
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १४७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१७ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

पदः  नायि कायणकारी लनदेशक तह: दश ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।७ र ८ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १/प्र.१०/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 

माग पद संख्ाः १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः ७ 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १४८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१७ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको 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 अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  लनदेशक (लसलभि इख जलनयर) तह: नि ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।७ र ८ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  २/प्रा.९/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः     २      

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  2 ववनोद नसंह रामचररत्रप्रसाद वच् चपु्रसाद खलुा 

2.  1 यवुक डंगोल कृष्ण कान्छा 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. १४९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१७ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

पदः  उपलनदेशक (तथ्याङ्क) तह: आठ ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।७ र ८ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ३/प्र.८/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 

माग पद संख्ाः १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः २ 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १५० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१७ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको 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 अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ अलधकृत तह: सात ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।१० र ११ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ४/प्र.७/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः     ३२      

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  44 कमल ज्ञवाली हररप्रसाद देवीप्रसाद खलुा 

2.  51 कमलबहादरु बम लालबहादरु गणेशबहादरु खलुा 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १५० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१७ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको 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 अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ अनुसिान तथा लिकास अलधकृत तह: सात ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।१० र १२ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ५/प्र.७/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः     ४      

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  3 कमलबहादरु वम लालबहादरु गणेशबहादरु 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. १५२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१७ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

पदः  िररष्ठ अलिकृत (कानून) तह: सात ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।१० र १२ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ६/प्र.७/०७४-७५ 

वकवसमः खुला 

माग पद संख्ाः १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः १ 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १५३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१७ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको 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 अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  लसलभि इख जनयर तह: सात ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, प्रालिलधक 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।१३ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ७/प्र.७/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः ६५      

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ६ ३ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  21 अननस के.सी. टेकबहादरु नद ु खलुा 

2.  74 आरती चौधरी मधसुदुनप्रसाद मायारामप्रसाद महहला 

3.  177 उषा धामी मोहननसं डम्बरनसं महहला 

4.  53 चन्दनकुमार साह सत्यनारायण भटुार्इ खलुा 

5.  101 तनोज दलुाल मानबहादरु चन्रबहादरु खलुा 

6.  78 रञ् जना देवकोटा दामोदर लोकनाथ महहला 

7.  69 शशीकुमार चौधरी कृष्णकुुँ वर जयकरन खलुा 

8.  93 शैलेन्र भट्ट महेन्रराज गंगाप्रसाद खलुा 

9.  153 शोभाकान्त राउत बेचनकुमार सकुदेव खलुा 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १५४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१८ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको 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 अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  मेकालनकि इख जनयर तह: सात ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, प्रालिलधक 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।१३ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ८/प्रा.७/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः    ३०      

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  12 खजवन ढकाल नडलाराम रेश् मीलाल खलुा 

2.  1 प्रववण प्रधानाङ्ग कृष्णचन्द्र उदयचन्द्र खलुा 

3.  6 मो.अनलया रार्इन कुमाइन भलु्ली खलुा 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १५५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१८ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको 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 अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  शािा अलधकृत तह: छैठ ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।१३ र १४  गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ९/प्र.६/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः ५४      

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ३ ४ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  53 अखबिका सिेुदी जयकृष्ण केदारनाथ महहला 

2.  49 करुणा अनिकारी खशिप्रसाद चेतकान्त खलुा, महहला 

3.  43 भगवता पौडेल यज्ञप्रसाद छहवलाल महहला 

4.  80 हवष्णूप्रसाद अयााल रहवलाल कृपाराम खलुा 

5.  64 शान्ता के.सी. (खत्री) होमनाथ हेमिहादरु महहला 

6.  58 शभुाषचन्र अयााल हहरािहादरु खशवलाल खलुा 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १५६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१८ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको 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 अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन 

अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।१५ र १६  गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १०/प्र.५/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः    ४८      

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  25 गीता शमाा केशवराज पनुाराम खलुा 

2.  95 ववश् वनाथ सापकोटा केदारनाथ लक्ष्मीप्रसाद खलुा 

3.  97 शशी पन्थी रामप्रसाद वहरालाल खलुा 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १५९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१८ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  कम्प्युटर अपरेटर तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः लिलिध, लिलिध 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।१७  गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  ११/प्र.५/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः १५८      

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ८ १० ७ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  17 अनमताकुमारी चन्द तप्तबहादरु ननलबहादरु खलुा, महहला 

2.  34 अखस्मता पन्त इन्रप्रसाद दगुाालाल खलुा, महहला 

3.  168 इन्रकुमार शाह िकुरी अम्मरबहादरु नरबहादरु खलुा 

4.  216 उपमा शमाा उषारमण गरुुप्रसाद खलुा, महहला 

5.  102 उमेश भट्टराइा माधवप्रसाद चक्रप्रसाद खलुा 

6.  48 कमल नबष्ट इन्रबहादरु ठदगे खलुा 

7.  56 करुणाकुमारी चौधरी प्रमेबहादरु ठदरुवा महहला, आ.ज. 

8.  86 हकशोरहरी अनधकारी कृष्णहरी नललाराज खलुा 

9.  137 गोमा शे्रष्ठ दानसबहादरु रुरबहादरु आ.ज. 

10.  100 ठदनलपकुमार चौधरी लालबहादरु ननीलाल आ.ज. 

11.  32 मनकामना भट्टराइा खचरख जवी मोनतप्रसाद महहला 

12.  138 रणमायाकुमारी चौधरी सम्फु होलबहादरु आ.ज. 

13.  204 रनमला मोक्तान चतरुमान मेनाथनसं आ.ज. 

14.  60 लनलता सामन्त गौरीशंकर धरम खलुा, महहला 

15.  140 शाखन्त महजान भरत रामलाल आ.ज. 

16.  104 सन्जयदत्त चौधरी रामदत्त भोदरुाम आ.ज. 

17.  220 सनुनता चौलागाइा सयुानाथ लोकनाथ महहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

18.  126 सनुनता थापा िहवक्रम हररबहादरु महहला 

19.  16 सषु्मा हवष्ट हररकृष्ण रामबहादरु महहला 

20.  33 सजृना सवेुदी प्रशरुाम देवीप्रसाद महहला 

रष्टव्य : रोल नं.२१९ का उमेदवारले वस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा हक उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको छ ।  
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १६० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१८ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सि इख जलनयर तह: पााँच ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, प्रालिलधक 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।१८  गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १२/प्रा.५/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः ७६      

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ८ ३ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  17 उमेश अयााल थमनारायण शकुदेव खलुा 

2.  50 उषा पन्त ननत्यानन्द भानदेव महहला 

3.  62 भपुालनसंह भण्डारी हका बहादरु कालनुसंह खलुा 

4.  124 ररवाज शे्रष्ठ खजवनकुमार गणेशप्रसाद खलुा 

5.  116 रोशनी खत्री तेजबहादरु फहकरनसंह महहला 

6.  18 लक्ष्मी जोशी नसद्धराज इश् वरीद्त महहला 

7.  16 हवमल खड् का रामबहादरु एकबहादरु खलुा 

8.  75 शशीकुमार चौधरी कृष्णकुवरँ जयकरन खलुा 

9.  100 शोभाकान्त राउत बेचनकुमार सकुदेव खलुा 

10.  138 समनु्र कंडेल ठदलाराम कृष्णलाल खलुा 

11.  63 हेमन्तराज अवस्थी हररद्त नररभान खलुा 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

३ 

लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १६१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१९ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास सवमवतको 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 प्रयोगात्मक तथा अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा 

सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  कायाािय सहायक तह: चौथोों सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७५।३।१८ र १९  गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  १३/प्र.४/०७४-७५ 

वकवसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः ११०      

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ६ ३ - - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  3 गणुनननि भसुाल पपमलाल पहमलाल खलुा 

2.  100 ठिलबहािरु भण्डारी अम्बरबहािरु गखम्भरनसंह खलुा 

3.  79 पषु्पाशमाा (बजगार्ा) शंकरिेव िेवीप्रसाि खलुा, मपहला 

4.  77 प्रनतमा खिनमरे रनबलाल बलरुाम खलुा, मपहला 

5.  7 पवनोि पवष्ट िननश् वर नामिेव खलुा 

6.  50 पवष्ण ुपौडेल लोकनाथ पिकाराम खलुा, मपहला 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाि सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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