नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रहरी प्रधान कार्ाालर्
(मानवश्रोत एवं प्रशासन ववभाग, भनाा छनौट महाशाखा)
नक्साल, काठमाण्डौ ।
प्रथम पटक प्रकाशित शमशत: २०७८/०५/२५ गते ।

नर्ााँ भनाा सम्बन्धी सूचना !!!
नेपाल प्रहरीमा प्रावववधक समहू अन्त्तगगत शिशिन्त्न उपसमहू तर्ग ररक्त रहेका शनम्न बमोशिमका पदहरुमा खल
ु ा प्रशतयोशगताद्वारा समािेिी
प्रािधान अनुसार पदपशू तग गनुगपने िएकोले देहाय बमोशिमको योग्यता पगु ेका नेपाली नागररकहरुबाट रु.१०।- को शटकट टााँसी (स्ियम् उपशस्थत िई)
दरखास्त आव्हान गररन्त्छ ।
१. आवश्र्क माग पद संख्र्ा :क्र.
सं.

ववज्ञापन नं.

पद/उपसमूह

नेपाल प्रहरी अस्पताल तर्ा
(उपसमूहः स्वास््र्)
१. ०१ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.उ. (MS Neuro Surgery)
२. ०२ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.उ. (MS General Surgery)
३. ०३ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.उ. (MD Pediatric)
४. ०४ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.उ. (MD Cardiology)
५. ०५ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.उ. (MD Ophthalmology)
६. ०६ (०७८/७९) प्रा.प्र.शन. (मेशडकल अशर्सर एम.शब.शब.एस.)
७. ०७ (०७८/७९) प्रा.प्र.शन. (डेन्त्टल अशधकृ त)
८. ०८ (०७८/७९) प्रा.प्र.शन. (बायोमेशडकल इशन्त्िशनयर)
९. ०९ (०७८/७९) प्रा.प्र.शन. (मेशडकल ल्याब टेक्नोलोशिष्ट)
१०. १० (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (स्टार्ग नसग)
११. ११ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (ल्याब टेशक्नशसयन)
१२. १२ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (रे शडयोग्रार्र)
१३. १३ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (सहायक र्मागशसष्ट)
१४. १४ (०७८/७९) प्रा.प्र.स.शन. (डेन्त्टल हाईशिशनष्ट)
१५. १५ (०७८/७९) प्रा.प्र.स.शन. (ल्याब अशसष्टेन्त्ट)
१६. १६ (०७८/७९) प्रा.प्र.स.शन. (शस.एम.ए.,ए.एन.एम.)
सञ्चार वनदेशनालर् तर्ा
(उपसमूहः इवन्जवनर्ररङ् ग)
१. १७ (०७८/७९) प्रा.प्र.शन. (सञ्चार)
२. १८ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (सञ्चार)
३. १९ (०७८/७९) प्रा.प्र.स.शन. (सञ्चार)
सूचना प्रवववध वनदेशनालर् तर्ा
(उपसमूहः इवन्जवनर्ररङ् ग)
१. २० (०७८/७९) प्रा.प्र.शन. (सूचना प्रशिशध/कम््युटर)
२. २१ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (सूचना प्रशिशध/कम््युटर)
३. २२ (०७८/७९) प्रा.प्र.स.शन. (सूचना प्रशिशध/कम््युटर)
भौवतक पूवााधार वनदेशनालर् तर्ा (उपसमूहः इवन्जवनर्ररङ् ग)
१. २३ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (ईलेशक्िकल ओिरशसयर)
२. २४ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (आशकग टेक्चर)
३. २५ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (शसशिल ओिरशसयर)
के नाईन महाशाखा तर्ा
(उपसमूहः के नाईन)
१. २६ (०७८/७९) प्रा.प्र.स.शन. (िेटेररनरी)
हातहवतर्ार ममात शाखा तर्ा
(उपसमहू ः हातहवतर्ार)
१. २७ (०७८/७९) प्रा.प्र.स.शन. (हातहशतयार)

समावेशी समूह

खुला

अमर/अिक्त
प्रहरी पररिार

१
१
१
१
१४
३
१
१८
१
१
१
३
२
३

२
१
-

२
१
२
१
१

३
५
११

१
१

२
१७
१५

मशहला आ./ि.

जम्मा
माग
संख्र्ा

मधेसी

दशलत

शप.क्षे.

१
४
६
१
१
-

१
४
१
१
४
१
१

२
१
२
१
१
१
१

१
-

१
१
२
१
१
२८
५
१
२
३३
२
२
२
६
४
६

१
१

१
३

१
२

१
१
२

१
-

५
१०
२०

१
१

३
२

१
४
४

४
४

३
२

१

३
३२
२९

२

-

१

१
-

१
१

-

-

१
१
४

१

-

-

-

-

-

-

१

-

-

-

१

-

-

-

१

क्र.
सं.

ववज्ञापन नं.

पद/उपसमूह

खुला

अमर/अिक्त
प्रहरी पररिार

१
१
२
३
२
१

-

के न्रीर् प्रहरी वववध ववज्ञान प्रर्ोगशाला तर्ा (उपसमूहः वववध ववज्ञान)
१. २८ (०७८/७९) प्रा.प्र.शन. (बायोलोिी)
२. २९ (०७८/७९) प्रा.प्र.शन. (िौशतक)
३. ३० (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (बायोलोिी)
४. ३१ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (रसायन)
५. ३२ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (िौशतक)
६. ३३ (०७८/७९) प्रा.प्र.ना.शन. (शर्ङगर शप्रन्त्ट)

समावेशी समूह
मशहला आ./ि.
१
१
-

१
१

मधेसी

दशलत

शप.क्षे.

१
१

१
-

-

जम्मा
माग
संख्र्ा
१
१
४
५
३
३

२. दरखास्त र्ाराम दताा वमवत :- २०७८/०५/२८ गते, शबहान १०:०० बिेदशे ख २०७८/०७/०७ गते, १७:०० बिेसम्म,
(सािगिशनक शिदाको शदन बाहेक) ।
३. दरखास्त र्ाराम पाइने र बुझाउने स्थान :क्र.स.ं
पद/उपसमहू
१. स्वास््र् उपसमहू तर्ग नेपाल प्रहरी अस्पताल
अन्त्तगगतका पदहरु
२. इवन्जवनर्ररङ् ग उपसमहू तर्ग संचार
वनदेशनालर् अन्त्तगगतका पदहरु
३.

४.

५.
६.

७.

दरखास्त र्ाराम ववतरण तथा दताा हुने स्थान
नेपाल प्रहरी अस्पताल, महारािगंि काठमाण्डौं ।
• १ न.ं प्रदेि प्रहरी कायागलय, ववराटनगर
(सम्पकग नम्बरः ०१-४४१२४३०, ४४१२५३०)
(सम्पकग नम्बरः ०२१-४३५७२२,
प्रहरी प्रधान कार्ाालर् संचार वनदेशनालर्, नक्साल
९८५२०९०१८०)
काठमाण्डौं ।
• २ नं.प्रदेि प्रहरी कायागलय, जनकपुर
(सम्पकग नम्बरः ०१-४४१२६०३)
(सम्पकग नम्बरः ०४१-५९००११,
इवन्जवनर्ररङ् ग उपसमहू तर्ग सूचना प्रवववध
प्रहरी प्रधान कार्ाालर् सूचना प्रवववध वनदेशनालर्,
९८५४०२९७४२, ९८५४०२९७४१)
वनदेशनालर् अन्त्तगगतका पदहरु
नक्साल काठमाण्डौं ।
• बागमती प्रदेि प्रहरी कायागलय, हेटौंडा
(सम्पकग नम्बरः ०१-४४१२८३६)
(सम्पकग नम्बरः ०५७-५२१४९९)
इवन्जवनर्ररङ् ग उपसमहू तर्ग भौवतक पूवााधार प्रहरी प्रधान कार्ाालर् भौवतक पूवााधार वनदेशनालर्, • गण्डकी प्रदेि प्रहरी कायागलय, पोखरा
वनदेशनालर् अन्त्तगगतका पदहरु
नक्साल काठमाण्डौं ।
(सम्पकग नम्बरः ०६१-४६२५००,
(सम्पकग नम्बरः ०१-४११२१० Ext. ५७५)
९८५६०२८४३३)
के नाईन उपसमहू तर्ग के नाईन महाशाखा
के नाइन महाशाखा, महारािगंि काठमाण्डौं ।
• लुशम्बनी प्रदेि प्रहरी कायागलय, दाङ
अन्त्तगगतका पदहरु
(सम्पकग नम्बरः ०१-४४१७०२२)
(सम्पकग नम्बरः ०८२-५२३४१०,
हातहवतर्ार (आरमर) उपसमहू तर्ग
प्रहरी प्रधान कार्ाालर् हातहवतर्ार ममात शाखा,
९८५७८२५४१०)
हातहवतर्ार ममात शाखा अन्त्तगगतका पदहरु
नक्साल काठमाण्डौं ।
• कर्ागली प्रदेि प्रहरी कायागलय, सुखेत
(सम्पकग नम्बरः ०१-४४११२१० Ext. ४५५)
(सम्पकग नम्बरः ०८३-५२०८११)
वववध ववज्ञान उपसमहू तर्ग के न्रीर् प्रहरी
के न्रीर् प्रहरी वववध ववज्ञान प्रर्ोगशाला सामाखुशी,
• सुदरू पशचम प्रदेि प्रहरी कायागलय,
वववध ववज्ञान प्रर्ोगशाला अन्त्तगगतका पदहरु काठमाण्डौं ।
धनगढी
(सम्पकग नम्बरः ०१-४९८०३१०)
(सम्पकग नम्बरः ०९१-५२४९९८,
९८५८४२००५८)

४. उमेर/दरखास्त दस्तुर :क्र.सं.
दजाा
१. प्राशिशधक प्रहरी नायि उपरीक्षक

२.

३.

४.

उमेरको हद
दरखास्त र्ाराम दताग गने अशन्त्तम
शमशतसम्म २३ िर्ग उमेर पुरा िई ३५
िर्ग ननाघेको ।
प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक
दरखास्त र्ाराम दताग गने अशन्त्तम
शमशतसम्म २० िर्ग उमेर पुरा िई ३२
िर्ग ननाघेको ।
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक
दरखास्त र्ाराम दताग गने अशन्त्तम
शमशतसम्म १८ िर्ग उमेर पुरा िई ३०
िर्ग ननाघेको ।
प्राशिशधक प्रहरी सहायक शनरीक्षक दरखास्त र्ाराम दताग गने अशन्त्तम
शमशतसम्म १८ िर्ग उमेर पुरा िई २८
िर्ग ननाघेको ।

दस्तरु
दरखास्त र्ारामसाथ रािि दस्तुर िापत रु.१२०० (बाह्र सय) बुझाउनु पनेछ
साथै एकिन्त्दा बढी समहू मा दरखास्त शदने उम्मेदिारको हकमा प्रत्येक समहू को
लाशग २० प्रशतित (रु.२४०) का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।
दरखास्त र्ारामसाथ रािि दस्तरु िापत रु.१००० (एक हिार) बझु ाउनु पनेछ
साथै एकिन्त्दा बढी समहू मा दरखास्त शदने उम्मेदिारको हकमा प्रत्येक समहू को
लाशग २० प्रशतित (रु.२००) का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।
दरखास्त र्ारामसाथ रािि दस्तुर िापत रु.४०० (चार सय) बुझाउनु पनेछ साथै
एकिन्त्दा बढी समहू मा दरखास्त शदने उम्मेदिारको हकमा प्रत्येक समहू को लाशग
२० प्रशतित (रु.८०) का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।
दरखास्त र्ारामसाथ रािि दस्तरु िापत रु.३०० (तीन सय) बझु ाउनु पनेछ साथै
एकिन्त्दा बढी समहू मा दरखास्त शदने उम्मेदिारको हकमा प्रत्येक समहू को लाशग
२० प्रशतित (रु.६०) का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।

पुनश्च: प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक, प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक र प्राशिशधक प्रहरी सहायक शनरीक्षक पदमा खल
ु ा प्रशतयोशगतामा िाग शलने प्रहरी
सेिाको रािपर अनशं कत प्रहरी कमगचारीको हकमा ३५ िर्ग ननाघेको र आधारितू ताशलम शलएको हुनु पनेछ ।

५. आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता :क्र.सं.
•
•
•
•

पद
प्राशिशधक प्रहरी नायि
उपरीक्षक,
प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक,
प्राशिशधक प्रहरी नायि
शनरीक्षक,
प्राशिशधक प्रहरी सहायक
शनरीक्षक

१.
२.
३.
४.
५.

६.
७.
८.
नेपाल प्रहरी अस्पताल तर्ा
१.
प्राशिशधक प्रहरी नायि उपरीक्षक
(MS Neuro Surgery)
२.

३.

४.

५.

६.
७.
८.

९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता
नैशतक पतन देशखने कुनै र्ौिदारी अशियोगमा सिाय नपाएको,
मानि अशधकार र मानिीय कानुनको उल्लङ्घनमा सिाय नपाएको,
रािनैशतक दलको सदस्य नरहेको,
आतङ्ककारी संगठनको सदस्य नरहेको,
उचाई, छाती र तौलः
(क) पुरुष-उचाई घटीमा ५ शर्ट २ ईन्त्च, छाती ३१-३३, तौल ५० के .िी.
(ख) मवहला-उचाई घटीमा ५ शर्ट, तौल कम्तीमा ४२ के .िी
आाँखा माइनस २ िा ्लस २ िन्त्दा बढी कमिोर निएको,
प्रहरी प्रधान कायागलयबाट तोशकएको स्िीकृ त शचशकत्सकबाट शनरोशगताको प्रमार्पर पाएको
(परीक्षा सञ्चालनको क्रममा हुने),
नेपाली नागररक ।

मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट एम.शब.शब.एस. िा सो सरहको उपाशध प्रा्त गरर िनरल सिगरीमा
स्नातोकत्तर उपाशधपशछ सशिगकल न्त्यरु ो सिगरीमा शड्लोमा िा सो सरह उत्तीर्ग गरर नेपाल मेशडकल
पररर्दमा शििेर्ज्ञता दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी नायि उपरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट एम.शब.शब.एस. िा सो सरहको उपाशध प्रा्त गरर िनरल सिगरीमा
(MS General Surgery)
स्नातोकत्तर उपाशध प्रा्त िा सो सरह उत्तीर्ग गरर नेपाल मेशडकल पररर्दमा शििेर्ज्ञता दताग िएको
।
प्राशिशधक प्रहरी नायि उपरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट एम.शब.शब.एस. िा सो सरहको उपाशध प्रा्त गरर पेशडयाशिक्समा
(MD Pediatric)
स्नातोकत्तर िा पोष्ट ग्राियु ट शड्लोमा िा सो सरह उत्तीर्ग गरर नेपाल मेशडकल पररर्दमा
शििेर्ज्ञता दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी नायि उपरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् सस्ं थाबाट एम.शब.शब.एस. िा सो सरहको उपाशध प्रा्त गरर ईन्त्टरनल
(MD Cardiology)
मेशडशसनमा स्नातोकत्तर उपाशधपशछ काशडगयोलोिीमा पोष्ट ग्राियु ट शड्लोमा िा सो सरह उत्तीर्ग
गरर नेपाल मेशडकल पररर्दमा शििेर्ज्ञता दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी नायि उपरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट एम.शब.शब.एस. िा सो सरहको उपाशध प्रा्त गरर
(MD Ophthalmology)
अ्थाल्मोलोिीमा स्नातोकत्तर िा पोष्ट ग्राियु ट शड्लोमा िा सो सरह उत्तीर्ग गरर नेपाल मेशडकल
पररर्दमा शििेर्ज्ञता दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट एम.शब.शब.एस. िा सो सरहको उपाशध प्रा्त गरर नेपाल मेशडकल
(मेशडकल अशर्सर एम.शब.शब.एस.) पररर्दमा शििेर्ज्ञता दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट शब.शड.एस. िा सो सरहको उपाशध प्रा्त गरर नेपाल मेशडकल
(डेन्त्टल अशधकृ त शब.शड.एस.) पररर्दमा शििेर्ज्ञता दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक
शर.शि.शि.िा मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् सस्ं थाबाट बायोमेशडकल इशन्त्िशनयररङ्ग िा मेशडकल
(बायोमेशडकल इशन्त्िशनयर)
इलेक्टोशनक इशन्त्िशनयररङ्ग शिर्यमा स्नातक तह िा सो सरह उत्तीर्ग गरर सम्बशन्त्धत पररर्दमा दताग
िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक
शर.शि.शि.िा मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट ल्याब टेक्नोलोिी शिर्यमा स्नातक तह िा सो सरह
(मेशडकल ल्याब टेक्नोलोशिष्ट) उत्तीर्ग गरर सम्बशन्त्धत पररर्दमा दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक शर.शि.शि.िा मान्त्यता प्राप्त शिक्षर् संस्थाबाट नशसगङ्ग शिर्यमा न्त्यनू तम प्रमार् पर तह उत्तीर्ग गरर
(स्टार्ग नसग)
नेपाल नशसगङ्ग पररर्दमा दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक शर.शि.शि.िा मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट प्रमार् पर तह (Lab Technician) िा सो सरह
(ल्याब टेशक्नशसयन)
उत्तीर्ग गरर सम्बशन्त्धत पररर्दमा दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक शर.शि.शि.िा मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट रे शडयोग्रार्ी शिर्यमा प्रमार् पर तह िा सो सरह
(रे शडयोग्रार्र)
उत्तीर्ग गरर सम्बशन्त्धत पररर्दमा दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक शर.शि.शि.िा मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् सस्ं थाबाट र्ामेसी शिर्यमा प्रमार् पर तह िा सो सरह उत्तीर्ग
(सहायक र्मागशसष्ट)
गरर सम्बशन्त्धत पररर्दमा दताग िएको ।
प्राशिशधक प्रहरी सहायक शनरीक्षक SLC/SEE उत्तीर्ग पचात मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट कम्तीमा १५ मशहना सम्बशन्त्धत

क्र.सं.

पद
(डेन्त्टल हाईशिशनष्ट)
१५. प्राशिशधक प्रहरी सहायक शनरीक्षक
(ल्याब अशसष्टेन्त्ट)
१६. प्राशिशधक प्रहरी सहायक शनरीक्षक
(शस.एम.ए., ए.एन.एम.)
सञ्चार वनदेशनालर् तर्ा
१.
प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक
(सञ्चार)

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता
शिर्यमा ताशलम शलई सम्बशन्त्धत पररर्दमा दताग िएको ।
SLC/SEE उत्तीर्ग पचात मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् सस्ं थाबाट ल्याि सहायक (Lab Assistant)
उत्तीर्ग गरर सम्बशन्त्धत पररर्दमा दताग िएको ।
SLC/SEE उत्तीर्ग पचात मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट कम्तीमा १५ मशहना
शस.एम.ए./ए.एन.एम. उत्तीर्ग गरर सम्बशन्त्धत पररर्दमा दताग िएको ।

मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट सम्बशन्त्धत शिर्य (Electronics and Communication
Engineering िा Telecommunication/Radio Communication/Electronics/
Electrical & Electronics/ Electrical & Communication Engineering िा सो सरह)
मा स्नातक तह उत्तीर्ग गरर सम्बशन्त्धत इशन्त्िशनयररङ्ग पररर्दमा दताग िएको ।
२.
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् सस्ं थाबाट सम्बशन्त्धत शिर्य (Electronics and Communication
(सञ्चार)
Engineering िा Telecommunication/Radio Communication/Electronics/
Electrical & Electronics/ Electrical & Communication Engineering िा सो सरह)
मा शड्लोमा/प्रशिर्ता प्रमार् पर तह उत्तीर्ग िएको ।
३. प्राशिशधक प्रहरी सहायक शनरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट SLC/SEE उत्तीर्ग गरर सम्बशन्त्धत शिर्य (Electronics and
(सञ्चार)
Communication
Engineering
िा
Telecommunication/Radio
Communication/Electronics/Electrical
&
Electronics/Electrical
&
Communication Engineering िा सो सरह) मा कशम्तमा १८ (अठार) मशहना कोर्ग परु ा
गरे को िा मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट कशम्तमा प्रशिर्ता प्रमार् पर तह उत्तीर्ग गरे को र
सम्बशन्त्धत शिर्यमा मान्त्यता प्रा्त संस्थाबाट ३ (तीन) मशहनाको ताशलम प्रा्त गरे को िा सो
सरहको उपाशध हाशसल गरे को ।
सूचना प्रवववध वनदेशनालर् तर्ा
१.
प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट सम्बशन्त्धत शिर्यमा कशम्तमा इशन्त्िशनयररङ्ग स्नातक तह उत्तीर्ग
(सचू ना प्रशिशध/कम््यटु र)
गरर सम्बशन्त्धत पररर्दमा दताग िएको िा सम्बशन्त्धत शिर्यमा कशम्तमा स्नातक तह उत्तीर्ग गरर
सम्बशन्त्धत शिर्यमा मान्त्यता प्रा्त संस्थाबाट ६ मशहना सशटगर्ाइड ताशलम प्रा्त गरे को ।
२.
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् सस्ं थाबाट सम्बशन्त्धत शिर्यमा कशम्तमा इशन्त्िशनयररङ्ग शड्लोमा गरे को ।
(सचू ना प्रशिशध/कम््यटु र)
३. प्राशिशधक प्रहरी सहायक शनरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट कशम्तमा प्रमार् पर तह उत्तीर्ग गरे को र सम्बशन्त्धत शिर्यमा
(सचू ना प्रशिशध/कम््यटु र)
मान्त्यता प्रा्त संस्थाबाट ३ मशहनाको ताशलम प्रा्त गरेको ।
भौवतक पवू ााधार वनदेशनालर् तर्ा
१.
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट ३ (तीन) िर्े Diploma in Electrical Engineering िा सो
(ईलेशक्िकल ओिरशसयर)
सरह उत्तीर्ग गरे को ।
२.
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट ३ (तीन) िर्े Diploma in Architecture िा सो सरह उत्तीर्ग
(आशकग टेक्चर)
गरे को ।
३.
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् सस्ं थाबाट ३ (तीन) िर्े Diploma in Civil Engineering िा सो सरह
(शसशिल ओिरशसयर)
उत्तीर्ग गरेको ।
के नाईन महाशाखा तर्ा
१. प्राशिशधक प्रहरी सहायक शनरीक्षक
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट कशम्तमा िेटेररनरी शिर्यमा िे.टी.ए. िा सो सरह उत्तीर्ग गरे को ।
(िेटेररनरी)
हातहवतर्ार ममात शाखा तर्ा
१. प्राशिशधक प्रहरी सहायक शनरीक्षक मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट SLC/SEE उत्तीर्ग गरर १८ मशहनाको General Mechanics
(हातहशतयार)
कोर्ग परू ा गरे को िा सो सरहको योग्यता हाशसल गरे को ।
के न्रीर् प्रहरी वववध ववज्ञान प्रर्ोगशाला तर्ा
१.
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् सस्ं थाबाट बायोलोिी, िा मोलेक्यिु र बायोलोिी िा िेनशे टक्स िा
प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक
बायोके शमस्िी, बायोटेक्नोलोिी िा माइक्रोबायोलोिी िा शिशध शिज्ञान मख्ु य शिर्य शलई स्नातक
(बायोलोिी)
तह उत्तीर्ग गरे को ।

क्र.स.ं
२.
३.
४.
५.
६.

पद
प्राशिशधक प्रहरी शनरीक्षक
(िौशतक)
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक
(बायोलोिी)
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक
(रसायन)
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक
(िौशतक)
प्राशिशधक प्रहरी नायि शनरीक्षक
(शर्ङगरशप्रन्त्ट)

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् सस्ं थाबाट िौशतक शिज्ञान िा शिशध शिज्ञान मख्ु य शिर्य शलई स्नातक तह
उत्तीर्ग गरेको ।
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट िीि शिज्ञान मख्ु य शिर्य शलई प्रमार् पर तह िा सो सरह उत्तीर्ग
गरे को ।
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट िीि शिज्ञान िा िौशतक शिज्ञान मख्ु य शिर्य शलई प्रमार् पर तह
िा सो सरह उत्तीर्ग गरे को ।
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट िौशतक शिज्ञान मख्ु य शिर्य शलई प्रमार् पर तह िा सो सरह
उत्तीर्ग गरेको ।
मान्त्यता प्रा्त शिक्षर् संस्थाबाट िौशतक शिज्ञान िा िीि शिज्ञान मख्ु य शिर्य शलई प्रमार् पर तह
िा सो सरह उत्तीर्ग गरे को ।

६. दरखास्त साथ समावेश गनापु ने कागजातहरु :(क) नेपाली नागररकताको प्रमार् परको प्रशतशलशप १ (एक) प्रशत ।
(ख) हालसालै शखचेको परु ै मख
ु ाकृ शत (दबु ै कान समेत) प्रष्ट देशखने एकै शकशसमको पासपोटग साइिको र्ोटो (परुु र्को हकमा दाह्री र कपाल
काटेको) ५ (पााँच) प्रशत ।
(ग) आर्ूले प्रा्त गरे को िैशक्षक योग्यताको प्रमार् परको प्रशतशलशप १/१ (एक/एक) प्रशत (प्रत्येक तहको चाररशरक, स्थायी िा प्रोशििनल
प्रमार्पर र माकग शिट सशहत तथा नेपाल बाशहर अध्ययन गरे को हकमा उच्च माध्यशमक शिक्षा पररर्द/शर.शि.शि.बाट समकक्षता
शनधागरर्को प्रमार् पर (Equivalent Certificate) ।
(घ) अमर/अशक्त प्रहरी पररवारको लाशग अमर/अिक्त िएको कुरा पशु ष्ट हुने कागिपर र नाता प्रमाशर्त कागिपर ।
(ङ) आवदवासी/जनजावतका हकमा नेपाल आशदिासी/िनिाशत उत्थान राशरिय प्रशतष्ठान ऐनमा सशू चकृ त िएको िाशतको हकमा सोही
सचू ीको आधारमा, तर नेपाल आशदिासी/िनिाशत उत्थान राशरिय प्रशतष्ठान ऐनमा सशू चकृ त िएको िाशत शिर एकिन्त्दा बढी थरहरु िएमा
सम्बशन्त्धत स्थानीय तह/शनकायको प्रमख
ु को शसर्ाररसमा प्रमख
ु शिल्ला अशधकारीबाट सशू चकृ त िएको िाशत शिरको थर िशन प्रमाशर्त
गराएको कागिात ।
(च) मधेसीका लाशग नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सचू ना प्रकािन गरर तोके बमोशिमको संस्थाबाट मधेसी िशन प्रमाशर्त िएको तर
नेपाल रािपरमा सचू ना प्रकािन गरर संस्था नतोके सम्म सम्बशन्त्धत स्थानीय शनकायको प्रमख
ु को शसर्ाररसमा प्रमख
ु शिल्ला अशधकारीबाट
मधेसी िशन प्रमाशर्त िएको प्रमार् परको प्रशतशलशप-१ (एक) प्रशत ।
(छ) दवलतका हकमा राशरिय दशलत आयोगबाट सशू चकृ त िएको िाशतको हकमा सोही सचू ीको आधारमा, तर राशरिय दशलत आयोगबाट
सशू चकृ त िएको िाशत शिर एकिन्त्दा बढी थरहरु िएमा सम्बशन्त्धत स्थानीय तह/शनकायको प्रमख
ु को शसर्ाररसमा प्रमख
ु शिल्ला
अशधकारीबाट सशू चकृ त िएको िाशत शिरको थर िशन प्रमाशर्त गराएको कागिात ।
(ि) वपछवडएको क्षेत्रका लाशग (अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जम्ु ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला) शिल्लामा स्थायी
बसोिास गरर सम्बशन्त्धत शिल्लाबाट नै नागररकताको प्रमार् पर प्रा्त गरे को तथा सम्बशन्त्धत गााँउपाशलका िा नगरपाशलकाबाट दरखास्त
पेि गदागका िखतसम्म सोही स्थानमा स्थायी बसोिास िएको िन्त्ने शसर्ाररस गररएको । स्थायी बसोिास िएको शिल्ला बाहेक अन्त्यर
शिल्लाबाट नागररकता शलएको िएमा नागररकता िारी िएको शिल्ला प्रिासन कायागलयबाट सो गनुग परेको कारर् उल्लेख िएको पर
शलएको हुनु पनेछ ।
(झ) दरखास्त र्ारामसाँग संलग्न गरर पेि गने कागिातहरुको प्रशतशलशपको पछाशड परि ‘सक्कल बमोवजम नक्कल विक छ’ िशन उम्मेदिार
स्ियमले अशनिायग रुपमा दस्तखत गनुग पनेछ ।
७. परीक्षा वववध :• प्रारशम्िक तथा शिस्तृत स्िास््य परीक्षर् परीक्षा,
• शलशखत परीक्षा (लोक सेवा आर्ोगबाट सञ्चालन हुने हुाँदा आर्ोगद्वारा तोके को परीक्षा के न्रहरुमा सञ्चालन हुने),
❖ िस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रनको गलत उत्तर बापत २०% अंक किा गररने व्यहोरा िानकारी गराईन्त्छ ।
❖ िस्तुगत बहुउत्तर प्रनको उत्तर लेख्दा अंग्रेिी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेशखएको उत्तरलाई मार मान्त्यता शदइनेछ ।
• प्रयोगात्मक परीक्षा,
• शििेर् स्िास््य परीक्षर् परीक्षा,
• अन्त्तरिाताग ।
८. सम्पका वमवत तथा स्थान :- शमशत २०७८/०७/१४ गते शिहान ११:०० बिे, दरखास्त र्ाराम दताग गने सम्बशन्त्धत प्रहरी कायागलयहरु ।

पुनश्च:
१. हरे क चरर्को परीक्षा समा्ती पचात नशतिा प्रकािन गररनेछ र उत्तीर्ग उम्मेदिारहरुलाई मार अको चरर्को परीक्षामा सशम्मशलत
गराइनेछ ।
२. परीक्षा संचालन गदाग खल
ु ा तथा समािेिी तर्ग को एउटै परीक्षा संचालन गररनेछ र शनिहरुले प्रा्त गरे को अंकको आधारमा समािेिी
तर्ग का उम्मेदिारहरु शबचमार छुिा-छुिै प्रशतस्पधाग गराई पदपशू तग गररनेछ ।
३. दरखास्त पेि गदाग सक्कल प्रमार्परहरु साथमा शलई उम्मेदिार स्ियम् उपशस्थत हुनु पनेछ ।
४. शििागीय उम्मेदिारको हकमा समान पद/तहमा दरखास्त र्ाराम दताग गनग पाइने छै न ।
५. प्रहरी शनयमािली, २०७१ (सि
ं ोधन सशहत) को शनयम १३ को उपशनयम (५) बमोशिम पदपशू तग सशमशतबाट शिज्ञापन प्रकािन िएपशछ
दरबन्त्दी थप िा खाली िई पद ररक्त िएमा शलशखत परीक्षाको नशतिा प्रकािन हुनु िन्त्दा अगाशड सो पदपशू तग सशमशतले सािगिशनक रूपमा
सचू ना प्रकािन गरर सोही शिज्ञापनमा सो सख्ं या समेत थप गनग सक्नेछ ।
६. यस शिज्ञापन सम्बन्त्धी सचू ना तथा शिशिन्त्न चरर्मा शलइने परीक्षाहरुको पाठ्यक्रम नेपाल प्रहरीको
िेिसाईट:www.nepalpolice.gov.np मा समेत हेनग सशकनेछ र दरखास्त र्ाराम सोही िेिसाइटबाट डाउनलोड गरर आियक
कागिातहरु सल
ं ग्न राशख तोशकएको कायागलयमा पेि गनग सशकने छ ।
वमवत:- २०७८/०५/२५ गते ।

प्रहरी प्रधान कार्ाालर्
मानिश्रोत एिं प्रिासन शििाग
िनाग छनौट महािाखा
नक्साल, काठमाण्डौ ।

