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

म्र्ादी प्रहरी भनाा सम्बन्धी सूचना !!!
स्थानीय तह ननर्ााचन २०७९ को लानग म्र्ादी प्रहरी भनाा गनपना ने भएकोले देहाय बमोनिमको योग्यता पगन ेका नेपाली नागरिकहरुबाट स्र्यम् उपनस्थत भई
दिखास्त आव्हान गरिन्त्छ ।
१. पद :- म्यादी प्रहिी
२. माग पद सख्
ं र्ा :- १,००,००० (एक लाख) िना ।
३. दरखास्त वदने वमवत :- २०७८/१२/०६ गतेदने ख २०७८/१२/११ गतेसम्म, समय नर्हान १०:०० बिेदने ख १७:०० बिेसम्म
(सार्ािननक नर्दाको नदन बाहेक) ।
४. दरखास्त फाराम पाइने र बझ
ु ाउने स्थानहरू :- महानगिीय प्रहिी परिसि (काठमाण्डौ, लवलतपरु , भक्तपरु ) ि विल्ला प्रहरी कार्ाालर् (सबै) ।
५. आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता र प्राथवमकता :उमेर हद
दिखास्त
फािाम दताा
गने अनन्त्तम
नमनतसम्म १८
र्र्ा पिन ा भई
५४ र्र्ा
ननाघेको ।

१.
२.
३.
४.
५.
६.

आवश्र्क न्र्नू तम र्ोग्र्ता
नेपाली नागरिक हुनन पने,
कननै नैनतक पतन देनखने फौिदािी अनभयोगमा
कसिन दाि नठहरिएको,
कननै िािनैनतक दलको सदस्य निहेको,
शािीरिक तथा माननसक रुपले तन्त्दरुन स्त िहेको,
साधािण लेखपढ गना िान्त्ने,
प्रहिी ननयमार्ली, २०७१ (संशोधन सनहत) को
अननसचू ी-३ प्रकिण (३) को (छ) ि (ि) मा
उल्लेख भए बमोनिम हुनन पनेछ ।

१.

२.
३.
४.

म्र्ादी प्रहरी भनााको लावग प्राथवमकता
सिन क्षा ननकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल) मा
२०७८ श्रार्ण १ गतेदने ख नर्नभन्त्न पदमा भनााको लानग आर्ेदन नदई शािीरिक
तन्त्दरू
न स्ती ि स्र्ास््य पिीक्षणमा उत्तीणा भई प्रर्ेश परको प्रनतनलपी पेश गने
व्यनिहरु,
नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी ि सशस्र प्रहिी बल, नेपालमा कायाित िही
ननर्ृत्तीभिण र्ा उपदान प्राप्त पर्ू ा सिन क्षाकमीहरु तथा पर्ू ा र्न िक्षकहरू,
नर्देशी नमर िाष्ट्रका सिन क्षा ननकायहरुमा काम गिी सेर्ा ननर्ृत्त नेपाली
नागरिक,
नर्गतका ननर्ााचनहरूमा म्यादी प्रहिीको रुपमा भनाा भई सन्त्तोर्िनक काया
गिे का व्यनिहरू ।

६. सम्पका वमवत र स्थान :• नमनत: २०७८/१२/१३ गते ।
• स्थान: आर्ेदन दताा गिाएका सम्बनन्त्धत प्रहिी कायाालयहरू ।
• समय: नर्हान १०:०० बिे ।

७. छनौट सम्बन्धी :• छनौट प्रािम्भ हुने नमनत: २०७८/१२/१५ गतेदने ख ।
• अनन्त्तम ननतिा प्रकाशन नमनत: २०७८/१२/२२ गते ।
• प्रनशक्षण शरुन हुने नमनत: २०७८/१२/२८ गतेदने ख ।

८. म्र्ादी प्रहरीको कार्ा अववध :• ननर्ााचनमा खनटने म्यादी प्रहिीको काया अर्नध बढीमा ४० नदन सम्मको हुनेछ ।

९. सेवा तथा सवु वधा :• म्यादी प्रहिीका लानग नेपाल प्रहिीको िर्ान सिह (आधािभतू तलब: मानसक रू.२२,६८०।-) बढीमा ४० नदन सम्मको लानग व्यनिगत बैंक खातामा

िकम िम्मा गरिनदने गिी िम्मा तलब रू.३०,२४०।-, खाद्यान्त्न र्ापत प्रनत व्यनि एकमष्ट्न ठ रू.७,२००।- ि पोशाक तथा अन्त्य सामान खिीद गने गिी
प्रनत व्यनि रु.६,०००।- का दिले उपलब्ध गिाईने छ ।
• ननर्ााचनको क्रममा खनटने म्यादी प्रहिीहरूलाई खनटएको ठाउँमा आउन ि िाने तयािी स्र्रूप प्रनत म्यादी प्रहिी एक पटकको लानग रू.१,०००।- का
दिले तयािी खचा उपलब्ध गिाईने छ ।
• बीमा लगायतका अन्त्य सनन र्धा नेपाल सिकािले तोके बमोनिम हुनेछ ।

प्रहरी प्रधान कार्ाालर्

मानर्श्रोत एर्ं प्रशासन नर्भाग
भनाा छनौट महाशाखा
नक्साल, काठमाण्डौ ।

