
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ९९७ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।६ 

 

िे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. ५/८०१ (खुला) अत्तररया 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ - - - - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा(संयुक्त परीक्षा) २०६ 

छिोट भएको संख्ा ४ - - - - - - 

 

 

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

1=  410 ओम राज रेग्मी चन्द्र धनजय खलुा 

2=  394 नरेन्द्र कुमार भण्डारी जै बहादरु जजत बहादरु खलुा 

3=  468 पसु्कर बहादरु बम हकक  बहादरु नागी खलुा 

4=  563 जिवराज उपाध्याय ववष्ण ुभक्त्त जयराज खलुा 
 
द्रष्टव्यः रोल नम्वर २३८ का उिेदिारले बसु्तग  उत्तरपुखस्तकामा "की" नलेखेकाले मनजको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ। 

 

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

 (महेन्द्र िहादुर रावल) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुब्बा शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ९९८ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।६ 

 

िे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. ५/८०२ (खुला र मनहला) अत्तररया 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  2 1 - - - - - 
नल.प.मा सखिनलत संख्ा(संयुक्त परीक्षा) 156 

छिोट भएको संख्ा 4 5 - - - - - 
 

 

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

1=  231 किशोर भण्डारी किक्मत स ंि मान बिादरु खलुा 

2=  235 िृष्णा खनाल धममराज पदम राज मकिला 

3=  228 खमु िुमारी डााँगी रुपलाल िणम बिादरु खलुा, मकिला 

4=  104 चित्रा िुमारी भट्ट दशरथ गोकिन्द प्र ाद मकिला 

5=  119 देिी  रा मितरा प्रददप भक्त बिादरु मकिला 

6=  360 प्रभा थापा तारा बिादरु ददप बिादरु खलुा, मकिला 

7=  258 लेखराज ओझा पदम राज चिन्तामणी खलुा 
  

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

 (महेन्द्र िहादुर रावल) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुब्बा शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ९९९ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।६ 

 

िे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. ५/९०१ (खुला र आ.ज.) सुखेत 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  1 - 1 - - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा(संयुक्त परीक्षा) 85 

छिोट भएको संख्ा 3 - 4 - - - - 

 

 

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

1=  1 अजय कुमार थारु राजकुमार सदेुसना खलुा, आ .ज.  

2=  224 तेज बहादरु भण्डारी धिर बहादरु मधनराम खलुा 

3=  12 बलराम थारु धभमलाल खशुलाल आ .ज.  

4=  13 बालकृष्ण घती भददबहादरु महाविर आ .ज.  

5=  171 राकेश धब .एम.  चन्द्रबहादरु बलबहादरु आ .ज.  

6=  192 सन्द्तोष के .सी.  नमराज पूणदबहादरु खलुा 
 

 

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

 (हेमिाथ चम्लागाई) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुब्बा शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. १००० /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।६ 

 

िे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. ५/९०२ (खुला र आ.ज.) सुखेत 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  1 - 1 - - - - 
नल.प.मा सखिनलत संख्ा(संयुक्त परीक्षा) 35 

छिोट भएको संख्ा 3 - 4 - - - - 
 

 

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

1=  17 दिनेश कुमार पनुमगर खड्ग बहािरु उज्जलस ंह आ .ज.  

2=  62 राजेश्वर चौधरी श्रीकृष्ण टंकेश्वर प्र ाि आ .ज.  

3=  38 लक्ष्मी थापा सिलक बहािरु कणण बहािरु खलुा 

4=  8 विका  बाब ुके . ी.  शशिराम खड्के खलुा 

5=  ७०  न्िराम थारु जंशजरे जगमोहन आ .ज.  

6=  78  कु्मा चौधरी हस्ि बहािरु कुन्के खलुा, आ .ज.  
  

 

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

 (हेमिाथ चम्लागाई) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुब्बा शाखा अमधकृ  उपसमचि 
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