीनछे र उत्तीर्फ उम्मेदिारहरुलाई मार अको चरर्को परीक्षामा सवम्मवलत 

गराइनेछ ।  

२. परीक्षा संचालन गदाफ खलुा तिा समािेशी तर्फ को एउटै परीक्षा संचालन गरीनछे र वनिहरुले प्राप् त गरेको अंकको आधारमा समािेशी 

तर्फ का उम्मेदिारहरु वबच मार छुिा-छुि ैप्रवतस्पधाफ गराई पदपवूतफ गरीनछे ।  

३. दरखास्त पेश गदाफ सक्कल प्रमार्परहरु सािमा वलई उम्मेदिार स्ियम ्उपवस्ित हुन ुपनेछ ।  

४. प्रहरी वनयमािली, २०७१ (संशोधन सवहत) को वनयम १३ को उपवनयम (५) बमोविम पदपवूतफ सवमवतबाट विज्ञापन प्रकाशन िएपवछ 

दरबन्त्दी िप िा खाली िई पद ररक्त िएमा वलवखत परीक्षाको नवतिा प्रकाशन हुनु िन्त्दा अगावड सो पदपवूतफ सवमवतले सािफिवनक रूपमा 

सचूना प्रकाशन गरी सोही विज्ञापनमा सो संख्या समेत िप गनफ सक्नेछ । 

५. यस विज्ञापन सम्बन्त्धी सचूना तिा विविन्त्न चरर्मा वलइन ेपरीक्षाहरुको पाठ्यक्रम नेपाल प्रहरीको 

िेिसाईट:www.nepalpolice.gov.np मा समेत हनेफ सवकनछे र दरखास्त र्ाराम सोही ििेसाइटबाट डाउनलोड गरी आियक 

कागिातहरु संलग्न रावख तोवकएको कायाफलयमा पेश गनफ सवकन ेछ । 

 

 

वमवत:- २०७८/०६/२२ गते ।  
प्रहरी प्रधान कार्ाालर् 

मानवश्रोत एवं प्रशासन ववभाग 

भनाा छनौट महाशाखा 

नक्साल, काठमाण्डौ । 

 


