
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।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 लिशेष स्वास्थ्य परीक्षर् िगायत अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि, 

हिचोक,  काठमाडौमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी नायि लनरीक्षक (हेल्थ अलससे्टन्ट) तह: - सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।३।२७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत पि.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ १ १ १ १ - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २४७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ६ ३ ५ ५ ३ - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  2426 अववनास चौधरी औनलराम कैलाशनाथ आ.ज. 

2.  2224 उमेशनसंह धामी प्रठिपनसंह िबुलनसंह खलुा 

3.  2149 कामना वली चन्द्रबहािरु गोवधधन मवहला 

4.  2373 नगरीराज नसंह वस्नेत चन्द्रनसंह नैननसंह खलुा 

5.  2047 ठिनेश खड् का ठिपबहािरु ववरबहािरु खलुा 

6.  2156 ठिनेश शे्रष्ठ मखुिनाथ भीमबहािरु आ.ज. 

7.  2406 िगुाध थापा मगर महेशकुमार भववराम आ.ज. 

8.  2393 ननमधला तामाङ्ग छत्रबहािरु गंगाबहािरु मवहला, आ.ज. 

9.  2130 वप्रन्द्सकुमार जयसवाल रामपजुन मौजे खलुा, मधेसी 

10.  2262 भरत थापा िल भािरेु खलुा 

11.  2192 मनबहािरु वव.क. धनबहािरु नरे िनलत 

12.  2288 रश् मी शे्रष्ठ रमेशमान हरीमान मवहला, आ.ज. 

13.  2011 राज ुवव.क. लालबहािरु िलबहािरु िनलत 

14.  2341 रामसागर यािव रामवप्रत महाववर मधेसी 

15.  2293 वसन्द्तबहािरु वव.क. रणबहािरु ववरबहािरु िनलत 

16.  2249 संजयकुमार यािव सखुल मखुलाल मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम समावेशी 

17.  2176 संजयसमुन यािव खशवजीराम अनिुाराम खलुा, मधेसी 

18.  2215 नसन्द्टु कापर खशवशंकर सरुुप मधेसी 
 

..................... 
(रुकु शमाध पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयधप्रसाि 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. ४५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।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 लिशेष स्वास्थ्य परीक्षर् िगायत अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि, 

हिचोक,  काठमाडौमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी नायि लनरीक्षक (स्टाफ नसा) तह: - सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।३।२८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

लकलसमः खुला महिला आ .ज.  मधेसी दललत पि.क्षे. 
माग पद संख्ाः १५ २ ४ ४ २ १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २०० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १९ २४ ११ ३ ७ ३ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  3162 अञ् जलीकुमारी मगर लालबहादरु ततबहादरु आ.ज. 

2.  3302 अनानमका शाही प्रमेबहादरु पूर्णबहादरु खलुा, महहला 

3.  3104 अननता था शे्रष्ठ मकुुन्द लाल ठदब्यरत् न खलुा, महहला, आ.ज. 

4.  3281 अन ुकुमाल बलबहादरु हवक्रमबहादरु आ.ज. 

5.  3221 अनजुा थापा हिकाराम बलबहादरु हप.क्षे. 

6.  3020 अन्जनी हव.के.खड् काथोकी ध्रवुकुमार सोहनलाल खलुा, महहला, दनलत 

7.  3097 अश ुबस्नेत सदुशणन नानीबाव ु महहला 

8.  3332 अखस्मता प्रधान खशवकुमार िेकबहादरु खलुा, महहला, आ.ज. 

9.  3391 आरज ुशे्रष्ठ तोरर्कुमार खेलबहादरु खलुा, महहला 

10.  3389 आजुण थापा उत्तम खशवबहादरु खलुा, महहला 

11.  3414 आखशका नेपाली साकी नारायर्बहादरु धनबहादरु दनलत 

12.  3226 इखन्दरा यादव रामचलीतर दयाराम मधेसी 

13.  3313 कल्पना भट्टराइण मननराम नललाराम हप.क्षे. 

14.  3379 कुशमु बढुा भखि खड् क हप.क्षे. 

15.  3346 गायत्री रावत शेखरकुमार िंकबहादरु खलुा, महहला 

16.  3409 ठदपा चौधरी रामबहादरु बजारीराम महहला, आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम समावेशी 

17.  3182 दीक्षा थापा दयाराम भैरबबहादरु खलुा, महहला 

18.  3384 ननशा खत्री रामबहादरु रर्बहादरु खलुा, महहला 

19.  3016 पजुा यादव रहवन्रकुमार अवधहकशोर मधेसी 

20.  3205 पषु्पा नतलक नतरुवा नतलकबहादरु कैलाशबहादरु खलुा, महहला, दनलत 

21.  3429 मनकला हव.क. नतलबहादरु खशवलाल दनलत 

22.  3307 माकोनी तामाङ्ग भपुाल रङ्गलाल आ.ज. 

23.  3183 रक्षा थापा दयाराम भैरबबहादरु खलुा, महहला 

24.  3057 रचना काकी राजकुमार खड् गबहादरु खलुा, महहला 

25.  3279 रन्जीता शे्रष्ठ मोहनमान शंकरमान आ.ज. 

26.  3292 राममायााँ आले कर्णबहादरु रर्बहादरु आ.ज. 

27.  3415 ररमा भारती दास रामपहवत्र गरे्षी मधेसी, दनलत 

28.  3152 लजुना शाक्य ननरन नसहिराज आ.ज. 

29.  3048 सनब शे्रष्ठ श् यामलाल खशवहरर खलुा, महहला, आ.ज. 

30.  3275 समहृि खनाल भवुनप्रसाद दामोदरप्रसाद खलुा, महहला 

31.  3116 सररता भतेुल गरुुप्रसाद नारायर्प्रसाद महहला 

32.  3049 सहवता के.सी. कृष्र्बहादरु िेकनेबहादरु खलुा, महहला 

33.  3222 सनुनता दाहाल नबनोदकुमार ठ् यामबहादरु खलुा, महहला 

34.  3436 ससु्मा थापा कर्णबहादरु अम्वरबहादरु महहला 

35.  3147 सखुस्मता राजबाहक लक्ष्मर् खशवराम महहला, आ.ज. 

36.  3276 ससु्मीता सेन्चरुी सरेुशकुमार श् यामलाल खलुा, महहला, दनलत 

37.  3230 सजृना काकी नमनबहादरु वीरबहादरु खलुा, महहला 

38.  3317 स्मतृी पररयार कृष्र्बहादरु हररबहादरु खलुा, महहला, दनलत 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।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 लिशेष स्वास्थ्य परीक्षर् िगायत अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि, 

हिचोक,  काठमाडौमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी नायि लनरीक्षक (रेलडयोग्राफर) तह: - सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।३।२९ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                      ४२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ - ४ - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  4058 उमाकान्ती शे्रष्ठ सूययनारायण चन्रनारायण आ.ज. 

2.  4001 नववन नाखन सकुुराम चन्रलाल आ.ज. 

3.  4038 निननता खायमली लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीभक्त आ.ज. 

4.  4020 मननषा पाण्डे मार्यला लोकनाथ खलुा 

5.  4068 रुपेश काकी ढकिहादरु पदमिहादरु खलुा 

6.  4067 सदुीप महतो ब्रम्हदेव वनारसी खलुा 

7.  4003 सोना प्रजापती राजेन्र तलु्सीभक्त खलुा, आ.ज. 
 

..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूययप्रसाद 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. ४७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।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 लिशेष स्वास्थ्य परीक्षर् िगायत अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि, 

हिचोक,  काठमाडौमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी नायि लनरीक्षक (लिलजयोथेरापी) तह: - सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।३।२९ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                      ९ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ - ३ - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  5012 अमतृ थापा मगर लालबहादरु टिकाराम आ.ज. 

2.  5003 अख वन दहाल ओमप्रसाद खशवप्रसाद खलुा 

3.  5004 मकेुश खड् का नारायणबहादरु जगतबहादरु खलुा 

4.  5005 राखजब तामाङ खिनसङ केशवकुमार िेकबहादरु आ.ज. 

5.  5011 श्रीकृष्ण खशल्पकार कृष्णहरर हरर खलुा, आ.ज. 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।३१ 

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 लिशेष स्वास्थ्य परीक्षर् िगायत अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि, 

हिचोक,  काठमाडौमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी नायि लनरीक्षक (ल्याि टेखिलसयन) तह: - सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।३।३० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                      ५८ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ - ४ - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  6067 वजीना शाक्य रत् नसु् दर हेरामान आ.ज. 

2.  6056 शनमिला खखचाज ु कृष्णभक्त न्दगोपाल खलुा, आ.ज. 

3.  6096 सनिना खिनसङ्ग मनोज मैते आ.ज. 

4.  6144 सरुणा प्रजापती रामकृष्ण निकुिहादरु आ.ज. 

5.  6023 सागर खिनमरे खगे्रप्रसाद तोयाप्रसाद खलुा 

6.  6105 सजृना इटनी टटकाराम नललानाथ खलुा 
 

..................... 
(रुकु शमाि पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयिप्रसाद 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. ४९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।४।३१ 

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 लिशेष स्वास्थ्य परीक्षर् िगायत अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि, 

हिचोक,  काठमाडौमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रालिलधक सशस्त्र प्रहरी नायि लनरीक्षक (डेन्टि हाइजेलनस्ट) तह: - सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।३।३० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

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

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                      ११ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ - २ - - - 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  7020 कववता सापकोटा केशव ऋविराम खलुा 

2.  7006 डेनलया रार्इ दलबहादरु धन्ध्वज खलुा, आ.ज. 

3.  7013 संजयकुमार चौधरी ववन्धदेश् वर अनिुा खलुा, आ.ज. 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
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