
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४४३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।११ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  उपलनदेशक शे्रणी: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।६।३ र ४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्र.९/आ.प्र.२/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः      ४ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - - 
 

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

1.  8 सशुान्त वास्तोला निलोचन केशव आ.प्र. 
 

 
..................... 
(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. ४४४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।११ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिारहरु उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

पदः  उपप्रबिक शे्रणी: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, इिेखरि कि, इिेरि लकि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।६।३ र ४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्रा.९/आ.प्र.३/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः      ११ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - - 
 

 

यस ववज्ञापनमा कुनै पनन उमेदवार उखिर्ण नभएको । 
 

 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद 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. ४४६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१२ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  िेिा अलधकृत शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।६।३ र ४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्र.७/आ.प्र.५/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः      १३ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - - 
 

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

1.  10 जगदीश शमाा लानमछाने रामेश्वर हरेराम आ .प्र.  

2.  13 ठदपककुमार भण्डारी सम्बरबहादरु लोकबहादरु आ .प्र.  

3.  20 भोजराज ढंुगाना गणेशप्रसाद कृष्णप्रसाद आ .प्र.  

4.  28 सरोज खिनमरे गोपालप्रसाद तारानाथ आ .प्र.  

 

 
..................... 
(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. ४४७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१२ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  इलिलनयर शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,इिेखरि कि,इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।६।३ र ४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्रा.७/आ.प्र.६/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः      ३ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - - 
 

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

1.  4 उमेशकुमार दास महेन्द्रलाल सरुगडी आ .प्र.  

2.  9 संजयप्रसाद कुशवाहा परमानन्द्द हेवलचन्द्द आ .प्र.  

3.  12 वहक्मतबहादरु वव .सी.  धननराम पौमलनसंह आ .प्र.  

 

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

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद 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. ४४८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  इलिलनयर शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,लसलभि,लसलभि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।६।३ र ४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्रा.७/आ.प्र.७/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः      २ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - - 
 

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

1.  1 धममप्रसाद पौड् याल नडल्लीराम इश्वरीलाल आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 
..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४४९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  सहायक प्रशासलकय अलधकृत शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,प्रशासन,प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।६।३ र ४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्र.६/आ.प्र.८/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः      ३३ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ - - - - - - - 
 

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

1.  32 नववन आचायय यवुराज होमकान्त आ .प्र.  

2.  34 ननमयला खिनमरे टंकनाथ गोववन्दप्रसाद आ .प्र.  

3.  35 नतुनकुमारी कर्य कौशलवकशोर उखिमलाल आ .प्र.  

4.  57 लोकनाथ आचायय प्रमेप्रसाद नारायर्दि आ .प्र.  

5.  75 सरला शमाय रववप्रसाद गंगादि आ .प्र.  

6.  77 सधुा दाहाल मकुुन्दप्रसाद धनानाथ आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४५० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  सहायक िेिा अलधकृत शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।६।३ र ५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्र.६/आ.प्र.९/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    ३३ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ - - - - - - - 
 

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

1.  2 अरुण लानमछान े मोहनप्रसाद कृष्णप्रसाद आ .प्र.  

2.  6 उत्तम रेग्मी भक्तप्रसाद कृष्णप्रसाद आ .प्र.  

3.  32 प्रठदप पोखरेल केदारनाथ पषु्पराज आ .प्र.  

4.  34 बलराम पडुासैनी बद्रीप्रसाद लोकनाथ आ .प्र.  

5.  51 लोकनाथ आचायय प्रमेप्रसाद नारायणदत्त आ .प्र.  

6.  52 ववकास दहाल देवीप्रसाद इश्वरीप्रसाद आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४५१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

पदः  सहायक कम्प्यूटर अलिकृत शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,प्रशासन,कम्प्यूटर अपे्रसन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।६।३ र ६ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्र.६/आ.प्र.१०/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    २ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - - 
 

 

यस ववज्ञापनमा कुनै पनन उमेदवार उखिर्ण नभएको । 

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४५२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  सहायक इलिलनयर शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।६।३ र ४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्र.६/आ.प्र.११/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ५ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    ११ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ - - - - - - - 
 

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

1.  18 धमेन्द्र राय रामलखन धनपैत आ .प्र.  

2.  19 नथनुी पाईक गजुन जानकी आ .प्र.  

3.  41 रोहीन्द्रप्रसाद भण्डारी खगेन्द्रप्रसाद यदनुाथ आ .प्र.  

4.  43 लक्ष्मीराज जोशी हररशंकर मनोरथ आ .प्र.  

5.  51 संखजवकुमार राय रामअनधन देवनारायण आ .प्र.  

6.  56 वहरालाल साह रामप्रताप सखुाडी आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४५३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  लमटरररलिङ सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।५।३० गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्र.५/आ.प्र.१४/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    १७ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - - 
 

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

1.  19 पषु्प सनुार पदमबहादरु परबले आ .प्र.  

2.  22 भगवती पोख्रले (राउत)  इन्द्रबहादरु मानबहादरु आ .प्र.  

3.  25 रनबना न्द्यौपान े टंकप्रसाद बठरप्रसाद आ .प्र.  

 

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

)हेमनाथ चम्लागाई(  

 

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

 

 

..................... 
)रेवती के.सी.( 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४५४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  िेिापाि/स्टोरलकपर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।५।३० गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्र.५/आ.प्र.१५/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    २८ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ४ - - - - - - - 
 

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

1.  13 ठिपक ननरौला ओमप्रकाश लक्ष्मीप्रसाि आ .प्र.  

2.  41 राजपु्रसाि नतनमखससना मनोरथ भवानीशंकर आ .प्र.  

3.  48 लक्ष्मी शे्रष्ठ कृष्णबहािरु श्यामलाल आ .प्र.  

4.  49 लोकहरी न्यौपाने यज्ञमूती वहमलाल आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४५५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।५।३० गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्रा.५/आ.प्र.१७/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    ८ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - - 
 

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

1.  7 नरबहादरु थापा पदमबहादरु ठदलबहादरु आ .प्र.  

2.  15 लक्ष्मणमान शे्रष्ठ कैलाशमान वहरामान आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४५६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, मेकालनकि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।५।३० गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्रा.५/आ.प्र.१८/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    १३ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - - 
 

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

1.  1 अमर अनिकारी बासदेुव विकाराम आ .प्र.  

2.  8 ठदनेश पाण्डे दठदराम जगन्नाथ आ .प्र.  

3.  18 ववजय नसवाकोिी ठदनलपकुमार अग्नीप्रसाद आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४५७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  सहायक िेिापाि शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।५।३० गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्र.४/आ.प्र.२२/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    १ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - - 
 

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

1.  6 राज ुनसररस भवुन बहादरु आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४५८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  फोरमेन शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।५।३० गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्रा.४/आ.प्र.२३/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    १८ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः २ - - - - - - - 
 

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

1.  33 निमलाल नसंतान हेमबहादरु खजतबहादरु आ .प्र.  

2.  41 राजेन्द्र पौड् याल टोवपलाल षढानन्द्द आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४५९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  फोरमेन ड्र ाइभर शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लिलिध, सिारीचािक 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।५।३० गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्रा.४/आ.प्र.२४/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    ६ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - - 
 

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

1.  4 कुमार शे्रष्ठ गोपाल जयबहादरु आ .प्र.  

2.  6 यामबहादरु बढुाथोकी रुद्रबहादरु टेकबहादरु आ .प्र.  

3.  7 ववजयकुमार न्यौपाने वमबहादरु एकबहादरु आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४६० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिारहरु उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

पदः  लमटरररडर शे्रणी: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।५।३० गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्र.३/आ.प्र.२५/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ७ - - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    २ 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - - 
 

यस ववज्ञापनमा कुनै पनन उमेदवार उखिर्ण नभएको । 

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४६१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।१६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु 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  इिेखरि लसयन शे्रणी: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।५।३० गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः   प्रा.३/आ.प्र.२६/०७४-७५ 

धकधसमः आ.प्र. खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १० - - - - - - - 

धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    १० 

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - - 
 

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

1.  9 नतलबहादरु मावकम मगर गगननसं लालबहादरु आ .प्र.  

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
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