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नेपाल प्रहरी प्रधान कार्ाालर्
(मानवश्रोत ववकास ववभाग, भनाा छनौट शाखा)
नक्साल, काठमाण्डौ ।

म्र्ादी प्रहरी भनाा सम्बन्धी सूचना !!!
प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनर्ााचनको लातग स्र्ीकृ ि “म्यादी प्रहरी भनाा छनौट, तनयुति िथा पररचालन सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०७९” अनुसार
म्र्ादी प्रहरी भनाा गनुापने भएकोले देहाय बमोतिमको योग्यिा पुगेका नेपाली नागररकहरुबाट स्र्यम् उपतस्थि भई दरखास्ि आव्हान गररन्त्छ ।
१. पद :- म्यादी प्रहरी
२. माग पद संख्र्ा :- १,१५,००० (एक लाख पन्त्र हिार) िना ।
३. दरखास्त वदने वमवत :- २०७९/०५/३० गिेदेतख २०७९/०६/०६ गिेसम्म, समय तर्हान १०:०० बिेदेतख १७:०० बिेसम्म
(सार्ाितनक तर्दाको तदन समेि) ।
४. दरखास्त फाराम पाइने र बझ
ु ाउने स्थानहरू :- विल्ला प्रहरी पररसर (काठमाण्डौ, लवलतपरु , भक्तपरु ) र विल्ला प्रहरी कार्ाालर् (सबै) ।
५. आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता र प्राथवमकता :उमेर हद
दरखास्ि
फाराम दिाा
गने अतन्त्िम
तमतिसम्म १८
र्र्ा पुरा भई
५४ र्र्ा
ननाघेको ।

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

९.

आवश्र्क न्र्नू तम र्ोग्र्ता
नेपाली नागररक हुनु पने,
सािारण लेखपढ गना िान्त्ने,
नैतिक पिन देतखने फौिदारी अतभयोगमा
सिाय नपाएको,
रािनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
शारीररक िथा मानतसक रुपले स्र्स्थ रहेको,
आिंककारी संगठनको सदस्य नरहेको,
आँखा माइनस २ र्ा प्लस २ भन्त्दा बढी
कमिोर नभएको,
पुरूर्को हकमा घटीमा उचाई ५ तफट २ ईन्त्च,
छािी ३१-३३ ईन्त्च, िौल ५० के .िी. र
मतहलाको हकमा घटीमा उचाई ५ तफट, िौल
४२ के .िी. भएको,
गभार्िी नभएको/नरहेको ।

१.

२.
३.

४.

म्र्ादी प्रहरी भनााको लावग प्राथवमकता
स्थानीय िह र्ा प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनर्ााचन २०७४
र्ा स्थानीय िह तनर्ााचन २०७९ को तनर्ााचनमा म्यादी प्रहरीको रूपमा भनाा
भई सन्त्िोर्िनक काम गरे का व्यतिहरू,
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्र प्रहरी बल, नेपालमा कायारि रही
तनर्ृत्तीभरण र्ा उपदान प्राप्ि पूर्ा सुरक्षाकमीहरु िथा पूर्ा र्न रक्षकहरू,
सुरक्षा तनकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल) मा
तर्तभन्त्न पदमा २०७९ साल भाद्र मतहनासम्म भनााको लातग आर्ेदन तदई
शारीररक िन्त्दरू
ु स्िी र स्र्ास््य परीक्षणमा उत्तीणा भई प्रर्ेश परको प्रतितलतप
पेश गने व्यतिहरु,
तर्देशी तमर राष्ट्रका सुरक्षा तनकायहरुमा काम गरी सेर्ा तनर्ृत्त नेपाली
नागररक ।

६. सम्पका वमवत तथा स्थान :• तमति: २०७९/०६/०७ गिे ।
• स्थान: आर्ेदन दिाा गने सम्बतन्त्िि प्रहरी कायाालयहरू ।
• समय: तर्हान ११:०० बिे ।

७. छनौट सम्बन्धी :• छनौट प्रारम्भ हुने तमति: २०७९/०६/०९ गिेदेतख २०७९/०६/१४ गिेसम्म (सार्ाितनक तर्दाको तदन बाहेक) ।
• अतन्त्िम नतििा प्रकाशन तमति: २०७९/०६/२५ गिे ।
• प्रतशक्षण (िातलम) शुरु हुने तमति: २०७९/०६/३० गिेदेतख २०७९/०७/०८ गिेसम्म (सार्ाितनक तर्दाको तदन समेि) ।

८. म्र्ादी प्रहरीको कार्ा अववध :• तनर्ााचनमा खतटने म्यादी प्रहरीको काया अर्ति ४० तदनको हुनेछ ।

९. सेवा तथा सुववधा :• म्यादी प्रहरीको लातग प्रतितदन रू. ८६९।- (अक्षरे पी आठ सय उनन्त्सत्तरी मार) को दरले ४० तदनसम्मको लातग तनिको व्यतिगि बैंक खािामा रकम

िम्मा गरर तदने गरी िम्मा पाररश्रतमक रू. ३४,७६०।- (अक्षरे पी चौतिस हिार साि सय साठ्ठी मार) प्राप्ि हुनेछ ।
• खाद्यान्त्न र्ापि प्रति व्यति एकमष्ट्ु ठ रू.७,२००।- (अक्षरे पी साि हिार दईु सय मार) हुनेछ भने तहमाली तिल्लामा खतटने म्यादी प्रहरीहरूको हकमा
तिल्लाको न्त्यनू िम राशन दररे ट अनुसारको रकम पाउनेछन् ।

• िोतकएको पोशाक िथा अन्त्य सामान खरीद गने गरी प्रति व्यति रु.६,०००।- (अक्षरे पी छ हिार मार) एकमष्टु उपलब्ि हुनेछ भने तहमाली तिल्लामा

खतटने म्यादी प्रहरीहरूलाई गाढा तनलो रंगको कपडाको ज्याके ट खररद गना प्रति व्यति थप रू.१०००।- (अक्षरे पी एक हिार मार) उपलब्ि हुनेछ ।
• तनर्ााचनको क्रममा खतटने म्यादी प्रहरीहरूलाई खतटएको ठाउँमा आउने र िाने ियारी स्र्रूप प्रति म्यादी प्रहरी एकमुष्ट रू.१,०००।- (अक्षरे पी एक
हिार मार) का दरले ियारी खचा उपलब्ि हुनेछ भने रू.३००।- (अक्षरे पी िीन सय मार) को दरले ४ तदनको लातग खािा खचा उपलब्ि हुनेछ ।
• अन्त्य सतु र्िा नेपाल सरकारले िोके बमोतिम हुनेछ ।
वमवत:- २०७९/०५/२६ गते ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्ाालर्
मानर्श्रोि तर्कास तर्भाग
भनाा छनौट शाखा
नक्साल, काठमाण्डौ ।

