
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १८५ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०९।०६ 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेडको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको 

िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सह प्रबिक तह/शे्रणी: ९ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, प्रशासि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०५।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः          २१   

छनौट भएको संख्ाः ३ ० - - - - - 

 

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

1.  16 तलुसी पोखरेल कमलप्रसाद श्रीनारायण खलुा 

2.  20 लललाधर सवेुदी शिवप्रसाद बशिष्ठ खलुा 

3.  3 सजुन उप्रतेी गोपपकृष्ण गरुूप्रसाद खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(हेमिाथ चम्लागाई)  

 

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

(शरद पुरी) 

 

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

(रेिती के.सी.) 

िायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर शाखा अनधकृत 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १८६ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०९।०६ 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेडको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको 

िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  उप प्रबिक तह/शे्रणी: ८ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, प्रशासि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०५।२३ र २४ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                 २४   

छनौट भएको संख्ाः ५ १ २ - - - - 

 

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

1.  516 उत्तमराज नेपाल ढुण्डीराज तीर्थराज खलुा 

2.  519 प्रववन राई चतरुमान जमानससंह आ .ज.  

3.  528 बलबहादरु सनुार शशीराम यदु्ववीर खलुा 

4.  511 मानबहादरु काकी प्रमे झपुलाल खलुा 

5.  529 रोमनकुमार शे्रष्ठ कृष्णदास शंकरदास आ .ज.  

6.  522 सललाधर सवेुदी शशवप्रसाद बशशष्ठ खलुा 

7.  502 ससुनताकुमारी ससंह रणबहादरु अमरबहादरु मवहला 

8.  521 वहमनार् पौडेल भानभुक्त हररप्रसाद खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(हेमिाथ चम्लागाई)  

 

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

(शरद पुरी) 

 

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

(रेिती के.सी.) 

िायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर शाखा अनधकृत 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

१०८ 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १८७ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०९।०६ 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेडको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका 

निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य कुिै पनि उिेदिार उत्तीर्ण िभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जािकारीको िानग 

यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । 
 

 

पदः  उप प्रबिक तह/शे्रणी: ८ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०५।२३ र २५ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय ।  

 
लिज्ञापन नम्बरः  ३।०७५-७६ 

लकलसमः खुला 

माग पद संख्ाः १ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ६ 

छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस लवज्ञापनमा कुनै पलन उिेदवार छनौट नभएको । 

 

 

 

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

(हेमिाथ चम्लागाई)  

 

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

(शरद पुरी) 

 

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

(रेिती के.सी.) 

िायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १८८ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०९।०७ 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेडको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको 

िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक प्रबिक तह/शे्रणी: ७ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, प्रशासि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०५।३० र ३१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ४/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                 १८०   

छनौट भएको संख्ाः ४ ४ ३ - - - - 

 

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

1.  1504 आशिष चौधरी बहादरु तिराह ु आ .ज.  

2.  1555 िाराकुमारी जोिी लक्ष्मीराम गंगाराम खलुा, महहला 

3.  1672 देवकीकुमारी पाण्डेय जगन्नाथ कान्िरुाम महहला 

4.  1704 नहवन पौडेल केिरलाल झपुलाल खलुा 

5.  1684 मंगलबहादरु हवष्ट ज्ञानबहादरु नन्दे खलुा 

6.  1864 मीना पन्थी परिरुाम छवीलाल महहला 

7.  1588 रणबहादरु राई हवरध्वज लालबहादरु आ .ज.  

8.  1818 साहवत्रा देवकोटा पौडेल रामचन्र खेमराज महहला 

9.  1544 सवुोध खनाल जनकराज उमाकान्ि खलुा 

10.  1749 ज्ञानबहादरु माझी डम्बरबहादरु कालीदास आ .ज.  
 

 

 

 

 

 

 

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

(हेमिाथ चम्लागाई)  

 

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

(शरद पुरी) 

 

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

(रेिती के.सी.) 

िायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर शाखा अनधकृत 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १८९ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०९।०७ 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेडको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको 

िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक प्रबिक तह/शे्रणी: ७ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०५।३० र ०६।०१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ५/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    ३२   

छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - 

 

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

1.  2347 नववन पौडेल केशरलाल झपुलाल खलुा 

2.  2339 भैरबबहादरु रावल गोपालससं कम्माने खलुा 

3.  2319 ववष्णपु्रसाद अयााल रववलाल कृपाराम खलुा 

4.  2343 सरोज भट्ट शम्भ ु समश्रिलाल खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

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

(हेमिाथ चम्लागाई)  

 

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

(शरद पुरी) 

 

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

(रेिती के.सी.) 

िायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर शाखा अनधकृत 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १९० /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०९।०७ 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेडको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको 

िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  सहायक प्रबिक तह/शे्रणी: ७ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, कािूि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०५।३० र ०६।०२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ६/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः    ३८   

छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  3015 कमल पन्थी लोकनाथ ठगगराम खलुा 

2.  3056 गगरीराज खनाल कववराम थानेश्वर खलुा 

3.  3023 तप्तबहादरु रावत गबरबहादरु धनपगत खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

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

(हेमिाथ चम्लागाई)  

 

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

(शरद पुरी) 

 

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

(रेिती के.सी.) 

िायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर शाखा अनधकृत 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १९१ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०९।०७ 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेडको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको 

िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  शाखा अनधकृत तह/शे्रणी: ६ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, प्रशासि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०५।२७ र २८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ७/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                 ९२   

छनौट भएको संख्ाः ६ ५ ५ - - - - 

 

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

1.  3531 अननता लानिछाने अयााल नििसेन तारानाथ िहिला 

2.  3619 आइतिाया योङिाङ्ग पदिप्रसाद शेरबिादरु िहिला, आ .ज.  

3.  3505 आशशष चौधरी बिादरु नतराउ आ .ज.  

4.  3521 कहवता निताल योगराज उिनाथ िहिला 

5.  3537 चेतिान शे्रष्ठ शजतबिादरु निलबिादरु आ .ज.  

6.  3667 जयकुिार वाराकोटी चन्द्रबिादरु कुलबिादरु आ .ज.  

7.  3543 टेकराज कंिेल बनलराि काशशराि खलुा 

8.  3534 ताराकुिारी जोशी लक्ष्िीराि गंगाराि िहिला 

9.  3618 िरतकुिार वली सोवे िका नसं खलुा 

10.  3595 िोिन नेम्वाङ्ग िानबिादरु सकुबिादरु आ .ज.  

11.  3629 लवकुश कटुवाल सजुाबिादरु बलबिादरु खलुा 

12.  3519 हवष्णपु्रसाद न्द्यौपान े लशक्ष्िपती रहवलाल खलुा 

13.  3684 साहविा देवकोटा पौिेल रािचन्द्र खेिराज खलुा, िहिला 

14.  3528 सवुोध खनाल जनकराज उिाकान्द्त खलुा 
 

 

 

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

(हेमिाथ चम्लागाई)  

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

(शरद पुरी) 

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

(रेिती के.सी.) 

िायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर शाखा अनधकृत 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १९२ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०९।०७ 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेडको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको 

िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  शाखा अनधकृत तह/शे्रणी: ६ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०५।२७ र २९ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ८/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः           २८   

छनौट भएको संख्ाः ३ २ - - - - - 

 

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

1.  4509 जयन्ती चापागाई टिकाबहादरु पदमलाल मटहला 

2.  4504 प्रटवण दाहाल बावरुाम जयप्रसाद खलुा 

3.  4511 मेनकुा पन्थी रेश्मीराज खखमानन्द मटहला 

4.  4517 योगेश्वर दाहाल भीष्मकुमार गोटपकृष्ण खलुा 

5.  4548 होमराज ढंुगेल दानराज चन्रराज खलुा 
 

 

 

 

 

 

 

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

(हेमिाथ चम्लागाई)  

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

(शरद पुरी) 

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

(रेिती के.सी.) 

िायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर शाखा अनधकृत 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १९३ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०९।०८ 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेडको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको 

िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक तह/शे्रणी: ५ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, प्रशासि 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०५।२१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

लिज्ञापन नम्बरः  ९/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः ६ १ १ १ १ - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः                                ८२२   

छनौट भएको संख्ाः ११ ७ ४ ३ ४ - - 

 

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

1.  5838 कर्णकुमार ललम्ब ु नरबहादरु सेरबहादरु आ .ज.  

2.  5605 कुमार ओली नरलसङ लाललसङ खलुा 

3.  5686 जीवन भट्टराई रामप्रसाद डण्डपानी खलुा 

4.  5732 दलबहादरु तामाङ श्रीबहादरु सूयणबहादरु आ .ज.  

5.  5587 दामोदर भण्डारी मोलिराम चेतमान खलुा 

6.  5442 पंकजकुमार झा शोभाकान्त जग्रनाथ मिेसी 

7.  5250 बालकृष्र् चचत्रकार हहरामर्ी लालवीर दललत 

8.  6201 भालगरथी भण्डारी राजेन्रप्रसाद लडल्लीनाथ खलुा, महहला 

9.  5765 रमेश रम्तेल गवे भहवलाल दललत 

10.  5670 राजकुमार राय सत्यनारायर् चनुी मिेसी 

11.  5928 लवकुश कटुवाल सजुणबहादरु बलबहादरु खलुा 

12.  5837 हवमला पौडेल प्रमेबहादरु देवीभक्त खलुा, महहला 

13.  6267 हवष्र् ुवगाले जनकप्रसाद भलूमनन्द खलुा, महहला 

14.  5116 शंकरबहादरु थापा भके्त नन्दलसं खलुा 

15.  5798 शभुमकुमार झा देवेन्र लक्ष्मीनारायर् मिेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

16.  5954 शसुीला थापा कृष्र्कुमार पदमबहादरु महहला 

17.  5792 संगीता महजणन कुलबहादरु कृष्र्लाल महहला, आ .ज.  

18.  6249 सरस्वती न्यौपाने वेदप्रकाश भहवश्वर खलुा, महहला 

19.  5790 लसता लामा (तामाङ( बलबहादरु िनबहादरु आ .ज.  

20.  5535 सपु्रभा खनाल हवष्र्पु्रसाद ऋहिराम महहला 

21.  5212 सबुोि खनाल जनकराज उमाकान्त खलुा 

22.  5341 हरी लमजार रम्तेल कृष्र्बहादरु हवरबहादरु दललत 

23.  5719 हहमाल गौतम हररप्रसाद इश्वरी प्रसाद खलुा 

24.  5675 हमुबहादरु हव .क.  टोपबहादरु रत्नबहादरु दललत 
 

 

 

 

 

 

 

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

(हेमिाथ चम्लागाई)  

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

(शरद पुरी) 

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

(रेिती के.सी.) 

िायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर शाखा अनधकृत 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

 

सूचना नं. १९४ /०७६-७७ अिामिगर, कािमाण्ड ं

नमनतिः–२०७६।०९।०८ 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लललमटेडको 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको 

िानग सम्बखित निकायमा सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ सहायक तह/शे्रणी: ५ सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासि, िेखा 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७६।०५।२१ र २२ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय 

 

लिज्ञापन नम्बरः  १०/२०७५-७६ 

लकलसमः खुला मलहला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग लप.के्ष. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः           ९२   

छनौट भएको संख्ाः ५ ४ - - - - - 

 

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

1.  8101 ईश्वरी पाण्डे नारद बबरबहादरु महहला 

2.  8123 नारायण डमु्र े डोलप्रसाद धनपति खलुा 

3.  8167 तनवााचन लईुटेल दगुााप्रसाद गंगाप्रसाद खलुा 

4.  8067 पंकजकुमार झा शोभाकान्ि जग्रनाथ खलुा 

5.  8029 परेकबहादरु बढुा रत्न धनराज खलुा 

6.  8083 पावािी जज .सी.  मोहलाल प्रतिमान खलुा, महहला 

7.  8088 हवष्णमुाया तसवाकोटी ददलनाथ भतगरथ महहला 

8.  8063 तसिा जज .सी.  रूद्रबहादरु खडगबहादरु महहला 
 

 

 

 

 

 

 

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

(हेमिाथ चम्लागाई)  

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

(शरद पुरी) 

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

(रेिती के.सी.) 

िायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर शाखा अनधकृत 
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