
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ७३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१२ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

पदः  प्रा.प्र.िा.उ. (MS Surgery) तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२६,२७ र २८  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  701 ननशेफ अनिकारी राजन कृष्णप्रसाद खलुा 
 

 
 

 

........................... 

(हेमिाथ चम्लागाई)  

 

................................ 

(रूकु शमाा पडडेि) 

 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

िायब सुब्बा शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ७४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१२ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रा.प्र.िा.उ. (MD General 

Practice) 

तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२६,२७ र २८  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ६/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ४ 

छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  705 दीपेश के .सी.  दगुााप्रसाद कृष्णबहादरु खलुा 

2.  703 वववेक राजभण्डारी वकशोरकुमार नारायणप्रसाद खलुा 
 

 
 

 

........................... 

(हेमिाथ चम्लागाई)  

 

................................ 

(रूकु शमाा पडडेि) 

 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

िायब सुब्बा शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ७८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१७ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रा.प्र.नि. (मेनिकि अनिसर 

एम.नब.नब.एस.) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२६,२७ र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ८ - २ २ १ १ १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १०२ 

छनौट भएको संख्ाः १४ - ५ ८ ८ १ ३ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  769 अनपुमा पोखरेल रोहितराज बेदनननि महिला 

2.  768 अमदुा रेग्मी दानराज निल्लीराज खलुा, महिला 

3.  721 अमतृा रसाईली रामभक्त चीजकुमार खलुा, महिला, दनलत 

4.  834 अहवशेक झा गंगािर लक्ष्मीकान्त खलुा, मिेसी 

5.  728 उज्जज्जवल देव शशीकान्त रघलुाल मिेसी 

6.  725 हकरण भण्िारी झहवन्रप्रसाद शेषकान्त खलुा 

7.  741 कैलाशकुमार बल नारानबिादरु नभमलाल खलुा, आ .ज.  

8.  701 टोपबिादरु जज .सी.  बोमबिादरु हटकाबिादरु खलुा 

9.  707 तेजेश नेपाल नारायण िनन्जय खलुा 

10.  402 प्रनतभा भण्िारी यदनुन्दन हटकाराम महिला 

11.  792 फूलबाव ुयादब चन्रेश्वर नसंिेश्वर खलुा, मिेसी 

12.  798 नबकेस शे्रष्ठ नबकास काजजलाल खलुा, आ .ज.  

13.  851 भक्तप्रल्िाद शे्रष्ठ मिेन्रप्रसाद कुलप्रसाद आ .ज.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

14.  710 नभमबिादरु बढुा जशव सञ्जन आ .ज. , हप .क्षे.  

15.  501 मकेुशकुमार चौिरी प्रददपकुमार श्यामलाल मिेसी 

16.  866 हवनोदकुमार यादव रामबाबपु्रसाद राजवंशी खलुा, मिेसी 

17.  860 वीरेन्रकुमार यादव मिेन्र अनपु मिेसी 

18.  4 शत्रिुन बिरदार भोला लक्ष्मी खलुा 

19.  782 जशजक्षत शेपाा दानरुू ननमतेम्बा खलुा, आ .ज.  

20.  749 जशवानी नसंि अशोककुमार लक्ष्मीश्वरप्रसाद खलुा, मिेसी, महिला 

21.  774 शैब्यानसंि कुवरँ प्रकाश तेजबिादरु महिला 

22.  748 संगम रावल िमाराज हवश्वरूप हप .क्षे.  

23.  771 संगीता पौिेल हिमलाल दगुाादत्त महिला 

24.  778 सवेशकुमार शाि रामेश्वर श्रीनारायण मिेसी 

25.  835 सजृना थापा रामबिादरु पषु्पबिादरु खलुा, महिला 

26.  843 हिमनबक्रम शािी भरबिादरु िनबिादरु हप .क्षे.  

 
 

 

............................. 

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

................................ 

(रेिती के.सी.) 

 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

९ 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ७९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१७ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी निरीक्षक (डेन्टि 

अनधकृत) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२६,२७ र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ३ - १ १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ११५ 

छनौट भएको संख्ाः ६ - ४ ४ १० - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  715 आदसस शे्रष्ठ राजेन्द्र ददपबहादरु आ .ज. , महहला 

2.  749 आददत्य मल्ललक इन्द्दभुषूण उमाकान्द्त मधेसी 

3.  303 आल्िष कोइराला रामजीप्रसाद हररप्रसाद खलुा 

4.  837 धमसप्रताप भरखेर धननकलाल गलुाम मधेसी 

5.  304 पषु्पलाल िाह लालबहादरु नसताराम खलुा, मधेसी 

6.  806 प्रनतमा खड्का भरत हवरबहादरु खलुा, महहला 

7.  732 प्रफेन पोख्रले कहवप्रसाद ििीलाल महहला 

8.  764 हप्रयंका पोखरेल प्रमेबन्द्ध ु छहवलाल महहला 

9.  10 नबना शे्रष्ठ हररहर बलबहादरु आ .ज. , महहला 

10.  708 भावना रेग्मी ददनबहादरु कुलप्रसाद खलुा, महहला 

11.  825 मोनलका ररमाल निललीराम हररप्रसाद महहला 

12.  2 योगेन्द्र बस्नेत चेतबहादरु गणेिबहादरु खलुा 

13.  729 लनुा ल्िनमरे रामनाथ कमलनाथ महहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

14.  104 हवनयकुमार यादव तलेवर नसयालाल खलुा, मधेसी 

15.  845 श्लषेा गरुूङ्ग टेकबहादरु मेनबहादरु आ .ज. , महहला 

16.  734 सददच्छा बज्राचायस बाबरुाज उत्तमराज आ .ज. , महहला 
 
 

 

............................. 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

................................ 

(रेिती के.सी.) 

 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ८० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१७ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक, अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित 

निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

पदः  प्रा.प्र.नि. (निनजयोथेरानपष्ट) तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२६,२७ र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः        २१ 

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  723 अननश बढुाथोकी सानभुाई हरिबहादिु खलुा 

2.  704 अश्विन दहाल ओमप्रसाद श्वशवप्रसाद खलुा 

3.  717 ददलदीप खनाल सूययनाथ धन्नजय खलुा 

4.  719 ववकास शे्रष्ठ श्वशवबहादिु खडगबहादिु खलुा 
 
 

 

............................. 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

................................ 

(रेिती के.सी.) 

 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ८८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१९ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी निरीक्षक (सञ्चार) तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः ईखजजनियरीङ्ग 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।२६, २७ र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १७/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                 ३६ 

छनौट भएको संख्ाः ५ - - ४ - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  713 अववनाशकुमार ससंह लालवकशोर परुनससंह खलुा, मधेसी 

2.  724 आशशषकुमार दास शंकरकुमार सनतेन्द्रलाल खलुा, मधेसी 

3.  769 बाशदेुव भट्ट गंगादत्त जयदेव खलुा 

4.  735 रमेशकुमार साह दरोगा भोला खलुा, मधेसी 

5.  740 ररतोष राय रामशरण बैद्यनाथ खलुा, मधेसी 
 
 

 

............................. 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

................................ 

(रेिती के.सी.) 

 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ९१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।२० 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी निरीक्षक 

(सूचिा प्रनिनध/कम्प्युटर) 

तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजनियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२८, २९ र ३१  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - १ १ - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ६३ 

छनौट भएको संख्ाः १ - - - ० ० - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  714 संदिप काकी राजन कुलबहािरु खलुा 
 
 

 

.......................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

.............................. 

(रेिती के.सी.) 

 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ९४ /०७६-७७ अिामिगर, 

कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।२१ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी निरीक्षक(नसनभि 

इखजजनियर) 

तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजनियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२८, २९ र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २३/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः        ४२ 

छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  762 सन्दिप पराजलुी जयलाल भन्िराम खलुा 

2.  753 सगुम शे्रष्ठ ध्रवुकुमार सोववतबहािरु खलुा 
 
 

 

.......................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

.............................. 

(रेिती के.सी.) 

 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. ९८ /०७६-७७ अिामिगर, 

कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।२१ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै प्रयोगात्मक र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी 

निरीक्षक(अटोमोबाइि इखजजनियर) 

तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजनियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२८, २९ र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  २७/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १+१ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः        २२ 

छनौट भएको संख्ाः २ - ० - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  745 अञ्जनराज खरेल चेतराज गोववन्दराज खलुा 

2.  720 अशोक के .सी.  प्रमेबहादरु पदमबहादरु खलुा 
 

 

 
.......................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

.............................. 

(रेिती के.सी.) 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १०० /०७६-७७ अिामिगर, 

कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।२१ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी निरीक्षक (भेटेरीिरी) तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः केिाइि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२८, २९ र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  २९/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः        १३ 

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  707 चेतनारायण ज्ञवाली ववष्णपु्रसाद विमलाल खलुा 

2.  715 शिव खनाल बाबरुाम िेमराज खलुा 

3.  709 िौरभ शे्रष्ठ िम्भबुिादरु शिवलाल खलुा 

4.  704 सम्झना शे्रष्ठ अमतृबिादरु िररबिादरु खलुा 
 

 

 
.......................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

.............................. 

(रेिती के.सी.) 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १०२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।२२ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी निरीक्षक (जिरि 

मेकानिकि इखजजनियर) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः हातहनतयार (आरमर) 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२६, २७ र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  ३१/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः        १३ 

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  720 रमेशकुमार यादव अकलपु्रसाद सखुल खलुा 

2.  709 रामांश ुझा ववनोद लललाकान्त खलुा 

3.  718 सलुनल लगरी प्रमेबहादरु रूदूप्रसाद खलुा 

4.  731 सोमप्रसाद पंगेनी दयाराम दामोदर खलुा 
 

 

 
.......................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

.............................. 

(रेिती के.सी.) 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १०३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।२२ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी निरीक्षक (रसायि) तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः निनधनिज्ञाि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२८ र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

लिज्ञापन नम्बरः  ३३/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                           १८ 

छनौट भएको संख्ाः ४ - २ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  711 राजकुमार तामाङ्ग तेजबहादरु कृष्णबहादरु खलुा, आ .ज.  

2.  702 सञ्जय बचुा जङ्गबहादरु हहरामणण खलुा, आ .ज.  

3.  742 सरेुन्द्र कुइँकेल अच्यतु गोबबन्द्दप्रसाद खलुा 

4.  703 सवुणण काकी बिमबहादरु खड्गबहादरु खलुा 
 

 

 
.......................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

.............................. 

(रेिती के.सी.) 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १०४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।२२ 

नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी निरीक्षक (निङ्गरनप्रन्ट) तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः निनधनिज्ञाि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३० र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  ३४/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

पररवार 
आ.ज. मधेसी मलहला दललत लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः        २१ 

छनौट भएको संख्ाः ७ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  301 अमतृ थापा ववष्णबुहादरु टेकबहादरु खलुा 

2.  723 कववता रोक्का दानबहादरु गगनससंह खलुा 

3.  718 जयन्द्रप्रसाद शमाा टंकप्रसाद सतलानन्द्द खलुा 

4.  705 सञ्जय बचुा जङ्गबहादरु वहरामणण खलुा 

5.  740 सरेुन्द्र कुुँ इकेल अच्यतु गोसबन्द्दप्रसाद खलुा 

6.  727 सवुणा काकी सिमबहादरु खड्गबहादरु खलुा 

7.  747 वहमाल अयााल तलुसीराम वहरामणण खलुा 
 

 

 
.......................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

.............................. 

(रेिती के.सी.) 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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