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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 

 (नलखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचिा िं. ९७६ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः  २०७९।१०।४ 

 

िेपाल नवद्युत प्रानिकरण को 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   लेखापाल तह/शे्रणीः  ५ सेवा/समुह: प्रशासन, लेखा 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/१२ र १३ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

    

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्र. ५/४०२ (खुला तथा समावेशी) कािमाड  ं

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ३ १ १ १ - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा(संयुक्त परीक्षा)                         396 

छिोट भएको संख्ा ६ ३ ५ ५ - - - 

 

 

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

1=  391 गिता भसूाल गतलाराम नरीश्वर महिला 

2=  472 जोिेन्द्र मितो देवशरण उचित खलुा, मधेशी 

3=  332 ददक्षा राई नर बिादरु भक्त्त बिादरु महिला, आ .ज.  

4=  292 देबश राई हवमान गसं अनकसेर खलुा, आ .ज.  

5=  769 गनममला थोकर कृष्ण बिादरु सनु बिादरु आ .ज.  

6=  619 ममता खत्री कुब्व हवष्ण ु महिला 

7=  984 रन्द्जना कुमारी गसंि अच्छेलाल प्रसाद ठोला मधेशी 

8=  971 रमेश भण्डारी नरिरी कृष्ण प्रसाद खलुा 

9=  951 राज ुभट्टराई खेमराज खडानन्द्द खलुा 

10=  964 राम कुमार गसंि श्याम सनु्द्दर कमल मधेशी 
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ि.क्र.सं. रोल िं. उिेदवारको िाम, थर िावुको िाम िाजेको िाम छिोट समूह 

11=  1037 रोहित कुमार िौधरी कामेश्वर कुमार रामनन्द्दन मधेशी 

12=  567 लखन भट्ट िणेशदत नौकुल खलुा 

13=  1267 शचशकान्द्त िौधरी रामनाथ उजरदास आ .ज. , मधेशी 

14=  1440 सूयम राम बाला गबकु राम कृष्ण भक्त्त आ .ज.  

15=  416 िेमराज खनाल गितानन्द्द िरीलाल खलुा 
 
द्रष्टव्य: रोल नं. १५०६ र २२५ का उम्मेदवारहरुले बस्तुगत उत्तरपुस्स्तकामा Small Letter मा लेखेकोले ननजहरुको उक्त्त्त 
उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ । 
 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 
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िेपाल नवद्युत प्रानिकरण को 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   लेखापाल तह/शे्रणीः  ५ सेवा/समुह: प्रशासन, लेखा 
नल.प.सञ्चालि नमनतः  २०७८/१२/१२ र १३ िनतजा प्रकाशि गिे कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

निज्ञापि िम्बरः  २०७८-७९ प्र. ५/५०२ (खुला र मनहला) पोखरा 

नकनसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ३ १ - - - - - 

नल.प.मा सखिनलत संख्ा(संयुक्त परीक्षा)                         163 

छिोट भएको संख्ा 6 ४ - - - - - 

 

 

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

1=  30 अर्जनु खनाल हिमरार् िररलाल खजला 

2=  153 कल्पना शमा ु च जडामणी रहिलाल महिला 

3=  129 गीता आचार् ु ठाकज र प्रसाद मणणरार् महिला 

4=  464 ततलक राम पौडेल हपताम्बर खडानन्द खजला 

5=  465 तीर् ुणितमरे तसहि प्रसाद कलाधर खजला 

6=  255 प्रततमा पंगेनी हिष्णज प्रसाद िरर प्रसाद खजला, महिला 

7=  46 बद्री भण्डारी िासजदेि द्याताचन्द्र खजला 

8=  392 तसता न्र्ौपान े हिकाराम गंगाधर महिला 

9=  420 सजमन पौडेल हिष्णज प्रसाद डण्डपाणी खजला 
 

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

 (राजेन्द्र प्रसाद शमाा) 

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

(जयराम िेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
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