
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. ८२ /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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी िायब निरीक्षक 

(अप्थाखिक अनसषे्टन्ट) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।३१ र ३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ११/२०७५-७६ 

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.  401 बिमल घिबमरे िसन्तकुमार िेदप्रसाद खलुा 

2.  706 रामिहादरुकुमार यादव रामअयोध्या सीताराम खलुा 

3.  201 बसमा गैरे बगताराम नरभपूाल खलुा 

4.  301 सदुदप पौडेल ववष्णपु्रसाद मकुुन्द 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. ८३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१८ 

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 िायब निरीक्षक 

(अनियोमेनटि नसयि) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।३१ र ३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १२/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः        १ 

छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

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

1.  702 आरती कौशिक जयमंगल रायलगन खलुा 
 
 

 

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

(रुकु शमाा पडिेि)  

 

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

(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. ८४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१८ 

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 सहायक निरीक्षक 

(निनजयोथेरापी अनससे्टन्ट) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।३२ र ३।२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १३/२०७५-७६ 

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 २ - - - - - - 

 

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

1.  704 कमलप्रसाद अयााल भपूप्रसाद तलुसीराम खलुा 

2.  706 भरत ववष्ट कमलससं ददर्ाससं 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. ८५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०५।१८ 

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 सहायक निरीक्षक 

(डेन्टि हाइनजनिस्ट) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।३२ र ३।२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १४/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः २ - १ १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                 २१ 

छनौट भएको संख्ाः १ - - १ - - - 

 

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

1.  719 मकेुशकुमार गपु्ता रामएकवाल शशवनाथ 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. ८६ /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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी सहायक निरीक्षक 

(ल्याि अनसषे्टन्ट) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।३२ र ३।२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १५/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः २ - १ १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                   १४२ 

छनौट भएको संख्ाः ५ - ६ १ - - - 

 

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

1.  752 कोपपला पनुमगर खिमबहादरु नेत्रलाल आ .ज.  

2.  741 गोपवन्द चन्द नरबहादरु तिल ु िलुा 

3.  859 टंकबहादरु घतििमगर छपवलाल तत्रभे आ .ज.  

4.  779 प्रकृति शे्रष्ठ कुमार सूयिकुमार िलुा, आ .ज.  

5.  808 ममिा थापा मगर ज्ञानबहादरु नरबहादरु आ .ज.  

6.  117 पवजयकुमार यादव खिवचन्र सवुदार मधेसी 

7.  786 िारदा िनाल ज्ञानप्रसाद िमुानन्द िलुा,  

8.  211 सनु्दर दनवुार रामकुमार कृष्णबहादरु िलुा, आ .ज.  

9.  796 सतुमिकुमार शे्रष्ठ िंकरकुमार रामजी िलुा, आ .ज.  

 
 

 

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

(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. ८७ /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 अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि 

अिुरोध छ । 

पदः  प्रानिनधक प्रहरी सहायक निरीक्षक 

(नस.एम.ए.) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०२।३२ र ३।२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १६/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                           ९९ 

छनौट भएको संख्ाः ४ - ५ - - - - 

 

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

1.  701 कान्छामान जिम्वा कमानससं निरमान आ .ि.  

2.  409 देववन्र पनु जिमबहादरु झमनससङ आ .ि.  

3.  783 सिमबहादरु घसतिमगर ओसे हस्तलाल िलुा, आ .ि.  

4.  769 मदन कुुँ वर वहराससंह अस्मानी िलुा 

5.  744 मोहन पाण्डे िपेुन्रबहादरु ियबहादरु िलुा 

6.  702 लक्ष्मण घसति बाबरुाम बहादरु आ .ि.  

7.  790 ववनोद कैला ववरससंह सरुमल िलुा 

8.  301 वहमत बढुा बदु्विराम िादरेु आ .ि.  

 
द्रष्टब्यः रोल नम्बर ४०८ का उम्मेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा स्क नलेखेकोले स्नजको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररयो ।  
 

 

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

(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. ६८ /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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

पदः  प्रा.प्र.िा.नि. (संचार) तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३१ र ३२  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १८/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः ४+१ - २ १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                          ८६ 

छनौट भएको संख्ाः ११ - ९ ९ ० - - 

 

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

1.  755 अनपुकुमार मंडल शैनी रामस्वरुप खलुा, मधेसी 

2.  795 अममत दोरे्ज गोफ्ले लालम आ .र्ज.  

3.  720 अममतकुमार चौधरी रामबालक  मनरश मधेसी 

4.  724 अववनाशकुमार मसंह लालवकशोर परुनमसंह खलुा, आ .र्ज. , मधेसी 

5.  737 कृष्णकुमार देव र्जयनारायण वपताम्बरलाल मधेसी 

6.  723 मिष्म पौडेल जर्जवलाल बासदेुव खलुा 

7.  780 गौरव राई गोकणण दलबहादरु आ .र्ज.  

8.  796 घनश्यामकुमार यादव रारे्जन्द्रप्रसाद राम ु खलुा, मधेसी 

9.  301 मतलक दरुा ववरसवुा धम्पे आ .र्ज.  

10.  501 ददपेन्द्र सलामी नरबहादरु दलबहादरु आ .र्ज.  

11.  797 देवेन्द्र यादव जशवर्जी मखन खलुा, मधेसी 

12.  111 मनरर्ज ठाकुर हररश्चन्द्र योगेन्द्र मधेसी 

13.  741 प्रकाश खनाल रामप्रसाद मललाधर खलुा  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

14.  5 प्रकाश चौधरी महीनारायण बीरुदास आ .र्ज.  

15.  758 प्रमबन शे्रष्ठ श्याम कृष्णलाल आ .र्ज.  

16.  306 प्रमोद कंडेल ढकनाथ ददननाथ खलुा 

17.  402 प्रववण सवेुदी रववलाल बालकृष्ण खलुा 

18.  760 मकेुश राई महेन्द्र अमिमान आ .र्ज.  

19.  717 मकेुशकुमार ठाकुर लजखन्द्दर सवणस मधेसी 

20.  753 रवव गौतम ववष्णपु्रसाद रामर्जीप्रसाद खलुा 

21.  793 लजखन्द्रकुमार पंमडत सत्यनारायण तेर्जन मधेसी 

22.  730 सरु्जन धरेल यदपु्रसाद हररलाल खलुा 

23.  745 सरेुशकुमार चौधरी सबरुलाल डोममदास खलुा, आ .र्ज.  

 
 

 

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

(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. ९० /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 सहायक 

निरीक्षक (सञ्चार) 

तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजनियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३२ र ३।२  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १९/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः ६ - २ २ १ - १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ४५ 

छनौट भएको संख्ाः १८ - ६ १२ १ - १ 

 

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

1.  723 अनपुकुमार मण्डल शैनी रामस्वरूप खलुा, मधेसी 

2.  741 अममत दोरे्ज गोफ्ले लालम खलुा, आ .र्ज.  

3.  114 अमितार्जकुमार झा पवनकुमार ववरेश्वर मधेसी 

4.  204 अशोक गौतम देवरार्ज कृष्णप्रसाद खलुा 

5.  735 एकेन्द्रबहादरु बोहरा आउसे र्जहरे वप .क्षे.  

6.  718 कृष्णकुमार देव र्जयनारायण वपताम्बरलाल खलुा, मधेसी 

7.  101 केबलवकशोर यादव रामनारायण सरुत खलुा, मधेसी 

8.  709 मिष्म पौडेल जर्जवलाल बासदेुव खलुा 

9.  739 घनश्यामकुमार यादव रारे्जन्द्रप्रसाद राम ु खलुा, मधेसी 

10.  301 मतलक दरुा बीरसवुा धम्पे आ .र्ज.  

11.  113 मधरर्जकुमार ओझा मधरेन्द्रकुमार रामपकुार खलुा, मधेसी 

12.  748 मनशा मतममजससना बाबरुाम गणेशदत्त खलुा, मवहला 

13.  724 प्रववन शे्रष्ठ श्याम कृष्णलाल खलुा, आ .र्ज.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

14.  740 वप्रतमकुमार अमधकारी ररमबहादरु मललबहादरु खलुा 

15.  1 महादेव चौधरी सयुयनारायण र्जसीलाल खलुा, आ .र्ज.  

16.  714 महेशरार्ज पन्द्त देवरार्ज धनन्द्र्जय खलुा 

17.  203 मकेुशकुमार यादव रामएकबालप्रसाद िोगरार्ज मधेसी 

18.  302 यवुरार्ज बोहरा नारायणबहादरु चन्द्रबहादरु खलुा 

19.  745 रमबन पन्द्थी यमलाल छमबलाल खलुा 

20.  104 राकेशकुमार यादव ददनेश रामनन्द्दन मधेसी 

21.  108 रारे्जशकुमार साह रामवकृ्ष दुुःखी खलुा, मधेसी 

22.  706 रामपकुार महतो बेचन र्जद्न ु मधेसी 

23.  746 रामवकृ्ष साह मानववर लक्ष्मण मधेसी 

24.  726 लोकबहादरु ममर्जार वीरबहादरु बलबहादरु खलुा 

25.  734 सरोर्जकुमार यादव उमदी देवनारायण मधेसी 

26.  711 सनु्द्दर शे्रष्ठ तलुबहादरु िक्तबहादरु आ .र्ज.  

27.  719 सरेुशकुमार चौधरी सबरुलाल डोममदास खलुा, आ .र्ज.  

 
 

 

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

(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. ९२ /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 िायि निरीक्षक 

(सूचिा प्रनिनध/कम्प्युटर) 

तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजनियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३० र ३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २१/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः ९ - २ १ २ १ १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १२६ 

छनौट भएको संख्ाः १८ - ८ ११ ३ ३ ६ 

 

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

1.  779 अमितकुिार साह धिमनाथ शिवजी िधेसी 

2.  839 इन्द्रबहादरु तािाङ्ग अम्वरबहादरु ववर्मबहादरु र्लुा, आ .ज.  

3.  811 उज्वल चौलागाई नारायण मिलोचन वप .क्षे.  

4.  405 वकरण के .सी.  शर्िबहादरु लंकबहादरु र्लुा 

5.  706 केिब चन्द्द काल ु िंगल र्लुा 

6.  509 शजरबहादरु बढुा दलबहादरु जक्त र्लुा, वप .क्षे.  

7.  722 शजवछकुिार ठाकुर घरुन कारी िधेसी 

8.  801 जीवनप्रसाद अमधकारी ियाराि प्रजे र्लुा, वप .क्षे.  

9.  821 मिलबहादरु सारू कहरमसंह रत्नमसंह आ .ज.  

10.  514 धिेन्द्र ििाम शिव रािनाथ वप .क्षे.  

11.  411 नववन चौधरी भागीराि िानबहादरु र्लुा, आ .ज.  

12.  141 नागिणीमसंह संजयकुिार रािगणेि आ .ज.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

13.  780 परुूषोत्ति पाल शिविरण रािफल र्लुा, िधेसी 

14.  845 पलुवराज मगरी टंकराज नवानन्द्द र्लुा, वप .क्षे.  

15.  767 प्राशततका देव ब्रम्हनन्द्दप्रसाद ववन्द्देश्वरलाल र्लुा, िधेसी, िवहला 

16.  409 बोिबहादरु र्िी िोमतबहादरु परमबर र्लुा 

17.  101 िणीभषुणकुिार झा श्यािसनु्द्दर रािचन्द्र र्लुा, िधेसी 

18.  110 िनोजकुिार साह शिवदयाल शजत ु िधेसी 

19.  102 यज्ञराज यादव भरत वासदेुव िधेसी 

20.  512 रववन तािाङ्ग र्ड्के सेरबहादरु आ .ज.  

21.  846 राजकुिार लािा जोगलाल नरबहादरु र्लुा 

22.  769 राहतअमल मसविकी प्रवेजअमल इिामदअमल िधेसी 

23.  826 ववपीन ओझा ऋवषराि ववश्वनाथ र्लुा 

24.  761 संगीना िहजमन िदन गोपाल आ .ज. , िवहला 

25.  728 संददपकुिार साह रािबहादरुप्रसाद मनत्यानन्द्द िधेसी 

26.  717 सन्द्तोष मगरी यिनाथ र्िानन्द्द र्लुा 

27.  772 साजन नावपत राजेन्द्र सान ु आ .ज.  

28.  404 सिुन बढुा िगर मिलबहादरु नसी र्लुा, आ .ज.  

29.  866 सिुना ढकाल सवुासचन्द्र हेिराज र्लुा, िवहला 

30.  721 समुितकुिार दास रािसकल भागवत र्लुा, िधेसी, दमलत 

31.  760 सरेुन्द्र दास प्रददप गणेिी र्लुा, िधेसी, दमलत 

32.  867 सरेुन्द्रबहादरु िाही िानबहादरु नहकुल वप .क्षे.  

33.  305 हरर मब .क.  सोिबहादरु सखु्र े दमलत 

 
 

 

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

(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. ९३ /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 सहायक निरीक्षक 

(सूचिा प्रनिनध कम्प्युटर) 

तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजनियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३२ र ३।२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २२/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः ३ - - - १ १ - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १६१ 

छनौट भएको संख्ाः ११ - - - ९ ६ - 

 

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

1.  773 अन्जना शे्रष्ठ पूर्णबहादरु ववश्वराज मवहला 

2.  798 अममतकुमार साह धमणनाथ शिवजी खलुा 

3.  426 उममणला पौडेल िमाण ससे गंगाधर मवहला 

4.  782 कुमार नेपाली चाउरे हस्तबहादरु दमलत 

5.  751 कृष्र्कुमार मसंह रतन कारी खलुा 

6.  709 केिव चन्द काल ु मंगल खलुा 

7.  816 देवराज काकी नानीबहादरु दलबहादरु खलुा 

8.  858 बोमबहादरु वव .क.  कुले बलववर दमलत 

9.  427 भावना पौडेल दहाल ससे गंगाधर खलुा, मवहला 

10.  793 भवुनप्रसाद मतममल्सेना भानभुक्त लशिराम खलुा 

11.  775 रमला शे्रष्ठ रामबहादरु पूर्णबहादरु मवहला 

12.  841 रसना शिममरे अजुणनप्रसाद यज्ञमनमध मवहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

13.  735 लक्ष्मी काकी सरेुिकुमार रत्नबहादरु खलुा, मवहला 

14.  725 ववक्रम खमतवडा बासदेुव पदमप्रसाद खलुा 

15.  769 सशजता तामाङ्ग मभमबहादरु हकण बहादरु खलुा, मवहला 

16.  880 सपना पररयार चक्रबहादरु मन े मवहला, दमलत 

17.  728 सदुदप देउला बाबकृुष्र् गोठेचा दमलत 

18.  774 समुनता मकज ु पूण्यराम पूलाल मवहला 

19.  409 समुन बढुामगर मडलबहादरु नसी खलुा 

20.  732 समुमतकुमार दास रामसकल भागवत दमलत 

21.  783 सरेुन्र दास प्रददप गरे्िी दमलत 

22.  402 हरर िमतणमगर प्रववर् चरेु 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. ६७ /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  प्रा.प्र.िा.नि. (स्टाफ िसा) तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः स्वास्थ्य 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३१ र ३२  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १०/२०७५-७६ 

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                                             ४६९ 

छनौट भएको संख्ाः १३ - ११ २ १९ ३ १ 

 

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

1.  1170 अनशुा प्रधान मोहन कुलबहादरु महहला 

2.  1376 अर्चना महर्चन अशोक पानबहादरु खलुा, आ .र्. , महहला 

3.  1152 दगुाच हवश्वकमाच कार्ी प्रमेबहादरु दललत 

4.  1072 लनता वली बीरबहादरु लोकबहादरु हप .क्षे.  

5.  1323 लनशा र्ौधरी बैर्नाथ तेतरप्रसाद आ .र्.  

6.  1327 पूर्ा बस्याल घनश्याम तारापलत खलुा, महहला 

7.  775 पूर्ा भट्टराई डोलरार् वेदप्रसाद खलुा, महहला 

8.  301 प्रलतक्षा सोती मगर टेकबहादरु एकवीर आ .र्. , महहला 

9.  302 प्रलतज्ञा सोती मगर टेकबहादरु एकवीर खलुा, आ .र्. , महहला 

10.  1357 प्रलतभा यादव नागेन्द्रप्रसाद रासलाल मधेसी, महहला 

11.  1432 प्रलमला दलुाल बाबरुाम पोडे  दललत 

12.  1333 बर्ाच नेपाल रेशमरार् खेमप्रसाद महहला 

13.  740 रोर्ी गर्मेर बालकृष्ण हटकाराम दललत 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

14.  1443 शारदा फुयाल माधवप्रसाद खडानन्द्द महहला  

15.  995 शारदा सापकोटा लललाधर श्रीलाल खलुा, महहला, 

16.  1221 शशल्पा गपु्ता बालनयााँ भरतकुमार नन्द्दरुाम मधेसी 

17.  1324 सगनु शे्रष्ठ एमलाल दलवीर खलुा, आ .र्. , महहला 

18.  834 सन्द््या र्ौधरी रहवन्द्र डोमी आ .र्.  

19.  818 सपना दवुाल लक्ष्मीभक्त बलबहादरु आ .र्.  

20.  1420 सपना रावल लबष्णबुहादरु कृष्णबहादरु खलुा, महहला 

21.  851 सरगम शे्रष्ठ  रामप्रसाद यमबहादरु खलुा, आ .र्. ,महहला 

22.  1102 सरीता वती हररराम हररभक्त खलुा, आ .र्. , महहला 

23.  1331 सरोर्ा थापा  कृष्णबहादरु बेदबहादरु खलुा, महहला 

24.  1330 सीमा सवेुदी हेमरार् अगन्द्धर खलुा, महहला 

25.  827 सलैुना शाही सरेुश कान्द्छा खलुा, आ .र्. , महहला 

26.  1175 ससु्मा थापा कणचबहादरु अम्बरबहादरु खलुा, महहला 

27.  1229 सशुस्मता के .सी.  गोपालबहादरु नरलसंहबहादरु महहला 

28.  2 हसीना राई र्न्द्रदास नरबहादरु आ .र्.  

 

द्रष्टव्य : रोल नं. ५१५ का उम्मेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा "की" उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  
 
 

 

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

(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. ९५ /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 िायब 

निरीक्षक(नसनभि ओभरनसयर) 

तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजनियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३० र ३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  २४/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः २ - १ १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                १०२ 

छनौट भएको संख्ाः ५ - २ ५ - - - 

 

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

1.  108 अजयकुमार साह बालककशोर बबल्टु मधेसी 

2.  818 अन्जन शे्रष्ठ जनकलाल देवीदास खलुा, आ .ज.  

3.  705 करनबसंह महर ककसनबसंह गौरबसंह खलुा 

4.  109 बधरेन्र देव कवश्वनाथलाल बचुनलाल खलुा, मधेसी 

5.  730 प्रमेश्वरकुमार मण्डल नारायण सगम आ .ज.  

6.  711 कप्रतमराय यादव बोधप्रसाद जगददशप्रसाद मधेसी 

7.  812 मेनका ऐर बबरबहादरु सपपबसंह खलुा 

8.  18 ररतेशकुमार यादव नन्दककशोरप्रसाद गजु्जईप्रसाद मधेसी 

9.  754 लक्ष्मीनारायण साह ककपलदेव परुण मधेसी 

10.  735 हेमन्तबसंह ठकुन्ना जनकबसंह बबरबसंह 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. ९६ /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 िायब 

निरीक्षक(आनका टेक्चर) 

तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजनियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३० र ३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  २५/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः        ७ 

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  708 बरूण सहनी रामेश्वर जादोलाल खलुा 

2.  707 सजुजतकुमार चौधरी सबेुलाल मौधरी खलुा 

3.  704 सरुज शाही टेकेन्द्रबहादरु गोपाल 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. ९७ /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 िायब 

निरीक्षक(सभे) 

तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजनियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३० र ३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  २६/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः        १० 

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  710 मदन खत्री चेतबहादरु पदमबहादरु खलुा 

2.  601 लोकेन्द्र लहुार लक्ष्मण दली खलुा 

3.  719 शरद बन्द्जाडे राजेन्द्र तलु्ससराम खलुा 

4.  706 सदुदप महत ढालबहादरु शेरबहादरु 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. ९९ /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 िायि 

निरीक्षक(अटोमोबाइि ओभरनसयर) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः इखजजनियररङ 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३० र ३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  २८/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                             ४ 

छनौट भएको संख्ाः ३ - १ - - - - 

 

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

1.  701 अन्जन ससम्खडा अजजनुप्रसाद तेजनाथ खजला 

2.  705 रामपजकार मण्डल प्रगास अवध खजला, आ .ज.  

3.  1 ववश्व असधकारी नारायणप्रसाद गोववन्दप्रसाद खजला 
 

 

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

(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. १०१ /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 सहायक निरीक्षक 

(भेटेररिरी) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः केिाइि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।३२ र ३।२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  ३०/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                            ४६ 

छनौट भएको संख्ाः ४ - १ - - - - 

 

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

1.  204 अवधेश ठाकुर हजाम गजृककशोर राममणी खलुा 

2.  701 डम्बरदत्त जोशी नारददत्त हररदत्त खलुा 

3.  503 ममलन के .सी.  खखमबहादरु भद्रमसंह खलुा 

4.  705 सन्तोष लामा कहंसेमिमेल तनु्डवुा खलुा, आ .ज.  

 

 

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

(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. १०५ /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 िायि निरीक्षक 

(रसायि) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः निनधनिज्ञाि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२६ र ३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  ३५/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः २ - १ १ - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                    ३६ 

छनौट भएको संख्ाः ५ - २ २ - - - 

 

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

1.  786 जानकी राना लालबहादरु मणिकिण आ .ज.  

2.  741 डेननस पौडेल योगराज पपताम्बर खलुा 

3.  505 नतर्णराम यादव केशबराम भगवानदीन खलुा, मधेसी 

4.  805 ददनेश के .सी.  सानवुाव ु इन्द्रबहादरु खलुा 

5.  104 ननणखलकुमार कुशवाहा प्रमेकुमार ददना मधेसी 

6.  734 योञ्जना भट्टराई सूयणप्रसाद चन्द्रप्रसाद खलुा 

7.  761 रेणजना मानन्द्धर रामहरी जगतबहादरु आ .ज.  

8.  752 सरोज रेग्मी ऋपिराम यवनार् 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. १०६ /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 िायि निरीक्षक 

(बायोिोजी) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः निनधनिज्ञाि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२९ र ३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  ३६/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः १+१ - १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                             २० 

छनौट भएको संख्ाः ८ - ० - - - - 

 

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

1.  501 तिर्थराम यादव केशवराम भगवानदीन खलुा 

2.  105 तनखखलकुमार कुशवाहा प्रमेकुमार ददना खलुा 

3.  744 भवुन जोसी गणेशदत्त बलदेव खलुा 

4.  722 मखुिराम अयाथल कृष्णप्रसाद दजुमान खलुा 

5.  720 योञ्जना भट्टराई सूयथप्रसाद चन्द्रप्रसाद खलुा 

6.  703 सत्रधुन नेपाली श्यामे मङ्गलबहादरु खलुा 

7.  729 सरोज रेग्मी ऋषिराम यवनार् खलुा 

8.  719 हररचन्द्र षवष्ट प्रमेबहादरु हकथ बहादरु 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. १०७ /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 िायि निरीक्षक 

(निङ्गरनप्रन्ट) 
तह/शे्रणी: - सेवा/समूह/उपसमूहः निनधनिज्ञाि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।२।२७ र ३२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

. 

लिज्ञापन नम्बरः  ३७/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

अमर/ 

अशक्त प्रहरी 

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

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः        १७ 

छनौट भएको संख्ाः ७ - - - - - - 

 

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

1.  719 डेननस पौडेल योगराज पपताम्वर खलुा 

2.  717 मकु्तिराम अयााल कृष्णप्रसाद दजुमान खलुा 

3.  714 योञ्जना भट्टराई सूयाप्रसाद चन्द्रप्रसाद खलुा 

4.  739 पवकास के .सी.  जंगबहादरु कणाबहादरु खलुा 

5.  703 सत्रधुन नेपाली स्यामे मङ्गलबहादरु खलुा 

6.  728 सरोज रेग्मी ऋपिराम यवनाथ खलुा 

7.  713 हररचन्द्र पवष्ट प्रमेबहादरु हका बहादरु खलुा 
 

 

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

(रुकु शमाा पडडेि)  

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

(रेिती के.सी.) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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