
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८९९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।१७ 

नेपाल विद्युत प्राविकरणको 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रबिक तह: दश ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/लसलभि 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७४।१२।२६ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  प्रा.१०/आ.प्र.१/०७३-७४ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः २ 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः २ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  १ अखववकेशकुमार झा कृष्णचन्द्र/भवानी रामअनगु्रह 

2.  २ आनन्द्द ढंुगेल भोजराज/शोभा रामेश् वर 
  

 

..................... 
(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. ९०० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।१७ 

नेपाल विद्युत प्राविकरणको 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उप लनदेशक तह: नि ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन/प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७४।१२।२६ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  प्र.९/आ.प्र.२/०७३-७४ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः २ 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  २ चडुामणी आचायय अखननधर/धनकुमारी ववष्णपु्रसाद 
  

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूययप्रसाद 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. ९०१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।१७ 

नेपाल विद्युत प्राविकरणको 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उप प्रबिक तह: नि ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/लसलभि 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७४।१२।२६ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  प्रा.९/आ.प्र.३/०७३-७४ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः ९ 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  3 बदु्ध महजजन नतथजनारायण/हेरादेवी ज्ञानबहादरु 

2.  5 मनोजकुमार शे्रष्ठ जगठदश् वर/पणुजकुमारी कृष्णबहादरु 

3.  12 सरेुन्द्र आचायज मेघनाथ/मधमुाया ववश् वनाथ 

  

 

..................... 
(रुकु शमाज पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद 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. ९०२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।१७ 

नेपाल विद्युत प्राविकरणको 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रबिक तह: आठ ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/इिेखरि कि 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७४।१२।२६ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  प्रा.८/आ.प्र.४/०७३-७४ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः ४५ 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  11 उकेश शे्रष्ठ द्वारीका/लक्ष्मी इन्द्रलाल 

2.  47 प्रववणकुमार नमश्र देवकान्द्त/ववन्द्ददेुवी रामचन्द्र 

3.  62 रञ् जनराज गरुुङ गंगाबहादरु/कुमारी गम्मरनसंह 

  

 

..................... 
(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. ९०३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।१७ 

नेपाल विद्युत प्राविकरणको 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रबिक तह: आठ ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक/लसलभि 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७४।१२।२७ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  प्रा.८/आ.प्र.५/०७३-७४ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः ६ 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  18 सम्झना छुस्पाबाग कृष्णगोपाल/हरर हर्षबहादरु 

  

 

..................... 
(रुकु शमाष पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयषप्रसाद 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. ९०४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।२।१७ 

नेपाल विद्युत प्राविकरणको 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रशासलकय अलधकृत तह: सात ौं सेिा/समूह/उपसमूहः प्रशासन/प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः २०७४।१२।२७ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

विज्ञापन नम्बरः  प्र.७/आ.प्र.६/०७३-७४ 

वकवसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः १९ 

अन्तिाातााको लावग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदिारको नाम, थर िािु/आमाको नाम िाजेको नाम 

1.  4 कैलाश बस्नेत जमाननसंह/साववत्रादेवी बखाननसंह 

2.  20 महेश् वर सत्याल केदारप्रसाद/गंगा खित्रनाथ 

3.  34 श्रीराम खिनमरे रामशरण/नबमला गौरीप्रसाद 

  

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf

