सचू ना !

सचू ना !! सचू ना !!!

नेपाल प्रहरीमा ररक्त रहेको प्रहरी कार्ाालर् सहर्ोगी (भान्छे ,
खेलाडी) पदमा खल
ु ा प्रतियोतििाद्वारा समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपतू िि
िनि प्रहरी प्रधान कायािलयबाट तमति २०७६/०५/०६ ििे प्रकातशि तवज्ञापन
अनसु ार दरखास्ि तदई तमति २०७६/१०/१७ ििे प्रकातशि अततिम नतििामा
वैकतपपक सचू ीमा रहेका खल
ु ा िथा समावेशी समहू िर्ि का तनम्न
उम्मेदवारहरूलाई योग्यिाक्रमानसु ार तनयतु क्तको लाति तसर्ाररस िररएको
हदुँ ा सम्बततधि उम्मेदवारहरूको िानकारीको लाति यो सचू ना प्रकातशि
िररएको छ ।
साथै तनयतु क्तका लाति तसर्ाररस भएका उम्मेदवारहरुले सम्बततधि
प्रहरी कायािलयबाट उपलब्ध िराईएको प्रवेश पत्र, नेपाली नािररकिाको
प्रमाण-पत्र िथा आर्ूले प्राप्त िरे को शैतिक योग्यिाको सक्कलै प्रमाणपत्रहरु र प्रतितलतपहरु २/२ प्रति, पासपोटि साईिको र्ोटो ४ (चार) प्रति
साथमा तलई मिमि २०७७/०८/२९ गिे सोिबार ११:०० बजे प्रहरी
प्रधान कार्ाालर्, िानवश्रोि एवं प्रशासन मवभाग, किाचारी प्रशासन
शाखा, नक्साल काठिाण्डौिा सम्पकि राख्न हन सम्बततधि उम्मेदवारहरू
को िानकारीको लाति सतू चि िररतछ ।
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kb M k|x/L sfof{no ;xof]uL -efG5]_

v'nf ;d"x tkm{
of]Uotfqmd btf{ gDa/
1.

55591

pDd]bjf/sf] gfd, y/
सरु े श मिर

lnË
परुु ष

afa'sf] gfd,y/
हेम बहादरु मिर

afh]sf] gfd,y/
ििं बहादरु मिर

2.

52549

नर बहादरु िरुु ङ

परुु ष

रत्न बहादरु िरुु ङ

सनु ा िरुु ङ

3.

52455

राि कुमार मिर

परुु ष

तबल बहादरु मिर

हकि बहादरु मिर

4.

34528

पदम बहादरु रोका

परुु ष

डाल बहादरु रोक

मेि बहादरु रोका

lnË
परुु ष

afa'sf] gfd,y/
धरु ी साह िरु ाहा

afh]sf] gfd,y/
रामऔिार साह िरु ाहा

;dfj]zL ;d"xsf] dw];L tkm{
of]Uotfqmd btf{ gDa/
1.

13515

pDd]bjf/sf] gfd, y/
मतु ना साह िरु ाहा

@= lj1fkg gDa/ M )@ -3_ -)&^÷&&_

kb M k|x/L sfof{no ;xof]uL -v]nf8L_

v'nf ;d"x tkm{
of]Uotfqmd btf{ gDa/
1.

57036

pDd]bjf/sf] gfd, y/
उमेश राि भण्डारी

2.

57042

अतनिा श्रेष्ठ

lnË
afa'sf] gfd,y/
परुु ष मतनराि भण्डारी
मतहला बाबरु ाम नेवार श्रेष्ठ

afh]sf] gfd,y/
िारादत्त भण्डारी
सति बहादरु नेवार

प्रहरी प्रधान कायािलय

मिमििः-२०७७/०८/२१ गिे ।

मानवश्रोि एवं प्रशासन तवभाि
भनाि छनौट महाशाखा
नक्साल, काठमाण्डौ ।
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