
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४०० /०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।११।२३ 

नेपाल ववद्युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   सहायक प्रशासकीय अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७८।४।२५ र २७ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २०७६-७७/प्र.६/आ.प्र.१० 

वकवसमः  आन्तररक 

माग पद संख्ाः  २ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  ७१ 

छनौट भएको संख्ाः  ५ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  14 उज्ज्विराज नेपाि जगदीशराज िासुदेि आ .प्र.  

2=  29 कौलशिा सापकोटा (िालमछाने)  ओमकान्त बािकृष्ण आ .प्र.  

3=  36 जनक शमाा शलशधर िटु आ .प्र.  

4=  60 पुष्पा कुमारी पोिरेि भीमप्रसाद िडानन्द आ .प्र.  

5=  108 लिषु्ण कुमारी सुिेदी मोलतराम चन्द्रदत्त आ .प्र.  

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचि 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४०१ /०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।११।२३ 

नेपाल ववद्युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   सहायक िेिा अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रशासन, िेिा 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७८।४।२५ र २८ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २०७६-७७/प्र.६/आ.प्र.११ 

वकवसमः  आन्तररक 

माग पद संख्ाः  २ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  ५४ 

छनौट भएको संख्ाः  ५ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  11 उमाकान्त जोशी निराज जगन्नाथ आ .प्र.  

2=  17 केशब प्रसाद ररमाि भखिप्रसाद लदकप्रसाद आ .प्र.  

3=  47 फलिन्द्र लनरौिा लिल्लीराम जगन्नाथ आ .प्र.  

4=  77 लिकास दहाि देिीप्रसाद इश्वरीप्रसाद आ .प्र.  

5=  91 सन्तोष गौतम कृष्णप्रसाद ढुण्डीराज आ .प्र.  

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचि 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४०२ /०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।११।२३ 

नेपाल ववद्युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य लिखित परीक्षाबाट कुनैपलन उिेदिारहरु उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 
 

पदः   सहायक कम्प्युटर अलिकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रशासन, प्रशासन, कम्प्युटर अपरेशन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७८।४।२५ र २६ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय  

विज्ञापन नम्बरः  २०७६-७७/प्र.६/आ.प्र.१२ 

वकवसमः  आन्तररक 

माग पद संख्ाः  १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  ४ 

छनौट भएको संख्ाः  कुनै पलन उिेदिार उत्तीर्ण नभएको 

 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायब सुब्बा शािा अलिकृत उपसलचि 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४०३ /०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।११।२३ 

नेपाल ववद्युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   सहायक इखजजलनयर तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७८।५।९ र ११ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २०७६-७७/प्रा.६/आ.प्र.१३ 

वकवसमः  आन्तररक 

माग पद संख्ाः  ३ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  ९८ 

छनौट भएको संख्ाः  ७ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  7 अमर काकी संलजत पूर्ाबहादुर आ .प्र.  

2=  22 कमि अलधकारी छलििाि िडानन्द आ .प्र.  

3=  70 दीपक भण्डारी िुखिराज पृथ्वीिाि आ .प्र.  

4=  76 धनराज लबष्ट चन्द्रबहादुर िािबहादुर आ .प्र.  

5=  116 रंलजत कुमार उपाध्याय सरोजकुमार उमाकान्त आ .प्र.  

6=  128 राजकुमार काकी अजुार्कुमार यमबहादुर आ .प्र.  

7=  196 सुरेश िामीछाने रत्नबहादुर जगतबहादुर आ .प्र.  

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचि 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४०४ /०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।११।२३ 

नेपाल ववद्युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   सहायक इखजजलनयर तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, मेकालनकि 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७८।५।९ र १२ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २०७६-७७/प्रा.६/आ.प्र.१४ 

वकवसमः  आन्तररक 

माग पद संख्ाः  १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  ८ 

छनौट भएको संख्ाः  १ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  2 अशोक कुमार दास रौदी िृजिाि आ .प्र.  

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचि 
 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४०५ /०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।११।२३ 

नेपाल ववद्युत प्राविकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  

 
 

पदः   सहायक इखजजलनयर तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूह/उपसमूहः  प्रालिलधक, लसलभि, लसलभि 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७८।५।९ र १३ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २०७६-७७/प्रा.६/आ.प्र.१५ 

वकवसमः  आन्तररक 

माग पद संख्ाः  १ 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  ६ 

छनौट भएको संख्ाः  १ 

 

ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1=  8 शरोज शमाा पे्रमप्रसाद पूर्ाप्रसाद आ .प्र.  

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायब सुब्बा शािा अलधकृत उपसलचि 
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