
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं.  ९०/०७८-७९ अनामनगर, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।०६।२४ 

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   इलिलनयर तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूहः  प्रालिलधक, मेकालनकि 

वल.प.सञ्चालन वमवतः  २०७६।७।२९ र ३० गते नवतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

विज्ञापन नम्बरः  २०७५-७६/प्रा.७/१५ (खुला तथा समावेश ) 

वकवसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ४ 1 १ - - १ - 

वल.प.मा सम्मिवलत संख्ाः  २६८ 

छनौट भएको संख्ा ८ ४ ५ - - ० - 

 

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

1=  58 अलमत भुिेि कनै्हया बहादुर िक्ष्मर् बहादुर आ .ज.  

2=  136 करुर्ा देिी बराि मोहनराज  पदमराज  मलहिा 

3=  138 कलिता ओझा लदपककुमार धमा प्रसाद मलहिा 

4=  314 प्रकृलत कोजु लिक्रम लिर कुमार भक्त बहादुर मलहिा, आ .ज.  

5=  332 प्रलिर् प्रधानाङ्ग कृष्णचन्द्र  उदयचन्द्र  आ .ज.  

6=  351 बिराम कुशिाहा नारायर्  मुलनिाि  िुिा 

7=  381 मनोज बस्याि माधि प्रसाद हेमिाि िुिा 

8=  389 महेश न्यौपाने माधि प्रसाद केशिराज िुिा 

9=  434 राज कुमार गुरुङ्ग िृषमान  दुगाा बहादुर  िुिा, आ .ज.  

10=  499 लिकास थापामगर भोजकुमार शंकरजीत आ .ज.  
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ि.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

11=  547 शंकरनाथ पाणे्ड हररचन थानेश् िर िुिा 

12=  562 शुभेक्षा सापकोटा रामशरर् मेघप्रसाद िुिा, मलहिा 

13=  649 सुब्रत लगरी सुरेन्द्र प्रसाद भिानी प्रसाद िुिा 

14=  685 सौरभ ढुङ्गाना िक्ष्मीप्रसाद जय नारायर्  िुिा 

 
द्रष्टव्यः   

रोि नं.१४५ र ४५४ का उिेदिारहरुिे बसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा “लक” निेिेकािे लनजहरुको उत्तरपुखस्तका रद्द 

लगरएको छ । 

 

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

(पे्रम काज  राई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

  नायि सुव्वा शािा अलधकृत उपसलचि 
 


