
 नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्ाालर् 

(मानवश्रोत ववकास ववभाग, भनाा छनौट शाखा)  

नक्साल, काठमाण्डौ । 

 
 

नर्ााँ भनाा सम्बन्धी सूचना !!! 
 

प्रथम पटक प्रकावशत वमवत: २०७९/१०/२७ गते । 
 

 नेपाल प्रहरीमा ररक्त रहकेो प्रहरी कार्ाालर् सहर्ोगी पदमा खलुा प्रतियोतगिाद्वारा समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपतूिि गनुिपन ेभएकोल ेदहेाय 

बमोतिमको योग्यिा पगुेका नपेाली नागररकहरुबाट रु.१०।- को तटकट टााँसी (स्वयम ्उपतस्िि भई) दरखास्ि आव्हान गररन्त्छ । 
 

१. आवश्र्क माग पद संख्र्ा :- 
 

क्र. 

सं. 
ववज्ञापन नं. पद खुला 

अमर/अशक्त 

प्रहरी पररवार 

समावेशी समूह जम्मा 

माग पद 

संख्र्ा 
मतहला आ./ि. मधेसी दतलि तप.क्षे. 

१. ०१ (क) (०७९/८०) प्रहरी कायािलय सहयोगी (भान्छे) ४५ २ ६ ११ १० ५ ३ ८२ 

२. ०१ (ख) (०७९/८०) प्रहरी कायािलय सहयोगी (हजाम) ८ - २ २ २ १ - १५ 

३. ०१ (ग) (०७९/८०) प्रहरी कायािलय सहयोगी (वसलाई/बुनाई) ५ - १ २ १ १ - १० 

४. ०१ (घ) (०७९/८०) प्रहरी कायािलय सहयोगी (कुवचकार) १६ - ३ ५ ४ २ - ३० 
 

२. दरखास्त फाराम दताा वमवत :- २०७९/११/०१ गिेदतेख २०७९/११/३० गिेसम्म, समय तवहान १०:०० बिेदतेख कायािलय समयसम्म ।      
 

३. दरखास्त फाराम पाइने र बुझाउने स्थानहरू :- 
 

क्र.सं. कार्ाालर् सम्पका  नम्बर 

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

२. मधेश प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, िनकपरु  

(हाल सम्पकि  कायािलय: राजववराज, सप् तरी) ।  
९८५४०९०६०० 

३. बागमिी प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, दुधौली, वसन्धुली ।  ९८५४०४१७३३ 

४. गण्डकी प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, पोखरा, कास्की ।  ९८५६०६८१२१ 

५. लतुम्बनी प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, बुटवल, रूपन्देही ।  ९८५७०९०४४४ 

६. कर्ािली प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, सखुेि (हाल नेपालगंज, बााँके) ।  ९८५८०९०११५ 

७. सदुरूपत िम प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, वदपार्ल, डोटी ।  ९८५८४९००८४ 

८. तिल्ला प्रहरी पररसर, काठमाण्डौ ।  ९८५१२८३०१२ 

९. तिल्ला प्रहरी पररसर, लवलतपुर ।  ९८५१२८३०१७ 

१०. तिल्ला प्रहरी पररसर, भक्तपुर ।  ९८५१२८३०२० 

११. तिल्ला प्रहरी कायािलय, (सबै) ।  सम्बतन्त्धि ति.प्र.का.हरू 
 

४. दरखास्त राजश् व (दस्तुर) :-  

दरखास्ि फारामसाि राि व दस्िरु बापि रु.२०० (दईु सय) बुझाउनु पनेछ । सािै एक भन्त्दा बढी समहूमा दरखास्ि तदने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक 

समहूको लातग २० प्रतिशि (रु.४०) का दरले िप दस्िरु लाग्नछे । 
 

५. उमेर हद :- दरखास्ि फाराम दिाि गने अतन्त्िम तमतिसम्म १८ वर्ि उमरे परूा भई २५ वर्ि ननाघेको । 
 

६. आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता :- 

(क) शैतक्षक योग्यिा: साधारर् लखेपढ गनि िानेको,   

(ख) नैतिक पिन दतेखने फौिदारी अतभयोगमा सिाय नपाएको,   

(ग) रािनैतिक दलको सदस्य नरहकेो,  

(घ) आिङ्ककारी संगठनको सदस्य नरहकेो,  

(ङ) भतवष्यमा सामान्त्यिया सरकारी नोकरीको तनतमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी नोकरीबाट बखािस्ि नभएको,  

(ि) आाँखा माइनस २ वा प् लस २ भन्त्दा बढी कमिोर नभएको,  



(छ) उिाई, छािी र िौलः 

• पुरुष- उिाई घटीमा ५ तफट, छािी ३१-३३, िौल ५० के.िी. 

• मवहला- उिाई घटीमा ४ तफट १० ईन्त्ि, िौल कम्िीमा ४२ के.िी. 

(ि) नेपाल प्रहरी प्रधान कायािलयबाट िोतकएको स्वीकृि तितकत्सकबाट तनरोतगिाको प्रमार्पर पाएको (परीक्षा सञ्िालनको क्रममा हुने), 

(झ) नेपाली नागररक ।  
 

७. दरखास्त साथ समावेश गनुापने कागजातहरु :- 

(क) नेपाली नागररकिाको प्रमार् परको प्रतितलतप १ (एक) प्रति ।  

(ख) हालसालै तखिेको परैु मखुाकृति (दबैु कान समेि) प्रष् ट दतेखने एकै तकतसमको पासपोटि साइिको फोटो (परुुर्को हकमा दाह्री र कपाल 

काटेको) ५ (पााँि) प्रति । 

(ग) आफूल ेप्राप् ि गरेको शैतक्षक योग्यिाको प्रमार् परको प्रतितलतप १/१ (एक/एक) प्रति (प्रत्येक िहको िाररतरक, स्िायी वा प्रोतभिनल 

प्रमार्पर र माकि तशट सतहि ििा नपेाल बातहर अध्ययन गरेको हकमा उच्ि माध्यतमक तशक्षा पररर्द/तर.तव.तव.बाट समकक्षिा तनधािरर्को 

प्रमार् पर (Equivalent Certificate) ।  

(घ) अमर/अशक्त प्रहरी पररवारको लातग अमर/अशक्त भएको कुरा पतुष् ट हुन ेकागिपर र नािा प्रमातर्ि कागिपर । 

(ङ) आवदवासी/जनजावतका हकमा नेपाल आतदवासी/िनिाति उत्िान रातष्िय प्रतिष् ठान ऐनमा सिूीकृि भएको िातिको हकमा सोही 

सिूीको आधारमा, िर नपेाल आतदवासी/िनिाति उत्िान रातष्िय प्रतिष् ठान ऐनमा सिूीकृि भएको िाति तभर एकभन्त्दा बढी िरहरु भएमा 

सम्बतन्त्धि स्िानीय िह/तनकायको प्रमखुको तसफाररसमा प्रमखु तिल्ला अतधकारीबाट सिूीकृि भएको िाति तभरको िर भतन प्रमातर्ि 

गराएको कागिाि ।  

(ि) मधेसीका हकमा नपेाल सरकारल ेनेपाल रािपरमा सिूना प्रकाशन गरी िोके बमोतिमको संस्िाबाट मधेसी भतन प्रमातर्ि भएको िर 

नेपाल रािपरमा सिूना प्रकाशन गरी संस्िा निोकेसम्म सम्बतन्त्धि स्िानीय तनकायको प्रमखुको तसफाररसमा प्रमखु तिल्ला अतधकारीबाट 

मधेसी भतन प्रमातर्ि भएको प्रमार् परको प्रतितलतप-१ (एक) प्रति ।  

(छ) दवलतका हकमा रातष्िय दतलि आयोगबाट सिूीकृि भएको िातिको हकमा सोही सिूीको आधारमा, िर रातष्िय दतलि आयोगबाट 

सिूीकृि भएको िाति तभर एकभन्त्दा बढी िरहरु भएमा सम्बतन्त्धि स्िानीय िह/तनकायको प्रमखुको तसफाररसमा प्रमखु तिल्ला 

अतधकारीबाट सिूीकृि भएको िाति तभरको िर भतन प्रमातर्ि गराएको कागिाि ।  

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

बसोवास गरी सम्बतन्त्धि तिल्लाबाट नै नागरीकिाको प्रमार् पर प्राप् ि गरेको ििा सम्बतन्त्धि गाउाँपातलका वा नगरपातलकाबाट दरखास्ि 

पेश गदािका वखिसम्म सोही स्िानमा स्िायी बसोवास भएको भनी प्रमातर्ि गरेको कागिाि दरखास्ि फाराम भन ेतदन भन्त्दा ३ मतहना 

अगातड सम्मको तसफाररस हनु ुपन े। स्िायी बसोवास भएको तिल्ला बाहके अन्त्यर तिल्लाबाट नागरीकिा तलएको भएमा नागरीकिा िारी 

भएको तिल्ला प्रशासन कायािलयबाट सो गनुि परेको कारर् उल्लेख भएको पर तलएको हनुु पनछे ।  

(झ) दरखास्ि फारामसाँग संलग्न गरी पशे गन ेकागिािहरुको प्रतितलतपको पछातड परि ‘सक्कल बमोवजम नक्कल वठक छ’ भतन उम्मेदवार 

स्वयमल ेअतनवायि रुपमा दस्िखि गनुि पनछे ।  
 

८. परीक्षा वववध :- 

➢ प्रारतम्भक स्वास््य परीक्षर् ििा शारीररक िन्त्दरुूस्िी परीक्षा, तवस्ििृ स्वास््य परीक्षर्, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्त्िरवािाि ।    
 

९. परीक्षा संचालन हुने स्थान :- 
 

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

१. 

ति.प्र.का. िाप्लेिङु, पााँििर, इलाम, संखवुासभा, िेह्रिमु, धनकुटा, भोिपरु, 

खोटाङ, सोलखुमु्बु, ओखलढुंगा, उदयपरु, झापा, मोरङ र सनुसरीमा दरखास्ि दिाि 

गरेका उम्मदेवारहरुको ।    

१ नं.प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, ववराटनगर, 

मोरङ । 

 

२. 
ति.प्र.का.सप् िरी, तसराहा, धनुर्ा, महोत्तरी, सलािही, रौिहट, बारा र पसािमा दरखास्ि 

दिाि गरेका उम्मेदवारहरुको ।    

मधेश प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, िनकपरु  

(सम्पकि  कायािलय: राजववराज, सप् तरी) 

३. 
ति.प्र.का.दोलखा, रामेछाप, तसन्त्धलुी, तििवन र मकवानपरुमा दरखास्ि दिाि गरेका 

उम्मेदवारहरुको ।  

बागमिी प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, दुधौली, 

वसन्धुली । 

४. 
ति.प्र.का.गोरखा, लम्िङ्ुग, िनहुाँ, कास्की, मनाङ, मसु्िाङ, पविि, स्याङिा, 

म्याग्दी र बाग्लङ्ुगमा दरखास्ि दिाि गरेका उम्मेदवारहरुको । 

गण्डकी प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, पोखरा, 

कास्की । 

५. 

ति.प्र.का.नवलपरासी (बदिघाट ससु्िा पवूि), नवलपरासी (बदिघाट ससु्िा पत िम), 

रुपन्त्दहेी, कतपलवस्िु, पाल्पा, अघािखााँिी, गलु्मी, रोल्पा, प्यठूान र दाङमा दरखास्ि 

दिाि गरेका उम्मेदवारहरुको । 

लतुम्बनी प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, बुटवल, 

रूपन्देही । 



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

६. 

ति.प्र.का.रुकुम (पवूि), रुकुम (पत िम), बााँके, बतदिया, सल्यान, डोल्पा, िमु्ला, मगु,ु 

हुम्ला, कातलकोट, िािरकोट, दलैखे र सखुेिमा दरखास्ि दिाि गरेका 

उम्मेदवारहरुको ।  

कर्ािली प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, सखुेि  

(हाल नेपालगजं, बााँके) । 

७. 
ति.प्र.का.बािरुा, बझाङ, डोटी, अछाम, दािुिला, बिैडी, डडेलधरुा, कञ्िनपरु र 

कैलालीमा दरखास्ि दिाि गरेका उम्मेदवारहरुको ।  

सदुरूपत िम प्रदशे प्रहरी िातलम केन्त्र, 

वदपार्ल, डोटी । 

८. 
ति.प्र.पररसर काठमाण्डौ, लतलिपरु, भक्तपरु, सािै ति.प्र.का.काभ्रे, तसन्त्धपुाल्िोक, 

रसवुा, नुवाकोट र धातदङमा दरखास्ि दिाि गरेका उम्मेदवारहरुको ।     

काठमाण्डौ उपत्यका प्रहरी तशक्षालय, 

महाराजगजं, काठमाण्डौ । 
 

नोट:-  

• तवस्ििृ स्वास््य परीक्षर् परीक्षामा उत्तीर्ि हनुे सबै परीक्षा केन्त्रका सम्परू्ि उम्मेदवारहरुको प्रर्ोगात्मक परीक्षा र अन्तरवाताा परीक्षा 

काठमाण्डौ उपत्र्का प्रहरी वशक्षालर्, महाराजगंज काठमाण्डौमा सञ्िालन हुनछे । 
 

१०. वववशष्टीकृत कार्ा के्षत्र तथा कामको प्रकृवत :- प्रहरी कायािलय सहयोगी पदको हकमा तवतशष्टीकृि कायि क्षेर र गनुि पने कामको प्रकृति समावेश 

गररएको हुाँदा दरखास्ि फाराम पेश गदाि फाराम साि संलग्न विविष्टीकृत कार्य के्षत्र चर्न फाराम समिे भरर  उम्मदेवारले आफ्नो इच्छा/िाहना 

ििा क्षमिा अनुसारको कुनै १ (एक) कायि क्षेर मार ियन गरी () तिन्त्ह लगाउन ुपनेछ । 
 

वववशष्टीकृत कार्ा के्षत्र र गनुा पने कामको प्रकृवत 

भान्त्छे प्रहरी मेशमा खाना पकाउने, भान्त्छा कोठा र भााँडाकुाँ डा लगायि अन्त्य सरसफाईको काम गनुि पन े।    

हिाम प्रहरी कमििारीको कपाल काट्न ेसम्बन्त्धी काम गनुि पने ।   

तसलाई/बुनाई प्रहरी कमििारीहरुको पोशाक तसलाई बुनाई, कटाई गनुिका सािै तसलाईसाँग सम्वतन्त्धि अन्त्य कायिहरु गनुि पने । 

कुतिकार कायािलय, शौिालय, स्नान गहृ लगायिका कायािलय कम्पाउण्ड समिेको सरसफाई गनुि पने ।   
 

११. सम्पका  वमवत तथा स्थान :- तमति २०७९/१२/१० गिे दरखास्ि फाराम दिाि गने सम्बतन्त्धि प्रहरी कायािलयहरूमा प्रारवम्भक स्वास््र् परीक्षण 

तथा शारीररक तन्दुरूस्ती परीक्षा तावलका प्रकाशन गररने ििा नेपाल प्रहरीको वेभसाईट: www.nepalpolice.gov.np मा समेि सो सम्बन्त्धी 

िानकारी रातखन ेहुाँदा सम्बतन्त्धि उम्मेदवारहरुलाई सतूिि गररन्त्छ ।     
 

पुनश् च: 

१. आवेदकल ेएक स्िानबाट मार दरखास्ि फाराम दिाि गनुि पनेछ, दोहोरो दरखास्ि दिाि गरेको पाईएमा दरखास्ि फाराम रद्द गररनेछ ।  

२. हरेक िरर्को परीक्षा समाप् िी प िाि् नतििा प्रकाशन गरीनछे र उत्तीर्ि उम्मेदवारहरुलाई मार अको िरर्को परीक्षामा सतम्मतलि 

गराइनेछ ।  

३. परीक्षा संिालन गदाि खलुा ििा समावेशी िफि को एउटै परीक्षा संिालन गरीनछे र तनिहरुले प्राप् ि गरेको अंकको आधारमा समावेशी 

िफि का उम्मेदवारहरु तबि मार छुिा-छुि ैप्रतिस्पधाि गराई पदपतूिि गरीनछे ।  

४. दरखास्ि पेश गदाि सक्कल प्रमार्परहरु सािमा तलई उम्मेदवार स्वयम ्उपतस्िि हुन ुपनेछ ।  

५. यस तवज्ञापन सम्बन्त्धी सिूना ििा तवतभन्त्न िरर्मा तलइन ेपरीक्षाहरुको पाठ्यक्रम नेपाल प्रहरीको वेभसाईट: 

www.nepalpolice.gov.np मा समेि हनेि सतकनेछ र दरखास्ि फाराम सोही वेभसाइटबाट डाउनलोड गरी आवयक कागिािहरु 

संलग्न रातख िोतकएको कायािलयहरूमा पेश गनि सतकन ेछ । 

 

 

वमवत:- २०७९/१०/२७ गते ।    

 

 

  

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्ाालर् 

मानवश्रोि तवकास तवभाग 

भनाि छनौट शाखा 

नक्साल, काठमाण्डौ । 

 


