
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ९७५ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।४ 

िे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: प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/१२ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्र. ५/४०१ (खुला र मनहला) कािमाड  ं

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ३ १ - - - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा(संयुक्त परीक्षा)                         724 

छिोट भएको संख्ा ६ ४ - - - - - 

 

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

1=  1997 उपेन्द्र उपाध्या देवीलाल धनराम खलुा 

2=  750 किरण िुमारी वोहरा जोगबहादरु गोरे खलुा, मकहला 

3=  787 िृतििा िोइराला ज्ञानेन्द्र लोिबहादरु मकहला 

4=  769 िृष्ण िुमारी पौडेल जेदरुाम वालरुाम मकहला 

5=  390 छतबराज ढंुगाना रामचन्द्र टंिप्रसाद खलुा 

6=  662 जनुा पोखरेल चोिादी िृष्णप्रसाद मकहला 

7=  448 धममलाल शमाम िृष्ण भक्त्त ओमनाथ खलुा 

8=  963 नवराज िे .सी.  झपुलाल ददर्मबहादरु खलुा 

9=  240 भबुन अतधिारी लक्ष्मणिुमार तललानाथ खलुा 
द्रष्टव्य: रोल नं. ५४५ का उम्मेदवारले बस्तुगत उत्तरपुस्स्तकामा 'कक' उल्लेख नगरेकोले ननजको उक्त्त्त उत्तरपुस्स्तका रद्द 
गररएको छ । 
 

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

 (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 िं. ९७७ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।४ 

िे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: प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/१२ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्र. ५/५०१ (खुला र आ.ज.) पोखरा 

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

नल.प.मा सखिनलत संख्ा(संयुक्त परीक्षा)                         102 

छिोट भएको संख्ा ३ - ३ - - - - 

 

 

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

1=  95 खिमबहादरु राना गोपालबहादरु आशे आ .ज.  

2=  60 धमम कुमारी बस्याल यवुराज ननलकण्ठ िलुा 

3=  184 रामेश्वर पौडेल मोनि प्रसाद हररलाल िलुा 

4=  206 सन्िोष गरुुङ्ग गौबहादरु पूर्मबहादरु आ .ज.  

5=  205 सन्िोष घिी देवबहादरु गञु्जबहादरु आ .ज.  

6=  197 सागर सबुदी नडल्लीराम देवीप्रसाद िलुा 
 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
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