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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. २४९ /०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०९।०९ 

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   लसलनयर लमटर ररडर तह/शे्रण ः  ४ सेवा,समूह,उपसमूहः  प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।८।०६ र ०७ गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २०७५-७६/प्र.४/६०५ (खुला तथा समावेश ) (िुटवल) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ४ - 1 - - 1 - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  461 

छनौट भएको संख्ा 11 - 3 - - 5 - 

 

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

1=  32 अलमत ज्ञिािी यादि प्रसाद हेम कुमार  िुिा 

2=  96 ऐश्वया चौधरी रमेश कुमार कालिराम आ .ज.  

3=  106 कमि बहादुर िड्का मने जुद्ध बहादुर िुिा, अपाङ्ग 

4=  153 कृष्ण देि ज्ञिािी रुक्मागत शालिकराम िुिा 

5=  156 कृष्ण प्रसाद पौडेि  तुि प्रसाद लिलनराम िुिा 

6=  181 िुमानन्द पौडेि दुगाा प्रसाद नारद मुनी िुिा 

7=  206 गोकर्ा राज लिलमरे गुनाराम  कुिानन्द िुिा 

8=  512 लबमि पोखे्रि राम प्रसाद तुल्सीराम  अपाङ्ग 

9=  548 मन बहादुर सोती  हर्ा बहादुर उदिलसिं आ .ज.  
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ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

10=  575 माधि भुसाि  लिषु्ण प्रसाद हररिाि िुिा, अपाङ्ग 

11=  665 राजेन्द्र लिलमरे बेदुराम चुडामर्ी िुिा 

12=  678 रालधका पन्थी ईश्वरी प्रसाद गुनािर िुिा 

13=  693 राम बहादुर रेश्मी तेज बहादुर दि बहादुर आ .ज.  

14=  698 राम सुिास गुप्ता  लशि शिंकर प्रसाद राम दुिारे अपाङ्ग 

15=  716 रुपक गैरे डुकुि प्रसाद निराज िुिा 

16=  737 िक्ष्मर् भण्डारी शोभाराम खिमिाि िुिा 

17=  898 सन्तोर् पन्थ लशििाि ऋलर्राम अपाङ्ग 

द्रष्टव्यः  
 

1. रोि निं  ४६०, ५७४, ५९३, ६३९, ६४६ र ८६२ का उिेदिारहरुिे बसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा "की" निेिेको र रोि निं 

४८१ का उिेदिारिे उत्तरपुखस्तकामा small letter मा िेिेको र ७०० का उिेदिारहरुिे बसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा 

नेपािी अक्षरमा िेिेकोिे लनजहरुको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ। 

 

 

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

(राजेन्द्रप्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 


