
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. १०३६ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।१२ 

 

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. ५/१०३ (खुला तथा समावेशी) नवराटिगर 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  4 1 1 1 1 - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा 354 

छिोट भएको संख्ा ९ ३ ३ ८ ३ - - 

 

 

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

1=  44 अधनष कुमार दास ददलेचन खसुीलाल दधलत 

2=  151 देिेन्द्र कुमार दास चन्द्र विल्टु दधलत 

3=  165 िनबहादरु शे्रष्ठ डोरबहादरु अमरबहादरु आ .ज.  

4=  394 धनरोज दहाल मोहनप्रसाद िालाकृष्ण खलुा 

5=  402 धनिेश तामाङ्ग चक्रबहादरु िनबहादरु आ .ज.  

6=  446 प्रणिँ धसंह रामददनेश पञ्चशे्वर मिेशी 

7=  458 वप्रयंका ठाकुर जजिछ सदेि मवहला 

8=  106 धबनीता ठाकुर राजाराम सूययनाथ मवहला 

9=  354 मकेुश दास शंकर राजेन्द्र दधलत 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

10=  765 यधुनका यादि भोला रामबाब ु मवहला 

11=  548 रंजजत कुमार साह विजुय रामसेिक खलुा, मिेशी 

12=  535 रमणकुमार यादि कामेश्वर गंगाप्रसाद मिेशी 

13=  489 राजन झा सधुिर धभषरण खलुा, मिेशी 

14=  499 राजेश कुमार साह सत्यनारायण मनधसफ खलुा, मिेशी 

15=  569 रोशन राज अधिकारी सरेुन्द्रप्रसाद उजचत खलुा, मिेशी 

16=  130 विश्वमणी गौतम राममणी झमकप्रसाद खलुा 

17=  611 संजय पाण्डे पारस छविलाल खलुा 

18=  620 संजजिन सापकोटा विष्णनुाथ ऋवषराम खलुा 

19=  691 सबुोि ठाकुर रामचन्द्र खजान्द्ती खलुा, मिेशी 

20=  728 सरेुन्द्र कुमार यादि अबि वकसनु मिेशी 

21=  232 होमबहादरु तामाङ शंकर चोक्ता आ .ज.  

द्रष्टव्यिः  रोल नौं २३१ का उिेदिारले बसु्तग  उत्तरपुखस्तकामा की उले्लख नगरेकोले मनजको उक्त उत्तरपुखस्तका 

रद्द गररएको छ ।  
 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. १०५१ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।१२ 

 

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/समुहः  प्रामिमधक,मेकामनकल 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/०६ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

    

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्रा. ५/४०४ (खुला र मनहला) कािमाडौ 

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

नल.प.मा सखिनलत संख्ा        52 

छिोट भएको संख्ा ३ 3 - - - - - 

 

 

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

1=  5 अम्बिका शे्रष्ठ हररप्रसाद चीमनारायण मवहला 

2=  54 कवपलदेि भट्टराई प्रल्हाद भेष खलुा 

3=  57 केशिराज िाग्ले हररभद्र माििप्रसाद खलुा 

4=  96 रुमी मण्डल म्शिेश्वर रामकृष्ण मवहला 

5=  123 सयुयदेि कुमार शमाय अशेश्वर सौदागर खलुा 

6=  110 सौरभी भट्टराई भोगेन्द्द्र तोयानाथ मवहला 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. १०५२ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।१२ 

 

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/समुहः  प्रामिमधक,मेकामनकल 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/०६ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

    

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्रा. ५/५०४ (खुला र आ.ज.) पोखरा 

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

नल.प.मा सखिनलत संख्ा            62 

छिोट भएको संख्ा 4 - 3 - - - - 

 

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

1=  75 इश्वरमणण भण्डारी धललामणण तोरणमणण खलुा 

2=  64 दिधलपकुमार महतो रामगणेश धिलट खलुा 

3=  121 प्रमोि गौड कहााँर हररराम चन्द्रीका खलुा 

4=  97 मन िहािरु मगर गमिहािरु गोरे आ .ज.  

5=  104 मकेुन्द्र कुमार मण्डल राममोहन जनक आ .ज.  

6=  140 रामनरेश चौिरी हरीनारायण ठाकुरप्रसाि आ .ज.  

7=  171 णशि शंकर साह चन्द्िेश्वर राजेन्द्र खलुा 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. १०५३ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।१२ 

 

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/समुहः  प्रामिमधक,मेकामनकल 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/०६ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

    

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्रा. ५/६०४ (खुला) िुटवल 

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

नल.प.मा सखिनलत संख्ा   20 

छिोट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

 

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

1=  6 अशोक कुमार यादि पररक्षण रामजी खलुा 

2=  2 आकाश कुमार उपाध्याय गौरीशंकर गोविन्दप्रसाद खलुा 

3=  31 प्रशान्त झा जजतेन्र हररदेि खलुा 

  
 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. १०५५ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।१२ 

 

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/उपसमुहः  प्रामिमधक,मसमभल, मसमभल 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/०७ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

    

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्रा. ५/४०६ (अपाङ्ग) कािमाडौ 

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

नल.प.मा सखिनलत संख्ा                                           8 

छिोट भएको संख्ा - - - - - ३ - 

 

 

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

1=  22 प्रभाकर साह कामेश्वरप्रसाद फुधन अपाङ्ग 

2=  11 विशाल जि .सी.  सरेुन्द्रबहादरु मोहनधसंह अपाङ्ग 

3=  16 ज्ञानेन्द्र साह हरेकृष्ण धसताराम अपाङ्ग 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. १०५६ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।१२ 

 

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 

अनुरो 

 
 

पदः   सुपरभाईजर तह/शे्रणीः  ५ सेवा/समुह/उपसमुहः  प्रामिमिक,मसमभल, मसमभल 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/०७ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

    

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्रा. ५/८०६ (खुला) अत्तरीया 

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

नल.प.मा सखिनलत संख्ा    15 

छिोट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

 

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

1=  71 धनरज कुमार खड्का नारायणबहादरु कणणबहादरु खलुा 

2=  77 पदम प्रसाद पोख्रले ओिीराम पेम ु खलुा 

3=  99 रविप्रसाद कलौनी मदनराज गंगादत्त खलुा 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमिकृ  शाखा अमिकृ  उपसमचि 
 


