
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ९५१ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।३ 

 

िेपाल नवद्युत प्रानिकरण को यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखि  सबैको 

जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग सम्बखि  मनकायमा सम्पका  

राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   ममटर ररमडङ सुपरभाइजर तह/शे्रणीः  ५ सेवा/समुह/उपसमुह: प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/१२ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्र. ५/२०१ (खुला र आ.ज.) जिकपुर 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ - १ - - - - 
नल.प.मा सखिनलत संख्ा(संयुक्त परीक्षा)                         २१८ 

छिोट भएको संख्ा ४ - ४ - - - - 
 

 

ि.क्र.सं. रोल िं. उिेदवारको िाम, थर िावुको िाम िाजेको िाम छिोट समूह 

1=  64 अशोक कुमार साह बिद्यानन्द लक्ष्मी खुला 

2=  232 कृष्णदेव पंडित मोहनलाल चिनुलाल खुला, आ.ज. 

3=  75 िालकृष्ण मैनाली कृष्णप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद खुला 

4=  275 ममना लोप्िन अमतृ िहादरु िुद्धववर आ.ज. 

5=  103 ववननता िौधरी भुजेन्र ितहु आ.ज. 

6=  113 ववश्वराज राई भगतमणण भक्त्त िहादरु आ.ज. 

7=  75 सुमशलकुमार पासवान रामबिनय लोदाई खुला 
 

 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ९५२ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।३ 

 

 

िेपाल नवद्युत प्रानिकरण को यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  उिेदिारहरु 

मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखि  सबैको 

जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग सम्बखि  मनकायमा सम्पका  

राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   लेखापाल तह/शे्रणीः  ५ सेवा/समुह: प्रशासन, लेखा 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/१२ र १३ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्र. ५/२०२ (खुला र मिेशी) जिकपुर 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - १ - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा(संयुक्त परीक्षा)                         67 
छिोट भएको संख्ा ३ - - ६ - - - 

 

 

ि.क्र.सं. रोल िं. उिेदवारको िाम, थर िावुको िाम िाजेको िाम छिोट समूह 

1=  15 अमित प्रसाद दास मिजय कान्त मिखर िधेशी 

2=  88 जीतेन्र राय यादव राजदेव सोहराई खलुा, िधेशी 

3=  178 रिेश कुिार यादव ककशोरी प्रसाद सरयगु राय खलुा, िधेशी 

4=  102 लक्ष्िी नारायण भगत नन्द कुिार कौठी िधेशी 

5=  43 कवनय कुिार साह योमगन्र मसताराि िधेशी 

6=  198 संमगता कुिारी िहतो रािकृष्ण राििहादरु खलुा, िधेशी 
 

 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
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