लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९१२ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२२
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः इखजलनयर

तह:

वल.प.सञ्चालन वमवतः

२०७४।१२।२७ गते

सात ौं

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

1.

.....................
(रामचन्द्र बनजारा)

नायव सुब्बा

2

प्रालिलधक, मेकालनकि

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
प्रा.७/आ.प्र.८/०७३-७४
आ.प्र.
१
१
१

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

ववरे न्द्रप्रसाद साह

ववश्वनाथ/भलुर

हजारी

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९११ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२२
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः इखजलनयर

तह:

वल.प.सञ्चालन वमवतः

२०७४।१२।२७ गते

सात ौं

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

1.

.....................
(रामचन्द्र बनजारा)

नायव सुब्बा

16

प्रालिलधक, इिेखरि कि

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
प्रा.७/आ.प्र.७/०७३-७४
आ.प्र.
१
६
१

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

सत्यनारायण साह

जगदीस/अमररनत

पुलकीत

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९१३ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२२
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक प्रशासकीय अलधकृत
वल.प.सञ्चालन वमवतः

तह:

२०७४।१२।२७ गते

छै ठ ौं

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्रशासन, प्रशासन

प्र.६/आ.प्र.९/०७३-७४
आ.प्र.
१
२७
५

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

24

प्रठिप शाह

मनोहर/कान्तीिे वी

छु तहरु

2.

26

भानगरथ वस्याल

केशवराज/रे वतीिे वी

मनतलाल

3.

36

रामप्रसाि अनिकारी

नन्िराज/महोिरी

मोनतराम

4.

39

लोकनाथ आचायय

प्रेमप्रसाि/ठिलकुमारी

नारायणित्त

5.

47

सरला शमाय

रववप्रसाि/मनमाया

गंगाित्त

.....................
(रामचन्र बनजारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाय पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
य साि सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९१४ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२२
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक िेिा अलधकृत
वल.प.सञ्चालन वमवतः

तह:

२०७४।१२।२८ गते

छै ठ ौं

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

प्रशासन, िेिा

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्र.६/आ.प्र.१०/०७३-७४
आ.प्र.
३
४७
६

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

2

अरुण लानमछाने

मोहनप्रसाद/सरस्वतीदे वी

कृष्णप्रसाद

2.

15

ककशोर खिनमरे

उमानन्द/पदमा

अखननधर

3.

25

ठदनेश चापागााँर्इ

मुखिनाथ/उत्तरकुमारी

पद्मनाथ

4.

55

नललाबहादुर थापा

पहलमान/ठदलमाया

रामचन्र

5.

58

लोकनाथ आचायइ

प्रेमप्रसाद/नडलकुमारी

नारायणदत्त

6.

59

कवकास दहाल

दे वीप्रसाद/वहला

र्श्वरीप्रसाद

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाइ पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
इ साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९१५ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२२
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक इखजलनयर
वल.प.सञ्चालन वमवतः

तह:

२०७४।१२।२८ गते

छै ठ ौं

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्रालिलधक, इिेखरि कि

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
प्रा.६/आ.प्र.११/०७३-७४
आ.प्र.
३
२०
२

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

24

नन्दलाल शमाा

शखशधर/बुके

लटु

2.

25

नरे श चौधरी

ु रामकुमारी
बााँध/

दे वीराम

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९१६ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२२
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः लमटरररलिङ सु परभाइजर
वल.प.सञ्चालन वमवतः

तह:

२०७४।१२।२८ गते

पााँ च ौं

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्रशासन, प्रशासन

प्र.५/आ.प्र.१४/०७३-७४
आ.प्र.
६
२९
९

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

13

गुणाखर लानमछाने

बुद्धिराज/ताराकुमारी

वशन्त

2.

16

चम्पादे वी श्रीस पुन

नतलबहादुर/झननसरा

चन्रबहादुर

3.

21

द्धिकाराम भट्टरार्इ

कुलप्रसाद/होमादे वी

िं कनाथ

4.

26

दुगाइदेवी शमाइ

नतथइराज/पद्धवत्राकुमारी

खडानन्द

5.

29

ननमइला अनिकारी

चन्रप्रसाद/िं ककुमारी

कााँशीनाथ

6.

30

पदमा पनेरु

खड्गप्रसाद/दे वीमाया

द्धवष्णुलाल

7.

32

पावइता सुवेदी बेल्वासे

मोतीलाल/रोमा

झद्धवलाल

8.

50

रामप्रसाद पोखरे ल

प्रेमप्रसाद/सन्तकुमारी

रामकान्त

9.

39

वोिराज खनतवडा

अंगनाथ/नललाकुमारी

बालसुन्दर

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाइ पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
इ साद सापकोिा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९१७ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२२
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िेिापाि/स्टोरलकपर
वल.प.सञ्चालन वमवतः

तह:

२०७४।१२।२९ गते

पााँ च ौं

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्रशासन, िेिा

प्र.५/आ.प्र.१५/०७३-७४
आ.प्र.
३
४१
५

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

3

अननता श्रीस

मनबहादुर/अमृताकुमारी

दे उनारायण

2.

32

प्रकाश अनिकारी

नेत्रप्रसाद/थमकला

टापुराम

3.

50

राजुप्रसाद नतमखससना

मनोरथ/तुलकुमारी

भवानीशंकर

4.

62

लोकहरी न्यौपाने

यज्ञमूनति/उमाकला

हहमलाल

5.

63

हवकास पुडासै नी

इस्वरीप्रसाद/नमिु

ढु ण्डीराज

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाि पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ि साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९१८ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२३
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सु परभाइजर

तह:

वल.प.सञ्चालन वमवतः

२०७४।१२।३० गते

पााँ च ौं

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

प्रालिलधक, इिेखरि कि

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्रा.५/आ.प्र.१६/०७३-७४
आ.प्र.
१०
३१
१०

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

2

अजुन
ु कुमार खराल

नामदे व/ननमतारा

नडलु

2.

5

गजेन्द्रप्रसाद यादव

नसताराम/फूलकुमारी

बनवाली

3.

28

पूनमदे वी साह

रामअखशष/सूलक्षणादे वी

सरयुग

4.

56

बन्द्दनाकुमारी नसन्द्हा

मनोरं जनकुमार/नन्द्दनीदे वी

जगतबहादुरलाल

5.

62

नबनोद ढकाल

केदारनाथ/चन्द्रकला

वालकृष्ण

6.

48

राधेश्याम यादव

कमलनारायण/चन्द्दादे वी

सजनलाल

7.

50

रामचन्द्र हजाम

लगन/मैनीदे वी

दग्धु

8.

59

ववजयकुमार यादव

रामदे व/सरोदे वी

रामफल

9.

60

ववजयकुमार श्रे ष्ठ

ु ान/सुन्द्दरीमाया
जुजम

कूलबहादुर

10.

61

ववद्यानन्द्द पासवान

सूवितहजरा/सोसवादे वी

खुवलालहजरा

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाु पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
ु साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९१९ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२३
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः लसलनयर लमटरररडर
वल.प.सञ्चालन वमवतः

तह:
२०७४।१२।३० गते

चौथोों

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्रशासन, प्रशासन

प्र.४/आ.प्र.१७/०७३-७४
आ.प्र.
५
६
३

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

3

ु ार
ननरोज पुतव

जीतबहादुर/जमुना

पाण्डु

2.

4

बालकृष्ण खड्का

रामकृष्ण/नमिु

मानबहादुर

3.

7

रामकृष्ण अयााल

झं कनाथ/ववष्णुमाया

यदुनाथ

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९२० /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२३
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक िेिापाि
वल.प.सञ्चालन वमवतः

तह:
२०७४।१२।२९ गते

चौथोों

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्रशासन, िेिा

प्र.४/आ.प्र.१८/०७३-७४
आ.प्र.
५
१६
७

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

2

अमृत राना

गगनबहादुर/यमकुमारी

गम्मर

2.

10

ठदनेश राना

ठदपकुमार/गोमा

कृष्णबहादुर

3.

12

ठदपक नमजार

लालबहादुर/दुगाा

घटे रो

4.

20

बालकृष्ण खड्का

रामकृष्ण/नमिु

मानबहादुर

5.

24

मनकी आरण

जनकराज/टटकाकुमारी

धनराज

6.

27

रश्मी भडेल

राजु/कमला

तेजबहादुर

7.

31

रामकृष्ण अयााल

झं कनाथ/टवष्णुमाया

यदुनाथ

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९२१ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२३
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः फोरमेन

तह:

वल.प.सञ्चालन वमवतः

२०७४।१२।३० गते

चौथोों

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्रालिलधक, इिेखरि कि

प्रा.४/आ.प्र.१९/०७३-७४
आ.प्र.
७
६६
१०

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

22

गोपालकुमार नसं ह

ववजयप्रसाद/बच्चीदे वी

रामप्रकास

2.

24

जानुकाकुमारी खतीवडा

रामहरीप्रसाद/शान्ता

ध्वजलाल

3.

32

ठदपक रानाभाट

थमनबहादुर/मं गलादे वी

रुद्रबहादुर

4.

37

धमाानन्द अवस्थी

मानधदत्त/लक्ष्मीदे वी

सं कराय

5.

38

नधरे न्द्रकुमार महरान

कामेश्वर/गंनगयादे वी

रामेश्वर

6.

42

नारायणकुमार श्रे ष्ठ

लनलतकुमार/सुननमाया

सोनभतमान

7.

74

राजेन्द्र पौड्याल

टोपीलाल/तुलसादे वी

षढानन्द

8.

101

श्यामकुमार पौडेल

सुदशान/अम्बीकादे वी

हरीहरशमाा

9.

110

सुवोध अनधकारी

दानबहादुर/चन्द्रकुमारी

हस्तबहादुर

10.

115

हररबहादुर बरुवाल

केशरध्वज/खड्गकुमारी

अमृतबहादुर

.....................
(रामचन्द्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९२२ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२३
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये कुनै पलन
उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
पदः फोरमेन
वल.प.सञ्चालन वमवतः

तह:
२०७४।१२।३० गते

चौथोों

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः

प्रालिलिक, लसलभि

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय .
प्रा.४/आ.प्र.२०/०७३-७४
आ.प्र.
१
१
०

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमे दिार उविणा नभएको ।

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९२३ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२३
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः फोरमेन ड्राइभर

तह:

वल.प.सञ्चालन वमवतः

२०७४।१२।३० गते

चौथोों

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्रालिलधक, लिलिध, सिारी चािक

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .
प्रा.४/आ.प्र.२१/०७३-७४
आ.प्र.
१
८
३

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

4

कुमार श्रे ष्ठ

गोपाल/गंगामाया

जयबहादुर

2.

11

ववजयकुमार न्यौपाने

बमबहादुर/

एकबहादुर

3.

13

हररशरण अनिकारी

सुदशशन/तेलकुमारी

भवानीप्रसाद

.....................
(रामचन्र बन्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाश पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
श साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९२४ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२३
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये कुनै पलन
उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
पदः लमटरररडर
वल.प.सञ्चालन वमवतः

तह:
२०७४।१२।२९ गते

ते श्रो

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः

प्रशासन, प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय .
प्र.३/आ.प्र.२२/०७३-७४
आ.प्र.
७
१
०

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमे दिार उविणा नभएको ।

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

.....................
(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

९२५ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७५।२।२३
नेपाल विद् युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः इिेखरि लसयन

तह:

वल.प.सञ्चालन वमवतः

२०७४।१२।३० गते

ते श्रो

सेिा/समू ह/उपसमू हः

नवतजा प्रकाशन गने कायाा लयः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

विज्ञापन नम्बरः
वकवसमः
माग पद संख्ाः
वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः
अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

रोल नं.

प्रालिलधक, इिेखरि कि

प्रा.३/आ.प्र.२३/०७३-७४
आ.प्र.
५
१६
६

उिेदिारको नाम, थर

िािु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

7

गणेशबहादुर रार्इ

ववरबहादुर/गंगामाया

नतलकबहादुर

2.

16

नतलबहादुर मावकम

गगननसं /ठदलमाया

लालबहादुर

3.

29

महेन्द्र थापा

खशवलाल/मनकला

मनपनत

4.

32

योगेन्द्रप्रसाद चौधरी

सवुरलाल/िकनीदे वी

पुरनदास

5.

33

राजेशकुमार मल्लाह

सुरजलाल/वुधनादे वी

अवधकुमार

6.

53

सुन्द्दरकुमार श्रे ष्ठ

विकाराम/सुकुलक्ष्मी

खशवदास

.....................
(रामचन्द्र बन्द्जारा)

नायव सुब्बा

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

(रुकु शमाइ पौडेल)

शाखा अनधकृत

.....................
(सूयप्र
इ साद सापकोिा)

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

