
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ३५३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२९ 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी लनरीक्षक (इलिलनयर आलका टेक) सेवा/समूह/उपसमूहः सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७५।६।२५ र २६ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   १/०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः     ७ 

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  6 अननल नतखससना धवुवप्रसाद  भखिववलास खलुा 

2.  2 आकाश थापामगर सयुवबहादरु  लालनसं खलुा 

3.  8 संगीता थापा गोपी  इन्द्रबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाव पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयवप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ३५४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२९ 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी लनरीक्षक (इलिलनयर लसलभि) सेवा/समूह/उपसमूहः सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७५।६।२७ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २/०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः                   ८३ 

छनौट भएको संख्ाः ४ - ४ - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  575 खगेन्द्र राजवंशी बोलोराम  पहुात ु आ .ज.  

2.  529 तेजबहादरु चन्द्द खेमबहादरु  कुलबहादरु खलुा 

3.  606 नवराज खड्का वेदकुमार  नरबहादरु खलुा 

4.  507 प्रकाश गरुुङ्ग चेतबहादरु  कवीप्रसाद खलुा, आ .ज.  

5.  526 प्रबेश गरुुङ्ग राजेश  ववताानसंह आ .ज.  

6.  518 भगवान शे्रष्ठ इन्द्रनारायण  एकनारायण आ .ज.  

7.  649 लोकबहादरु रोकाय खका बहादरु  मानबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ३५५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२९ 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी लनरीक्षक (इलिलनयर कम्प्युटर) सेवा/समूह/उपसमूहः सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७५।६।२७ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   ३/०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः    ११ 

छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1010 ववक्रम के .सी.  भक्तबहादरु  शेरबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ३५६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२९ 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी लनरीक्षक (इलिलनयर इिेक्ट्र ोलनक 

एण्ड टेलिकमु्यलनकेसन) 

सेवा/समूह/उपसमूहः सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७५।६।२५ र २६ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   ४/०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः    १९ 

छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1538 नववन बाननयााँ ठिपेन्द्र  जयप्रसाि खलुा 

2.  1509 राजन कुसी हररराम  पूर्णबहािरु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयणप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ३५७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।३० 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी लनरीक्षक (इलिलनयर मेकालनकि/ 

अटोमोबाइि) 

सेवा/समूह/उपसमूहः सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७५।६।२५ र २६ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   ५/०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः                  २७ 

छनौट भएको संख्ाः ३ - १ - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  2011 गणेश रावल दानबहादरु  इन्द्रबहादरु खलुा 

2.  2016 प्रववण प्रधानाङ्ग कृष्णचन्द्र  उदयचन्द्र आ .ज.  

3.  2010 वववेक गैरे बलराम  मोहनीलाल खलुा 

4.  2015 सबुोध बस्नेत शम्भकुुमार  लालबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ३५८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।३० 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी लनरीक्षक (लचलकत्सक) सेवा/समूह/उपसमूहः सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि 

लल.प.सञ्चालन लमल ः २०७५।६।२७ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   ६/०७५-७६ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ७ १ २ २ १ - - 

लल.प.मा सम्मिलल  संख्ाः                                 ८५ 

छनौट भएको संख्ाः १० ६ ६ ५ ० - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  2580 अञ्जु गरुुङ्ग ज्ञानबहादरु  खड गबहादरु खलुा, महहला, आ .ज.  

2.  2528 अनपु भजेुल ज्ञानबहादरु  नरबहादरु आ .ज.  

3.  2646 आयाासमुन खड का ननलकण्ि  कृष्णध्वज महहला 

4.  2513 आलेखराज दाहाल खेमराज  हवष्णपु्रसाद खलुा 

5.  2525 हकरण भण्डारी झहवन्द्रप्रसाद  शेषकान्द्त खलुा 

6.  2583 ठदनेश शाही खड गबहादरु  जगतबहादरु खलुा 

7.  2645 पवनकुमार साह प्रभपु्रसाद  रामखेलावन मधेसी 

8.  2596 हप्रयश शे्रष्ठ खसु्चेभ  राजकुमार आ .ज.  

9.  2527 बरुण साहनी मल्लाह शंकरप्रसाद  रामचन्द्र खलुा, मधेसी 

10.  2524 नबकेस शे्रष्ठ हवकास  काजीलाल आ .ज.  

11.  2635 रघनुन्द्दन देवकोटा भनूमनन्द्द  खचत्रप्रसाद खलुा 

12.  2585 रननस शे्रष्ठ रामलाल  आनन्द्दलाल आ .ज.  

13.  2566 रानधका सापकोटा भवानीशंकर  पूणाभर महहला 

14.  2556 रेननस भट्टराई भोजराज  खशवनननध खलुा 

15.  2509 संनगता पौडेल हहमलाल  दगुाादत्त महहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

16.  2570 सवनम िाकुर नसताराम  दखुख मधेसी 

17.  2503 सखुजतकुमार साह उमेशप्रसाद  मौजेलाल मधेसी 

18.  2555 सखुजता शे्रष्ठ मदनकुमार  गोहवन्द्द खलुा, महहला, आ .ज.  

19.  2543 सनुनल यादव जगठदश  रामरतन मधेसी 

20.  2609 सनु्द्दर चापागाई तलुसीराम  तोलाकान्द्त खलुा 

21.  2520 स्वेक्क्क्षा काकी शंकर  बलबहादरु खलुा, महहला 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
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