
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. १०३५ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।११ 

 

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. ५/४०३ (खुला तथा समावेशी) कािमाड  ं

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  2 १ - 1 - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा 213 

छिोट भएको संख्ा 6 3 - 7 - - - 

 

 

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

1=  ३१ अप्सरा अधिकारी उद्वि वपताम्बर मविला 

2=  230 ओम प्रकाश मितो कोइरी रामेश्वर बाबलुाल खलुा, मw]सी 

3=  115 गान्धिनारायण मण्डल धबजय कुमार गलु्फी खलुा,मिेसी 

4=  304 रक्षा पौडेल निराज विमलाल मविला 

5=  282 रघवुिर दास बलराम मोिन मिेसी 

6=  293 राजेश कुमार पाण्डेय सरेुधर  राम एकिाल मिेसी 

7=  292 राजेश कुमार मितो अजोधि परुण मिेसी 

8=  62 वििेक प्रसाद साि अरुण कुमार श्याम बिादरु मिेसी 

9=  79 विशाल उपाध्याय प्रयागदत्त देविभक्त खलुा 

10=  ३९१ शंकर पौडेल  धगरीिारी रंगनाथ खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

11=  400 श्रतुी लाधमछान े ठाकुर प्रसाद केशरी प्रसाद मविला 

12=  359 सञ्जय भट्टराई ओजराज धगररराज खलुा 

13=  434 सधुनल कुमार यादि मदन प्रसाद गजुाई खलुा,मिेसी 
  

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

 (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 िं. १०३४ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।११ 

 

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. ५/५०३ (खुला र मनहला) पोखरा 

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

नल.प.मा सखिनलत संख्ा 54 

छिोट भएको संख्ा ३ 4 - - - - - 

 

 

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

1=  10 अस्मिता खनाल राि प्रसाद  धतलकराि िविला 

2=  35 गौरभ पोख्रले  िेद प्रसाद कृष्ण लाल खलुा 

3=  23 चन्द्रािती खडका धसताराि धतलक बिादरु िविला 

4=  १०९ सपना आचार्य राि प्रसाद  जनादयन खलुा, िविला 

5=  99 सधिक्षा के .सी.  नारार्ण बिादरु जदु्ध बिादरु िविला 

6=  137 सधुनल के .सी.  उिेश दान बिादरु 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 िं. १०३३ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।११ 

 

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. ५/६०३ (खुला र अपाङ्ग) िुटवल 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  २ - - - - १ - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा 92 

छिोट भएको संख्ा ४ - - - - 1 - 

 

 

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

1=  49 िधनश्वर बेल्िासे बेदरुाम कृष्ण प्रसाद खलुा 

2=  21 अताउर रहमान खान  अधतकुर फारुक खलुा 

3=  १७३ शिशिर ज्ञिाली जगत प्रसाद हेमकुमार खलुा 

4=  169 सत्यनारायण धसंह नरबहादरु  गोल ु अपाङ्ग 

5=  186 सरुज पाण्डे पारस छविलाल खलुा 
  

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

 (महेन्द्र िहादुर रावल) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुब्बा शाखा अमधकृ  उपसमचि 
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