
     हपु्सेकोट गाउँपालिका 
       गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

 झ्र्ािबास, नविपरासी (व.स.ुपूवय) 
गण्डकी प्रदेश, नपेाि 

नगर प्रहरी करारमा पदपूलतय गने सम्बन्धी सूचना ! 

प्रथम पटक सूचना प्रकाशशत लमलत २०७७/११/२३ 
र्स गाउँपालिकाको िालग लनम्न बमोशिमको पदमा खिुा तथा समावेशी प्रलतर्ोलगताको माध्र्मबाटआलथयक वर्य 2077/078 को िालग 
तपशशि बमोशिमका कमयचारीहरु सेवा करारमा पदपूलतय गनुयपने भएकोिे र्ोग्र्ता पगुेका इच्छुक उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान 
गररएको छ ।  

क्र.स. ववज्ञापन नं. पद खिुा मवहिा िम्मा संख्र्ा 
1 ११/2077/078 नगर प्रहरी हवल्दार  1 - 1 
2 १2/2077/078 नगर प्रहरी िवान  3 1 4 

१. आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्तााः नगर प्रहरी हवल्दार पदका िालग कशम्तमा एस.एि.सी वा सो सरह उत्तीर्य गरेको तथा नगर प्रहरी िवानको 
िालग कक्षा ८ पास गरेको एवम ्शारीररक रुपमा तन्दरुुस्त भएको ।  

२. उमेराः १८ वर्य उमेर पूरा भई ४० वर्य ननाघेको। 

३. दरखास्त ददने स्थानाः हपु्सेकोट गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् झ्र्ािबास, नविपरासी  (ब.सू.पू.)। 

४. दरखास्त ददने अशन्तम लमलताः 2077/12/0९ गते सम्म । 

५. आवेदनको दस्तरुाःनगर प्रहरी हवल्दारको िालग रु 400/- र नगर प्रहरी िवानको िालग रु ३00/- (NCC Bank मा रहेको हपु्सेकोट 
गाउँपालिकाको आन्तररक रािश्व रािश्व खाता नं.1460000031201 मा दरखास्त दस्तरु िम्मा गरी बैक भौचर पेश गनुयपनेछ ) 

६. दरखास्त साथ संिग्न गनुयपने कागिातहरुाः नेपािी नागररकताको प्रलतलिवप, शैशक्षक र्ोग्र्ताको प्रमार्प्रकको प्रलतलिवप, लनरोलगताको प्रमार्प्रक 
(स्वीकृत प्राप्त शचवकत्सकिे प्रदान गरेको), मोटरसाइकि िाइसेन्सको प्रलतलिवप र दरखास्त दस्तरु बझुाएको बैक भौचर । 

७. सेवा सवुवधााः नेपाि प्रहरी सेवाको प्रहरी हवल्दार र िवान पदको शरुु तिव स्केि ।  

८. छनौटको वकलसमाः शारीररक तन्दरुुस्ती, लिशखत र अन्तरवाताय । 

क्र.स वववरर् मापदण्ड न्रू्नतम परुुर् (न्रू्नतम) मापदण्ड मवहिा (न्रू्नतम) 

1 उचाई ५ विट र २ इन्च ५ विट 

2 छाती ३१.३३  - 
3 विन ५० के.िी ४२ के.शि 

4 आखँा परीक्षर् +२ देशख -२ भन्दा कमिोर नभएको वा सो सरहको 
आखँा िाँचको ररपोटय (उमेदवार स्वरं्िे पेश गनुयपने )। 

+२ देशख -२ भन्दा कमिोर नभएको वा 
सो सरहको आखँा िाँचको ररपोटय 
(उमेदवार स्वरं्िे पेश गनुयपने )। 

 

९. शारीररक तन्दरुुस्तीाः १००0 लमटर दौड। 

नोटाः गाउँपालिका क्षे्रक लभ्रकका उम्मेदवार, नेपाि प्रहरी एंव सशस्त्र बि एंव नेपािी सेना लभ्रक Intelligence training  लिएका तथा उक्त 
सेवा बाट सेवालनवतृ्त भएका वा उपदान सेवा लिई रािीनामा गरेका तथा सवारी चािक अनमुलत प्रमार्प्रक प्राप्त गरेका व्र्शक्तहरुिाई 
ववशेर् प्राथलमकता ददइनेछ ) 

लिशखत परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा लमलत गाउँपालिकाको Website www.hupsekotmun.gov.np मा उपिब्ध हनेुछ। 

   प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत  
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