
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. १०२८ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।०९ 

 

नपेाल विद्यतु प्राधिकरणको 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   सुपरभाईजर तह/शे्रणीः  ५ सेवा/समुह/उपसमुह: प्रामिमधक,इलेखरि कल, इलेखरि कल 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/०८ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

    

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्रा. ५/८०३ (खुला र मधेशी) अत्तररया 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  १ - - १ - - - 
नल.प.मा सखिनलत संख्ा ३५ 

छिोट भएको संख्ा ३ - - ६ - - - 
 

 

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

1=  १ अखिलेश कुमार ध ंह बीरेन्द्र प्र ाद िनषुिारी प्र ाद मिेशी 

2=  92 उमेश महतो मकुन ध ताराम मिेशी 

3=  52 ओम प्रकाश गपु्ता प्रमोद कुमार ढागा मिेशी 

4=  25 खितेन्द्र कुमार  ाह नन्द्द वकशोर रामबहादरु िलुा, मिेशी 

5=  58 प्रमे नारायण मण्डल श्रीलाल िा देुि िलुा, मिेशी 

6=  65 रािेश कुमार यादि चन्द्देश्वर मिन िलुा, मिेशी 
  

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

 (महेन्द्र िहादुर रावल) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुब्बा शाखा अमधकृ  उपसमचि 
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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. १०२९ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।०९ 

 

नपेाल विद्यतु प्राधिकरणको 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   सुपरभाईजर तह/शे्रणीः  ५ सेवा/समुह/उपसमुह: प्रामिमधक,इलेखरि कल, इलेखरि कल 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/०८ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

    

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्रा. ५/९०३ (खुला) सुखेत  

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

नल.प.मा सखिनलत संख्ा ३४ 

छिोट भएको संख्ा ४ - - - - - - 

 

 

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

1=  40 कृष्ण धिष्ट धिम िहादरु हरर खलुा 

2=  58 पारस सिेुदी प्रमे प्रसाद परुुषोत्तम खलुा 

3=  71 रोवहत पौडेल िरतमणी गणेशदत्त खलुा 

4=  43 लक्ष्मण धिष्ट विकाधसंह कालधुसंह खलुा 
  

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

 (महेन्द्र िहादुर रावल) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुब्बा शाखा अमधकृ  उपसमचि 
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