लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१९५ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०९।११
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको
िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै निशे ष स्वास्थ्य परीक्षर् िगायत अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग
सम्बखित निकायमा सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः प्रानिनधक सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीक्षक(कानडा योिोजी)
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०८।१० र ११ गते

तह/श्रेणी:

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लबज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

१/२०७६-७७

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

लप.क्षे .

अ./अ.

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१

छनौट भएको संख्ाः

१

-

-

लकलसमः

ब.क्र.नं.

1.

-

-

-

-

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

छनौट समू ह

१

नििय कुमार अनधकारी

राम अयोध्या

मकुि

खुिा

..........................
(प्रेम काजी राइा )
िायब सु ब्बा

...............................
(हे मिाथ चम्लागाई)
िायब सु ब्बा

................................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१९६ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०९।१२
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको
िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै निशे ष स्वास्थ्य परीक्षर् िगायत अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग
सम्बखित निकायमा सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः प्रानिनधक सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीक्षक (न्यूरोसजाि)
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०८।१० र ११ गते

तह/श्रेणी:

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लबज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

३/२०७६-७७

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

लप.क्षे .

अ./अ.

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१

छनौट भएको संख्ाः

१

-

-

लकलसमः

ब.क्र.नं.

1.

-

-

-

-

रोल नं.

उिेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

छनौट समू ह

२०१

रामचन्द्र श्रे ष्ठ

हररराम

कृष्णबहादु र

खु िा

..........................
(प्रेम काजी राइा )
िायब सु ब्बा

...............................
(हे मिाथ चम्लागाई)
िायब सु ब्बा

................................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१९७ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०९।१२
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको
िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै निशे ष स्वास्थ्य परीक्षर् िगायत अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग
सम्बखित निकायमा सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः प्रानिनधक सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीक्षक(इ.एि.टी. सजाि)
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०८।१० र ११ गते

तह/श्रेणी:

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लबज्ञापन नम्बरः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

६/२०७६-७७

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

लप.क्षे .

अ./अ.

माग पद संख्ाः

१

-

-

-

-

-

-

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

७

छनौट भएको संख्ाः

३

-

-

लकलसमः

ब.क्र.नं.

रोल नं.

-

-

-

-

उिेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

509

एललशा महर्जन

गोपालकृष्ण

गुन्डा

खुिा

2.

504

ललर्न महर्जन

शशवनाथ

हरिमान

खुिा

3.

507

सं यम पिार्ुली

नकुल

दुगाजनाथ

खुिा

..........................
(प्रेम काजी राइा )
िायब सु ब्बा

...............................
(हे मिाथ चम्लागाई)
िायब सु ब्बा

................................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

१९८ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।०९।१२
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिार मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको
िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै निशे ष स्वास्थ्य परीक्षर् िगायत अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग
सम्बखित निकायमा सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः प्रानिनधक सशस्त्र प्रहरी िायब उपरीक्षक(मेनिकि जिरनिष्ट) तह/श्रेणी:
लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७६।०८।१० र ११ गते

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लबज्ञापन नम्बरः

७/२०७६-७७

लकलसमः
माग पद संख्ाः

खुला

मलहला

आ.ज.

मधे सी

दललत

लप.क्षे .

अ./अ.

१

-

१

-

-

-

-

-

-

६

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

३

छनौट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

रोल नं.

-

०

-

-

उिेदवारको नाम, थर

बावुको नाम

बाजेको नाम

छनौट समू ह

1.

६०१

आनशष थापा

िािबहादु र

दे बीबहादु र

खुिा

2.

६०४

दीपेस के.सी.

दु गाा प्रसाद

कृष्णबहादु र

खुिा

3.

६०६

रोशि पराजुिी

रमेशकान्त

केदारप्रसाद

खुिा

..........................
(प्रेम काजी राइा )
िायब सु ब्बा

...............................
(हे मिाथ चम्लागाई)
िायब सु ब्बा

................................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

पाना नं. ~ 1 ~

