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BEST PROVINCE POLICE OF THE MONTH
२०७७ कानताक

नाम, थर- प्रहरी सहायक ननरीक्षक नशवराज गुरुङ
दरबन्दी :- ईलाका प्रहरी कायाालय मकवानपुरगढी,मकवानपुर।
कायारत:- नजल्ला प्रहरी कायाालय मकवानपरु ।

उत्कृष्ट क कायाकब नबबर
ईलाका प्रहरी कायाालय मकवानपरु गढी, मकवानपरु दरबन्त्दीका प्रहरी सहायक ननरीक्षक निबराज गरुु ङले आफुलाई सुनपपएको
नजपमेवारी कुिलतापवू क
ा एवं प्रिसं नीय ढगं बाट सपपादन गदै नमनत २०७७।०७।२१ गते नजल्ला मकवानपरु बकै या गा.पा.वडा न.ं
४ नयााँदमार बस्ने मान बहादरु वाईवाको छोरा बर्ा २० को नवकाि वाईवालाई ऐ.ऐ.बस्ने बर्ा २० को िक
ं र भन्त्ने भीमराज भोलनले
खक
ु ु री प्रहार गरी हत्या गरी फरार रहेकोमा ननजलाई पक्राउ गरी काननु ी दायरमा ल्याउन सफल भएको, नमनत २०७७।०७।२६ गते
नजल्ला मकवानपरु हे.उ.म.न.पा. वडा न.ं ४ अजरअमर रोडनस्ित नडप्रोक्स नवकाि बैङ्कको अनफसबाट ल्यापटप चोरी गरी भाग्ने
नजल्ला रौतहट चन्त्रननगाहापरु नगरपानलका वडा नं. ५ बस्ने वर्ा १९ को अननल राईलाई पक्राउ गना सफल भएको । नमनत
२०७७।०७।२७ गते सवारी साधन चेकजाचाँ गने क्रममा बा.६.च.१४७६ नं. कार नभर चालक बस्ने नसट पछाडी लक
ु ाई नछपाई
ल्याएको ८० (अस्सी) के .जी.गाजााँ बरामद भएको उक्त घटनामा सल
ं ग्न माननसहरु फरार रहेकोमा ननज प्रहरी सहायक ननरीक्षकको
कमाण्ड खनटएको प्रहरी टोलीले ऐ २७ गते उक्त कार चालक नज.मकवानपरु छनतवन वडा नं.६ (हाल बकै या गाउाँपानलका ०४ )
नयााँदमार घर भई हाल मकवानपरु हे.उ.मा.न.पा.वडा नं.८ ओमनगर कमाने बस्ने बर्ा ३१ को रननि िापालाई पक्राउ गरी काननु ी
दायारामा ल्याउन सफल हुनुका सािै नवनभन्त्न अपराधहरूमा सपमाननत मकवानपरु नजल्ला अदालतबाट फै सला भई कै द तिा
जररवाना भक्त
ु ान गना बााँकी रहेका ५ जना फरार प्रनतवादीहरुलाई पक्राउ गरी सपमाननत मकवानपरु नजल्ला अदालतमा बझु ाउन
सफल भएको र प्रनतवनन्त्धत ने.क.पा.नवप्लव समहू का ५ जना नेता तिा सनक्रय कायाकतााहरूलाई नवनभन्त्न नमनतमा पक्राउ गना
सफल भएको हुदाँ ा ननज प्रहरी सहायक ननरीक्षक निबराज गरुु ङबाट सपपानदत कायाको उच्च मल्ू याङ्कन गदै यसको ननरन्त्तरताका
सािै अन्त्य प्रहरी कमाचारीहरु समेतलाई प्रोत्सानहत गना ननजलाई यस कायाालयबाट २०७७ साल "कानताक" मनहनाको "मनहनाको
सवोत्कृ ष्ट प्रदेि प्रहरी (BEST PROVINCE POLICE OF THE MONTH ) घोर्णा गररएको छ ।
प्रहरी नायव महाननरीक्षक
( बसन्त कुमार लामा )
बागमती प्रदेश प्रहरी कायाालय, हेटौंडा

