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नेपाल प्रहरीमा ररक्त रहेको प्रहरी जवान (जनपद) पदमा खल
ु ा
प्रतियोतििाद्वारा समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपतू िि िनि प्रहरी प्रधान
कायािलयबाट तमति २०७६/०५/०६ ििे प्रकातशि तवज्ञापन अनसु ार
दरखास्ि तदई तमति २०७७/०६/२८ ििे 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 सम्बमधिि
परीक्षा के धरहरू (प्रदेश प्रहरी िातलम के तर िनकपरु (हाल सम्पकि
कायािलय:राितवराि सप्िरी, पोखरा, बटु वल, सख
ु ेि (हाल नेपालिंि),
तदपायल र महानिरीय प्रहरी तशिालय महारािििं काठमाण्डौ) मा सम्पकि
राख्न हन सम्बततधि उम्मेदवारहरूको िानकारीको लाति सतू चि िररतछ ।
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तनम्नःखुला समहू िर्ि
योग्यिा
दिाा नम्बर
क्रि
1

99387

2

81079

3

101013

4

52015

5

74753

6

97055

7

112355

8

77541

9

20025

10

92025

11

102490

12

49006

13

57943

उम्िेदवारको
नाि, थर
उमेश तसह तबष्ट
हकि बहादरु बढु ा
हेम तबक्रम साउद
तदपक पिु ाि
अमर बहादरु कटुवाल
टेक महरा
सवु ास राउि
मतिलाल बढु ा
अमन खतिवडा
टेकराि भट्ट
सतु नल तसंह डोबाल
बालकृ ष्ण अतधकारी
रे वि बहादरु बारर्रे

बाबुको नाि, थर
हरक तसह तबष्ट
दलतबर बढु ा
चतर बहादरु साउद
मतु क्तराम पिु ाि
राम बहादरु कटुवाल िेत्री
तदर्ि बहादरु महर
लोक बहादरु राउि
पंचराम बढु ा
कृ ष्ण प्रसाद खतिवडा
नवराि भट्ट
करन तसंह डोबाल
नारायण अतधकारी
दल बहादरु बारर्रे

बाजेको नाि, थर
शक
ं र तसह तबष्ट
रुरे बढु ा
िोिराि साउद
िवान तसंह पिु ाि
िय बहादरु कटुवाल
नारायण बहादरु महर
दिु ाि बहादरु राउि
िोकुल बढु ा
मक
ु ु तद प्रसाद खतिवडा
चतर देव भट्ट
नररभान डोबाल
नरे तर अतधकारी
तवि बहादरु बारर्रे

परीक्षा के धर
तदपायल
नेपालििं
तदपायल
पोखरा
नेपालििं
तदपायल
काठमाण्डौं
नेपालििं
िनकपरु
तदपायल
तदपायल
पोखरा
बटु वल

समावेशी समहू को आमदवासी जनजािी िर्ि
योग्यिा
दिाा नम्बर
क्रि
1

62124

उम्िेदवारको
नाि, थर
राधेश्याम चौधरी

बाबुको नाि, थर
वाल तकसनु चौधरी

बाजेको नाि, थर
छोटक चौधरी

परीक्षा के धर
बटु वल

प्रहरी प्रधान कायािलय

मिमििः-२०७७/०८/२१ गिे ।

मानवश्रोि एवं प्रशासन तवभाि
भनाि छनौट महाशाखा
नक्साल, काठमाण्डौ ।
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