सच
ू ना ! सच
ू ना !! सूचना !!!
नेपाल प्रहरीमा प्राविविक समहू अन्तर्गत स्िास््य उपसमहू तर्ग ररक्त
प्राविविक प्रहरी वनरीक्षक (डेन्टल अविकृत) पदमा खल
ु ा प्रततयोतर्ताद्वारा
समावेशी प्रावधान बमोतिम पदपतू तग र्नग नेपाल प्रहरी प्रधान कायागलयबाट तमतत
२०७८/०५/२५ र्ते प्रकातशत तवज्ञापन अनसु ार नेपाल प्रहरी प्रधान कायागलय,
नक्सालमा संचालन भएको अन्तरवाताग परीक्षामा सहभार्ी भएका उम्मेदवारहरु मध्ये
योग्यताक्रमानुसार उत्तीर्ण भई वनयवु तको लावि वसफाररस भएका मुख्य र
िैकवपिक सूचीमा रहेका तनम्न उम्मेदवारहरूको अतन्तम नततिा प्रकाशन र्ररएको
छ।
साथै अतन्तम नततिामा उत्तीर्ग भई तनयुतक्तको लातर् तसर्ाररस भएका मुख्य
उम्मेदिारहरूले सम्बतन्धत प्रहरी कायागलयबाट उपलब्ध र्राईएको प्रवेश-पत्र, नेपाली
नार्ररकताको प्रमार्-पत्र तथा आर्ूले प्राप्त र्रे को शैतक्षक योग्यताको सक्कलै प्रमार्पत्रहरू र प्रतततलतपहरू २/२ प्रतत, पासपोटग साईिको र्ोटो ४ (चार) प्रतत साथमा तलई
वमवत २०७९/०४/०१ िते आइतबार ११:०० बजे नेपाल प्रहरी प्रधान कायागलय,
मानवश्रोत तवकास तवभार्, कमगचारी प्रशासन शाखा, नक्साल काठमाण्डौमा उपतथथत
हुनु हुन सम्बतन्धत उम्मेदवारहरूको िानकारीको लातर् सतू चत र्ररन्छ ।
वनम्नः
अतन्तम नततिामा योग्यताक्रमानसु ार उत्तीर्ग भई तनयतु क्तको लातर् तसर्ाररस भएका
मुख्य उम्मेदिारहरू
योग्यता
क्रम

दताण
नम्बर

1.

710

2.

838

उम्मेदिारको
नाम, थर
पवन कुमार रौतनयार
अन्नु कुमारी साह

बाबुको नाम, थर
कृ ष्र् प्रसाद रौतनयार
शत्रधु न प्रसाद साह
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बाजेको नाम, थर
नन्हक सा रौतनयार
सत्यदेव साह

छनौट समूह
खल
ु ा
खल
ु ा

योग्यता
क्रम

दताण
नम्बर

3.

305

4.

927

5.

807

उम्मेदिारको
नाम, थर
तववेक सनु ार
पिु ा श्रेष्ठ
के रोन रुमी र्प्तु ा

बाबुको नाम, थर
हरर प्रसाद सनु ार
लक्ष्मर् श्रेष्ठ
बैिल
ु ाल र्प्तु ा

बाजेको नाम, थर
शक्ततबर सनु ार
हकग बहादरु श्रेष्ठ
र्ंर्ा प्रसाद र्प्तु ा

छनौट समूह
खल
ु ा
खल
ु ा
मधेसी

अतन्तम नततिामा योग्यताक्रमानसु ार िैकवपिक सच
ू ीमा
रहेका उम्मेदवारहरू
खुला समहू तर्ग
योग्यता
क्रम

दताण
नम्बर

1.

713

उम्मेदिारको
नाम, थर
सरथवती खड्का

बाबुको नाम, थर
वीर बहादरु खड्का

बाजेको नाम, थर
कृ ष्र् बहादरु खड्का

समावेशी समहू को मिेसी तर्ग
योग्यता
क्रम

दताण
नम्बर

1.

926

2.

8

उम्मेदिारको
नाम, थर
तदपेन्र यादव
तत्रपरु ारी शक्ु ला

बाबुको नाम, थर
राम नरे श राय
तवकाउ शक्ु ला

वमवतः- २०७९/०३/२१ िते ।

बाजेको नाम, थर
तसया सरर् राय
चन्र देव शक्ु ला

नेपाल प्रहरी प्रधान कायागलय
मानवश्रोत तवकास तवभार्
भनाग छनौट शाखा
नक्साल, काठमाण्डौं ।
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