
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४२१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२७ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररलिङ्ग सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय ।  

 

धिज्ञापन नम्बरः  धवराटनगर २०७४/७५ प्र.५/१०१ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - - १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १५१     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ४ - - ३ - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  13 अखबिका न्यौपाने कृष्णप्रसाद  प्रमेप्रसाद खलुा 

2.  138 पवनकुमार यादव रामेश्वर गंगाई मधेसी 

3.  179 िेचनकुमार यादव निन्देश्वर अनधकलाल मधेसी 

4.  196 मनोज लानमछाने नारायणप्रसाद अमतृनाथ खलुा 

5.  235 रनसलाल राउत चन्रेश्वर रामस्वरुप मधेसी 

6.  275 लनलतिहादरु खड्का जयिहादरु मानिहादरु खलुा 

7.  277 ल्हाफुवाा शेपाा ररन्जोनतोजी विबयोतार खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४२२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२७ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िेिापाि शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  धवराटनगर २०७४/७५  प्र.५/१०२ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ४५     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - ३ - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  36 टेकराज भट्टराई नन्दलाल जगननधी खलुा 

2.  37 डम्बरबहादरु नलम्ब ु टेकबहादरु डम्बरनसं खलुा 

3.  58 प्रबल खिनमरे भागवत गजाधर खलुा 

4.  80 मो .इस्माईल  अली मो .मखुस्लम  रवहम मधेसी 

5.  82 रववकुमार रौननयार िनश्यामप्रसाद सकुदेवप्रसाद मधेसी 

6.  88 रामचन्र नगरी भरत पदमलाल मधेसी 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४२३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२८ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१३ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  धवराटनगर २०७४/७५  प्रा.५/१०३ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ १ १ - - १ - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १३६     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ ४ ४ - - १ - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  27 आकाश ववष्ट प्रमेबहादरु नरबहादरु खलुा 

2.  46 वकरण नसंह प्रकाशकुमार बटुक खलुा 

3.  67 ख ंकी कुशवाहा अशोककुमार देवनाथ मवहला 

4.  80 ताजना नेपाल तलुसीराम ववश्वराज खलुा, मवहला 

5.  86 ठदप शे्रष्ठ ज्ञानबहादरु निमबहादरु आ .ज. , अपाङ्ग 

6.  85 दीक्षा खिनमरे राजेन्द्रहरी  न्द्रप्रसाद मवहला 

7.  110 ननशान राई मोहननसं हररलाल खलुा, आ .ज.  

8.  117 पूजा साह नतलकधारी मनुेश्वर मवहला 

9.  176 यगुेशकुमार माझी गंगाराम वैरीलाल आ .ज.  

10.  193 राधेश्याम महतो निशलुप्रसाद प्रसादी खलुा 

11.  213 लोकेन्द्र काकी नधरबहादरु नागी खलुा 

12.  231 वववेक मेन्द्याङ् वो खगेन्द्रराज पदमराज आ .ज.  

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसख व 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४२४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२८ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लसलनयर लमटरररडर शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,प्रशासन,प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१२ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  धवराटनगर २०७४/७५  प्र.४/१०४ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ५ १ १ १ - १ - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ४५३     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ८ ३ ३ ५ - ४ - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  31 अननलकुमार मण्डल रामनारायण बालगोववन्द आ .ज.  

2.  81 अर्चना ढकाल माधवप्रसाद पदमप्रसाद मवहला 

3.  142 उत्सव नतमल्सेना केशवकुमार धमचप्रसाद खलुा 

4.  299 गौरीशंकर साह जयलाल मोतीलाल मधेसी 

5.  379 झमक पौडेल नडकबहादरु दानबहादरु अपाङ्ग 

6.  418 ठदनीसा र्ौलागाई र्क्रप्रसाद बठि मवहला 

7.  425 ठदनेश सापकोटा र्न्िबहादरु सूयचबहादरु खलुा 

8.  467 देवनाथ मण्डल देवनारायण सीताराम आ .ज.  

9.  572 पवनकुमार यादव रामेश्वर गंगाई मधेसी 

10.  591 पणु्यप्रसाद अनधकारी होमनाथ जयप्रसाद खलुा 

11.  638 प्रठदप दाहाल रत्नप्रसाद वटकाराम खलुा 

12.  673 फूलमाया सारु ज्ञानबहादरु भवुननसंह अपाङ्ग 

13.  769 मञ्जु नधताल मोहनलाल उमानाथ अपाङ्ग 

14.  775 ममता ढकाल पषु्पलाल छववलाल मवहला 

15.  872 रमेश अनधकारी बोधनाथ रामलाल खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

16.  876 रमेशकुमार यादव भवुनेश्वर सबरुी मधेसी 

17.  877 रमेशकुमार यादव मंगल दखुाई मधेसी 

18.  945 रामर्न्ि नगरी भरत पदमलाल मधेसी 

19.  1022 लनलतबहादरु खड्का जयबहादरु मानबहादरु खलुा 

20.  1095 वववश भट्टराई राजन देवीप्रसाद खलुा 

21.  1107 ववष्ण ुर्ौधरी उपेन्िनारायण मोतीलाल आ .ज.  

22.  1121 शंकर राउत सीताराम कमलबहादरु खलुा, अपाङ्ग 

िष्टब्य: रोल नं. ३४० का उमेदवारले बस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा वक उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको । 
 

 
..................... 
(रुकु शमाच पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयचप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखर्व 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४२५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२८ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेिापाि शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  धवराटनगर २०७४/७५  प्र.४/१०५ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ६+१ १ १ १ - १ - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २५९     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १२ ६ २ ३ - ० - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  117 उमेश भट्टराई नडल्लीराम वलभद्र खलुा 

2.  187 खबुराज नगरी एकराज जनसयोन्त खलुा 

3.  296 ठिपा लङु्गेली सानकुुमार जबरबहािरु मवहला, आ .ज.  

4.  384 पववत्रा ननरौला ववष्णपु्रसाि िेवीरमण मवहला 

5.  420 प्रजला िाहाल रोवहणीप्रसाि बेिननधी खलुा, मवहला 

6.  423 प्रनतक्षा खनतवडा धनपनत पणु्यप्रसाि खलुा, मवहला 

7.  447 प्रबल खिनमरे भागवत गजाधर खलुा 

8.  430 प्रभाकर कोइराला ठिनेशराज प्रभनुाथ खलुा 

9.  446 प्रमोि भण्डारी नललामणी ववृिलाल खलुा 

10.  505 मनोज ओस्ती भवुानीप्रसाि नरपनत खलुा 

11.  576 योगेश भट्टराई नडल्लीराम वलभद्र खलुा 

12.  640 रामचन्द्र नगरी भरत पिमलाल खलुा, मधेसी 

13.  826 सञ्जयकुमार यािव ठिनेश्वरप्रसाि बाबलुाल मधेसी 

14.  984 हररप्रसाि साह सोनाचन्ि लगई मधेसी 

15.  994 वहमािेवी पोख्रले पणु्यप्रसाि ियाराम खलुा, मवहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

16.  998 वहरा प्रधान धनबहािरु हकक नारायण मवहला, आ .ज.  

17.  1005 होमनाथ पोखरेल खशवहरी भनुमित्त खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाक पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयकप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४२६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  फोरमेन शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  धवराटनगर २०७४/७५  प्रा.४/१०६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ९ ३ ३ २ - - १ 

धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २७४     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १४ ५ ८ १२ - - ४ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  12 अपेक्षा कर्ण नरेन्द्र रघनुन्द्दनलाल मवहला 

2.  76 कृष्र्मान भाम भैरबहादरु भादरेुबहादरु वप .क्षे.  

3.  117 खजतेन्द्रकुमार सहनी रामउदगार जनक मधेसी 

4.  101 डोन्द् नेन जडुवकु्पा भोटे तेन्द्जेवा ज्याव ु आ .ज.  

5.  148 दीपककुमार मण्डल श्रीनारायर् जनक खलुा, आ .ज. , मधेसी 

6.  163 धमेन्द्र यादव अरुर्कुमार नसताराम खलुा, मधेसी 

7.  161 धमेन्द्रकुमार चौधरी ज्ञानचन लालजी आ .ज.  

8.  170 नरेशकुमार यादव लटनारायर् उखचत मधेसी 

9.  183 ननमेश देव प्रसाद रामनारायर् खलुा, मधेसी 

10.  188 ननवेश तामाङ्ग चक्रबहादरु धनबहादरु आ .ज.  

11.  206 पषु्पलाल अनधकारी नभमलाल हररलाल वप .क्षे.  

12.  207 पषु्पा नतखससना (खनतवडा)  कृष्र्प्रसाद ठदननाथ मवहला 

13.  203 पूजा साह  नतलकधारी मनुेश्वर मवहला 

14.  209 प्रकाशकुमार साह भानगरथ नमश्रीलाल खलुा 

15.  214 प्रजेश साह तेली रामाशे्रय ववसनुी खलुा, मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

16.  217 प्रनतमा ढंुगाना कुवेरप्रसाद पदमप्रसाद मवहला 

17.  219 प्रठदप खघनमरे शाखन्द्तराम नरहरर खलुा 

18.  226 प्रववर्ा बस्नेत ववरबहादरु तेजबहादरु मवहला 

19.  262 मनोज महतो राजनारायर् गरुुठदयाल मधेसी 

20.  271 मानबहादरु राजवंशी ववृिचन्द्द वटकमलाल आ .ज.  

21.  280 मकेुशकुमार गोइत नसयाराम अकल ु खलुा, मधेसी 

22.  354 ररतेश शे्रष्ठ नगरीनारायर् ववृिनारायर् खलुा, आ .ज.  

23.  377 लनलतकुमार साह नारायर्प्रसाद भलुाई खलुा, मधेसी 

24.  379 लालबाब ुसाह भटु्टा पच्च ु खलुा, मधेसी 

25.  381 लोकेन्द्र काकी नधरबहादरु नागी खलुा, वप .क्षे.  

26.  385 ववकास भट्टराई कृष्र्बहादरु हकण बहादरु खलुा 

27.  387 ववक्रमकुमार शमाण ववनोद राजेन्द्र खलुा, मधेसी 

28.  402 वववेक मेन्द्याङ् वो  खगेन्द्रराज पदमराज खलुा, आ .ज.  

29.  411 शंकरबहादरु खड्का सरभाननसंह रननसंह वप .क्षे.  

30.  483 सवेन्द्रकुमार यादव चन्द्रेशकुमार हररनारायर् मधेसी 

31.  493 नसयाराम तवदार तलुाराम महाखचन आ .ज.  

 

 
..................... 
)रुकु शमाण पौडेल(  

 

 
..................... 
)रेवती के.सी.(  

 

 

..................... 
)सूयणप्रसाद सापकोटा( 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४२७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररडर शे्रणी: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,प्रशासन,प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।८ र ९ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  धवराटनगर २०७४/७५  प्र.३/१०७ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २९२     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ७ - ५ ७ - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  19 अननलकुमार मण्डल रामनारायण वालगोववन्द आ .ज. , मधेसी 

2.  86 उत्सव नतमल्सेना केशवकुमार धममप्रसाद खलुा 

3.  146 कृष्णदेव पंनडत मोहनलाल खिनलुाल मधेसी 

4.  147 कृष्णदेव साह गोनौर नमश्रीलाल मधेसी 

5.  292 दगुामप्रसाद तामाङ्ग कृष्णप्रसाद प्रमेबहादरु आ .ज.  

6.  396 पणु्यप्रसाद अनधकारी होमनाथ जयप्रसाद खलुा 

7.  485 निमप्रसाद िट्टराई डम्बरवल्देव रववलाल खलुा 

8.  602 रमेशकुमार यादव िवुनेश्वर सवरुी मधेसी 

9.  657 रामिन्र नगरी िरत पदमलाल खलुा, मधेसी 

10.  717 लनलतबहादरु खड्का जयबहादरु मानबहादरु खलुा 

11.  744 ववक्रम शाक्य ववनोद मानबहादरु आ .ज.  

12.  783 ववष्ण ुमखुखया सौखखया परमेश्वर आ .ज.  

13.  924 सनुनल िौधरी जोनगया बदुु्ध खलुा, आ .ज.  

14.  928 समुनकुमारी  झा महेश नबोनाथ मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

15.  957 सखुशलकुमार पासवान रामववनय लोदाई खलुा, मधेसी 
 

 
..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयमप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४२९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०२ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  इिेखरि लसयन शे्रणी: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।०५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  धवराटनगर २०७४/७५  प्रा.३/१०८ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ६ १ २ १ - - १ 

धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ३३६     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १४ ४ १० १५ - - ५ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  3 अञ्चलाकुमारी पोखरेल शारदाप्रसाद नन्दलाल मवहला 

2.  16 अपेक्षा कर्ण नरेन्र रघनुन् दन मवहला 

3.  26 अजुणनबहादरु जाग्री न्योलौ वखृजत वप .क्षे.  

4.  45 उदयराम पाण्डे भमुीन्र हंसराम वप .क्षे.  

5.  86 कृष्र्मान भाम भैरबहादरु भादरेुबहादरु वप .क्षे.  

6.  108 गोरखलाल थारु िकनलाल हररलाल आ .ज.  

7.  143 खजतेन्रकुमार सहनी रामउदगार जनक मधेसी 

8.  146 खजवछकुमार महतो जगठदश चलु्लाई खलुा, मधेसी 

9.  155 डोन् नेन जडुवकु्पा भोटे तेन्जेवा ज्याव ु आ .ज.  

10.  166 तेखजन्र राई मेघराज इन्रध्वोज आ .ज.  

11.  171 दीपककुमार मण्डल श्रीनारायर् जनक खलुा, आ .ज. , मधेसी 

12.  202 धमेन्र यादव अरुर्कुमार नसताराम खलुा, मधेसी 

13.  204 नधरेन्रकुमार यादव महेन्रप्रसाद नसताराम खलुा, मधेसी 

14.  209 नरेशकुमार यादव लटनारायर् उखचत खलुा, मधेसी 

15.  224 ननमबहादरु बस्नेत नडलबहादरु गंग ु खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

16.  226 ननमेश देव प्रसाद रामनारायर् मधेसी 

17.  232 ननवेश तामाङ्ग चक्रबहादरु धनबहादरु खलुा, आ .ज.  

18.  250 पषु्पलाल अनधकारी नभमलाल हररलाल वप .क्षे.  

19.  289 मदन पौडेल अमतृबहादरु नडल्लीबहादरु खलुा 

20.  303 महेन्रप्रसाद देवकोटा धन नसद्दीखर वप .क्षे.  

21.  307 मानबहादरु राजवंशी ववृिचन्द वटकमलाल आ .ज.  

22.  330 यमप्रकाश बढुा मगर लोकबहादरु प्रववर आ .ज.  

23.  356 राजेशकुमार यादव रामएकवालप्रसाद जगठदशप्रसाद खलुा, मधेसी 

24.  382 ररतेश शे्रष्ठ नगरीनारायर् ववृिनारायर् खलुा, आ .ज.  

25.  398 लक्ष्मीकुमार यादव धननकलाल सकुन मधेसी 

26.  404 लालबाब ुसाह भटु्टा पच्च ु मधेसी 

27.  416 ववक्रम यादव श्यामलाल जगुेश्वर खलुा, मधेसी 

28.  444 शाखन्त प्रधान भक्तबहादरु उजीरबहादरु मवहला 

29.  469 श्यामलाल साह दलुीचन बौवालाल खलुा, मधेसी 

30.  515 नसयाराम तवदार तलुाराम महाखचन आ .ज.  

31.  519 सखुजतकुमार यादव राजनारायर् गेना खलुा, मधेसी 

32.  531 समुनकुमार साह देवनारायर् कुसमुलाल मधेसी 

33.  545 सषु्मा नेपाल जगठदशराज वासदेुव मवहला 

34.  554 सौजन दाहाल नतथणप्रसाद हररप्रसाद खलुा 

35.  556 हरेकृष्र् यादव कुशेश्वरप्रसाद रामेश्वरप्रसाद मधेसी 

36.  559 वहरामनी घती मगर भोपबहादरु शोभाराम आ .ज.  

रष्टब्य: रोल नं. १६२ र ४९१ का उमेदवारहरुले बस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा वक उल्लेख नगरेकोले ननजहरुको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको । 

 
 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३१५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररलिङ सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  जनकपुर २०७४/७५/प्र.५/२०१ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - - १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १६७     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ४ - - ५ - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  4 अजयकुमार महतो भोला भागवत खलुा, मधेसी 

2.  92 चन्द्रठिप यािव जीवछ सनु्द्िर खलुा, मधेसी 

3.  164 पजुनकुमारी चौधरी 'ख' ठिनेश रुपनारायण मधेसी 

4.  199 ब्रजेशकुमार साह जोगी सेवक खलुा, मधेसी 

5.  202 भरतप्रसाि ढुुँगले गोववन्द्िप्रसाि िेबकेशर खलुा 

6.  323 लनलताकुमारी साह चन्द्िेश् वरप्रसाि सोनार्इ मधेसी 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर ३७१ को उमेदवारले वस्तुगत उत्तपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  

 

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३१६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िेिापाि शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  जनकपुर २०७४/७५/प्र.५/२०२ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ५९     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - २ - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  45 नववनकुमार साह खजत ु घघुार्इ खलुा, मधेसी 

2.  50 ननतेशकुमार कर्इ जयवकशोरलाल हृदयनारायर्लाल खलुा, मधेसी 

3.  125 संनगता शे्रष्ठ कृष्र्कुमार र्न्द्रमान खलुा 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर १३० को उमेदवारले वस्तुगत उत्तपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  

 

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३१८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उमेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१३ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  जनकपुर २०७४/७५/प्रा.५/२०३ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ६३     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - १ ७ - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  7 अखजतकुमार साह महादेव धरुण मधेसी 

2.  17 अरुणकुमार यादव बेचन खजवछ खलुा, मधेसी 

3.  19 अववनाश कणण इन्द्रकुमारलाल सूयणनारायणलाल मधेसी 

4.  23 उज्जवलकुमार झा हलेश् वर लक्ष्मीकान्द्त मधेसी 

5.  101 रामवकशोर साह रामएकवाल सरयगु खलुा, मधेसी 

6.  107 रामलखन मण्डल रामउदगार वहतलाल आ.ज., मधेसी 

7.  120 ववजयकुमार साह रामस्वरुप अनत खलुा, मधेसी 
 

 
..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३१९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उमेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

 

पदः  लसलनयर लमटरररडर शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१२ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  जनकपुर २०७४/७५/प्र.४/२०४ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ५+१ १ - १ - १ - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    ६२६    

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १० ४ - १० - ० - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  13 अजयकुमार महतो भोला भागवत खलुा, मधेसी 

2.  130 अववनाशकुमार चौधरी महेशनारायण रामस्वरुप मधेसी 

3.  145 अशोककुमार साह ववद्यानन्द लक्ष्मी खलुा, मधेसी 

4.  209 ओमकुमार लुंगलेी रुद्रबहादरु रत् नबहादरु खलुा 

5.  247 काखशन्द्र साह उखिमलाल कुञ् जीलाल मधेसी 

6.  360 जयखन्त झा ववकल ठदनेश मवहला 

7.  356 जयप्रकाश चौधरी दयालाल लाखपत खलुा 

8.  366 जानकुा शमाा शम्भपु्रसाद नभमहरी मवहला 

9.  467 दगुााबहादरु खत्री उविमबहादरु मानबहादरु खलुा 

10.  498 धमेन्द्रप्रसाद पटेल नेमी ठदपा मधेसी 

11.  533 नागने्द्र िाकुर िागा चौधरी खलुा, मधेसी 

12.  589 पूजनकुमारी चौधरी 'ख' ठदनेश रुपनारायण खलुा, मवहला, मधेसी 

13.  875 रंखजतकुमार साह प्रशरुाम रामववलास खलुा, मधेसी 

14.  1157 वन्दना आचाया माधवप्रसाद तारानाथ मवहला 

15.  1264 शभुनारायण दास खशवजी जगठदश खलुा, मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

16.  1267 शैलेन्द्रकुमार यादव महेन्द्र खजबछ खलुा, मधेसी 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर ५६३, ६८५, ८७१, ८८०, १३४७, १३८१, १३९०, १४९६, १५१०, १५११ र १५२२ का उमेदवारहरुले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि 

उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३२० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उमेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेिापाि शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  जनकपुर २०७४/७५/प्र.४/२०५ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४+१ १ १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २४९     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ७ १ १ १० - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  19 अननलकुमार महतो योगने्द्रप्रसाद खशवनन्द्दण खलुा, मधेसी 

2.  27 अन्द् जना शे्रष्ठ राजाराम खजतबहादरु मवहला, आ.ज. 

3.  70 अशोककुमार यादव श्यामकुमार रामदेव खलुा, मधेसी 

4.  105 ओमपाल साह महराजी श्रीचन खलुा, मधेसी 

5.  178 खजतेन्द्र नसंह रामप्यारे नसंहेश् वर मधेसी 

6.  426 रमेशकुमार चौधरी अननलकुमार रामप्रगास खलुा, मधेसी 

7.  428 रमेशकुमार यादव वकशोरीप्रसाद सरयगुराम खलुा, मधेसी 

8.  446 राजकुमार महतो रामखशष सोनित मधेसी 

9.  483 रामवाव ुयादव राघो जखुि खलुा, मधेसी 

10.  528 लालवाव ुकामती वासदेुव रामजी खलुा, मधेसी 

11.  621 संखजवकुमार मण्डल रामएकवाल बौएलाल मधेसी 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर ७३८ को उमेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३२१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उमेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

 

पदः  फोरमेन शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  जनकपुर २०७४/७५/प्रा.४/२०६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ५+१ १ - १ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    १९०    

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १० ० - १३ ४ - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  6 अजय पासवान फेकन रासलाल दनलत 

2.  8 अखजतकुमार कर्ण भोगेन्द्रलाल शभुनारायर्लाल मधेसी 

3.  9 अखजतकुमार साह महादेव घरुर् खलुा, मधेसी 

4.  33 इन्द्रखजतकुमार साह रामएकवाल असफी मधेसी 

5.  36 उदगारी यादव ववसनुनया वौधी खलुा, मधेसी 

6.  70 चन्द्दनकुमार पासवान योगेन्द्रप्रसाद सयुणग दनलत 

7.  99 धमेन्द्र यादव रामववलास सरुज खलुा, मधेसी 

8.  102 नधरजकुमार साह गंगाप्रसाद खजवछप्रसाद खलुा, मधेसी 

9.  112 पंकजकुमार रौननयार रामववहारीप्रसाद नथनुीप्रसाद खलुा, मधेसी 

10.  113 पक्साल िाकुर तपसी गोपी खलुा, मधेसी 

11.  120 पलु्कीत दास रामऔतार लखनदास मधेसी, दनलत 

12.  128 प्रवीर्कुमार यादव नरेश श्रीचन खलुा, मधेसी 

13.  194 रामखजवन साह ननरंजन रामस्वरुप खलुा, मधेसी 

14.  235 ववजयकुमार साह रामस्वरुप अनत खलुा, मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

15.  238 ववमलकुमार यादव रामभरत सरयगु खलुा, मधेसी 

16.  270 संजय महरा गदुर झगरु दनलत 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर १९३ को उमेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 
..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३२२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उमेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररडर शे्रणी: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।८ र ९ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  जनकपुर २०७४/७५/प्र.३/२०७ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - - - १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    ३५५    

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ - - - ३ - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  237 जयवकशनु वैिा निहारी रेिी खलुा, दनलत 

2.  395 पूजनकुमारी चौधरी 'ख' ठदनेश रुपनारायण खलुा 

3.  452 िालकृष्ण मैनाली कृष्णप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद खलुा 

4.  659 राधेश्याम मंग्राती खड् गिहादरु मानिहादरु दनलत 

5.  788 ववनोदकुमार पंडीत राजेन्द्र खैंका खलुा 

6.  852 शभुनारायण दास खशवजी जगठदश खलुा, दनलत 

7.  1007 सवुासचन्द्र आचायय गौरीप्रसाद अब्जनाथ खलुा 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर  ४५५,५४३, ६४४, ६७५ र ७३३  का उमेदवारहरुले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३२३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उमेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  इिेखरि लसयन शे्रणी: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  जनकपुर २०७४/७५/प्रा.३/२०८ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ - १ १ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    २२४    

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ९ - ४ १४ ५ - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  13 अमरदेवकुमार महतो रामखेलावन ववक्रम मधेसी 

2.  96 ठदनेशकुमार मण्डल मनोरथ भोला दनलत 

3.  119 नागशे् वर मण्डल राजवकशोर रामऔतार आ.ज. 

4.  121 पक्साल िाकुर तपनस गोपी खलुा, मधेसी 

5.  122 पवनकुमार चौधरी गोपी चरु खलुा, आ.ज. 

6.  126 पलु्कीत दास रामऔतार लखन मधेसी, दनलत 

7.  136 प्रववणकुमार यादव नरेश श्रीचन खलुा, मधेसी 

8.  137 प्रवेश नेपाली खम्मबहादरु तलेु दनलत 

9.  203 रन् जेशकुमार नमश्र मनोजकुमार श् यामसनु्दर मधेसी 

10.  188 राकेशप्रसाद यादव नागने्र नबलट खलुा, मधेसी 

11.  210 रामकुमार सहनी नबन्दी भदै खलुा, मधेसी 

12.  211 रामखजवन महरा हररदेव नारायण दनलत 

13.  217 रामप्रकाश मण्डल हररदेव लगनपनत आ.ज. 

14.  238 लक्ष्मीप्रसाद यादव रामस्वरुप ववदेशी खलुा, मधेसी 

15.  250 ववजयकुमार साह रामस्वरुप अनत खलुा, मधेसी 

16.  297 संजय महरा गदुर झगरु मधेसी, दनलत 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

17.  298 संजय साह खशवनन्दन नेमी मधेसी 

18.  293 संजयकुमार मण्डल नसठदक सकुदेव खलुा, मधेसी 

19.  309 सन्तोषप्रसाद यादव सत्यनारायण अछेल्ला खलुा, मधेसी 

20.  319 सनुनलकुमार मण्डल सबुोध रामअवतार आ.ज., मधेसी 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर १८३, २८७, २९१ र २९४ का उमेदवारहरुले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३२८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररलिङ सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  हेटौडा २०७४/७५/प्र.५/३०१ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः  ९७      

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - ४ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  47 गोरखप्रसाद नतमखससना ऋविप्रसाद नललाधर खलुा 

2.  52 चम्पादेवी श्रीस पनु नतलबहादरु चन्द्रबहादरु आ.ज. 

3.  69 ठदपेन्द्र नसजाली कृष्णबहादरु नरबहादरु खलुा, आ.ज. 

4.  135 रामप्रवेश चौधरी जोगने्द्दर इमररत आ.ज. 

5.  203 सरेुशप्रसाद चौधरी मखन्द्सप पलट आ.ज. 

6.  207 सशुील शमाा खखलप्रसाद पदमराज खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३२९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िेिापाि शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  हेटौडा २०७४/७५/प्र.५/३०२ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - - १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १५     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः - - ३ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  8 ओमप्रकाश चौधरी लाल ु सबु्दार आ.ज. 

2.  23 नमनबहादरु लामा नथङ साइला काइला आ.ज. 

3.  26 रुपेशप्रसाद पनलखेल श्रीप्रसाद केदाप्रसाद आ.ज. 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३३० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उमेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१३ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  हेटौडा २०७४/७५/प्रा.५/३०३ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३+१ - - - १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः ५९       

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ - - - ० - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  1 अखजत यादव धमेन्द्र रामनारायणप्रसाद खलुा 

2.  11 उमेश पडुासैनी रामशरण यद ु खलुा 

3.  44 प्रजेश साह तेली रामाशे्रय निसनुी खलुा 

4.  79 रामप्रवेश कुशवाहा नथनुी साध ु खलुा 

5.  98 ववनोद क्षेत्री चन्द्रिहादरु नतलिहादरु खलुा 

6.  125 सागर आचायय निमप्रसाद चडुाप्रसाद खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३३१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उमेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  लसलनयर लमटरररडर शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१२ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  हेटौडा २०७४/७५/प्र.४/३०४ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ३२४     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ४ ५ ६ ५ - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  11 अननता गरुुङ्ग ठिपकनसंह नरबहािरु आ.ज. 

2.  122 कल्पना भण्डारी िशरथ छनबलाल मवहला 

3.  132 कुमार रार्इ रामबहािरु िलबहािरु आ.ज. 

4.  143 केववन्िकुमार यािव हररन्र ठिया मधेसी 

5.  196 खजतेन्र चौधरी राधाकृष्ण झौर खलुा, आ.ज., मधेसी 

6.  202 ज्योती शे्रष्ठ सयुइबहािरु नरबहािरु खलुा, मवहला, आ.ज. 

7.  284 ननमइला हमुागााँर्इ रामप्रसाि हररप्रसाि मवहला 

8.  418 रंखजत यािव अवहर जोखन खशवधर मधेसी 

9.  476 रामनरेशकुमार यािव नबपि जगिेव मधेसी 

10.  511 रोजी शे्रष्ठ कृष्णबहािरु सापनसं आ.ज. 

11.  522 लक्ष्मण संजेल चेतनाथ षडानन खलुा 

12.  679 सरला नधमाल नेत्रनाथ तोयानाथ खलुा, मवहला 

13.  802 सजृना चौधरी लक्ष्मीप्रसाि भानगरथ मवहला, आ.ज., मधेसी 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर  ३३५  को उमेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३३२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उमेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेिापाि शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  हेटौडा २०७४/७५/प्र.४/३०५ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३+१ १ १ - १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २१६     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ ६ ३ - ० - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  8 अननता भट्टरार्इ रामप्रसाद नभमनाथ मवहला 

2.  42 अनलसरन अँसारी सफुर जनलल खलुा 

3.  43 अववनास िाकुर (लोहार) राजवकशोर चन्द्रदेव खलुा 

4.  149 तारा थोकर गणेशबहादरु नभमबहादरु मवहला, आ.ज. 

5.  242 प्रठदपकुमार चौधरी ववश् वनाथप्रसाद रामदयाल आ.ज. 

6.  349 रुपा दहाल लक्ष्मीप्रसाद हेमलाल मवहला 

7.  387 ववनोद खड् का िाकुरराय शेरबहादरु खलुा 

8.  462 सम्झना खजम्वा राजकुमार माननसंह खलुा, मवहला, आ.ज. 

9.  473 सररता पराजलुी गमेप्रसाद तोयनाथ खलुा, मवहला 

10.  511 सूयइकला ररमाल रामप्रसाद ननमनाथ खलुा, मवहला 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर २४९ र ४७१ का उमेदवारहरुले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३४५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  फोरमेन शे्रणी: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  हेट डंा २०७४/७५/प्रा.४/३०६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ६ १ १ १ - - १ 

धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    ११९    

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ११ ३ ३ ६ - - ४ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  2 अखजत यादव धमेन्द्र  रामनारायणप्रसाद खलुा 

2.  11 अरववन्द्दकुमार जयसवाल जमनुाप्रसाद  भोला खलुा, मधेसी 

3.  45 चन्द्रभषुण वप्रयदशी प्रमेलाल  रामपतृ खलुा, मधेसी 

4.  53 जनु ुअनधकारी (बढुाथोकी)  रुरबहादरु  बठरबहादरु मवहला 

5.  101 प्रखजत कटे्टल दयाराम  अने खलुा, वप .क्षे.  

6.  111 भक्तराज जोशी धममराज  मदनराज खलुा, वप .क्षे.  

7.  121 महेन्द्र गौतम बठरप्रसाद  रामप्रसाद खलुा 

8.  129 मकेुशकुमार नसंह गोपाल  वनवारी मधेसी 

9.  149 राजकुमार गपु्ता राजेन्द्रप्रसाद  सत्यनारायण मधेसी 

10.  163 रामप्रवेश कुशवाहा नथनुी  साध ु खलुा 

11.  171 लक्ष्मण शे्रष्ठ छववलाल  सेरभान आ .ज.  

12.  172 लक्ष्मी गरुुङ्ग राजबुहादरु  िालबुहादरु मवहला, आ .ज.  

13.  174 लालमणी जैशी वपरमप्रसाद  केहेरे खलुा, वप .क्षे.  

14.  212 संखजव यादव सखुलप्रसाद  बालदेवप्रसाद मधेसी 

15.  216 सदाम हसेुन हवारी समसलुठदन  बासवकत खलुा, मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

16.  226 सनमर जोशी चन्द्रमणी  बठरप्रसाद खलुा 

17.  235 समुन प्रधान बवुिबहादरु  ऐमान आ .ज.  

18.  242 सोनामनतकुमारी कुशवाहा जवावहर  लक्ष्मण मवहला 

19.  247 हररशरण काफ्ले देवी  इश्वरानन्द्र खलुा, वप .क्षे.  

 

 
..................... 
)रुकु शमाम पौडेल(  

 
..................... 
)रेवती के.सी.(  

 

..................... 
)सूयमप्रसाद सापकोटा( 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३४६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररडर शे्रणी: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।८ र ९ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  हेट डंा २०७४/७५/प्र.३/३०७ 

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

धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः                          २६३ 

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ४ - - ७ - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  3 अजयकुमार उप्रतेी कुलप्रसाद  भवानीप्रसाद खलुा 

2.  53 अशोककुमार सारु ववद्यानन्द  लक्ष्मी खलुा, मधेसी 

3.  78 उपेन्रकुमार साह सोहन  धेनकु खलुा, मधेसी 

4.  161 गौतमकुमार नमश्र सरेुन्र  मधकुान्त मधेसी 

5.  185 खजतेन्र चौधरी राधाकृष्ण  झौर मधेसी 

6.  232 धमेन्रप्रसाद पटेल नेमी  ठदपा मधेसी 

7.  365 मकेुशप्रसाद कुशवाह शम्भपु्रसाद  अखम्वका खलुा, मधेसी 

8.  381 रँजीतकुमार महतो रामनाथ  वासदेुव मधेसी 
द्रष्टव्य : रोल नम्बर २६३, ४१२ र ६३३ का उमेदवारहरुले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३४७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  इिेखरि लसयन शे्रणी: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  हेट डंा २०७४/७५/प्रा.३/३०८ 

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

धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः                         १५१ 

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ११ ५ ५ ८ - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  1 अंशूकुमारी यादव नसफैत  कृष्ण खलुा, मवहला, मधेसी 

2.  8 अनरुागपाल धामी रामप्रसाद  तेजनारायण खलुा, आ .ज.  

3.  11 अमरेन्द्रकुमार साह सत्यनारायण  रामगलुाभ खलुा, मधेसी 

4.  61 जनु ुअनधकारी (बढुाथोकी)  रुरबहादरु  बरीबहादरु खलुा, मवहला 

5.  73 ठदपककुमार यादव महेन्द्र  नसताराम मधेसी 

6.  83 देबकी बतौला (गजरेुल)  कृष्णप्रसाद  गंगाराम मवहला 

7.  95 ननबन चौधरी उमेशप्रसाद  नसताराम आ .ज.  

8.  98 ननतेशकुमार यादव रघवुवर  लक्ष्मण खलुा, मधेसी 

9.  112 प्रनतमा अनधकारी रामववश्वासप्रसाद  हररहर मवहला 

10.  129 महेन्द्र गौतम बरीप्रसाद  रामप्रसाद खलुा 

11.  136 मकेुश्वरनाथ गपु्ता लक्ष्मीप्रसाद  इशर मधेसी 

12.  143 रववकुमार मण्डल नागेन्द्रप्रसाद  बासदेव आ .ज.  

13.  150 राजकुमार गपु्ता राजेन्द्रप्रसाद  सत्यनारायण मधेसी 

14.  151 राजकुमार चौधरी ववन्द्देश्वर  मानन ् आ .ज.  

15.  164 रामखजवन सहनी रामअविश  समुन खलुा, मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

16.  159 रामप्रवेश कुशवाहा नथनुी  साध ु खलुा 

17.  174 लक्ष्मण शे्रष्ठ छववलाल  सेरभान खलुा, आ .ज.  

18.  206 शषु्मा पडुासैनी गोववन्द्दप्रसाद  रुरप्रसाद मवहला 

19.  218 संखजप यादव सखुनप्रसाद  वालदेवप्रसाद खलुा, मधेसी 

20.  263 हररशरण काफ्ले देवव  इश्वरानन्द्र खलुा 
 

 
..................... 
)रुकु शमाा पौडेल(  

 
..................... 
)रेवती के.सी.(  

 

..................... 
)सूयाप्रसाद सापकोटा( 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४३० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररलिङ सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन,प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।०५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्र.५/४०१ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १३५     

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ३ - ३ - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  94 तलुमाया लोवा सखुबहादरु निमदलनसं आ .ज.  

2.  116 नवराज खड्का जोखे प्रताप खलुा 

3.  192 मखुिनन्द रावल रुपलाल मनवीर खलुा 

4.  193 मैताहाङ नलम्ब ु मनाहाङ कालूनसं आ .ज.  

5.  241 रोनमका राई टमबहादरु बाघनसं आ .ज.  

6.  262 ववनोद पौडेल खगराज ताराप्रसाद खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४३१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िेिापाि शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।०६ र ०७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्र.५/४०२ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः ५१       

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  16 उषा वाग्ले हररश्चन्द्र दामोदर खलुा 

2.  81 नमनप्रसाद भसुाल झववलाल तनाराम खलुा 

3.  118 खशव पौडेल रामचन्द्र खडानन्द्द खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४३२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,इिेखरि कि,इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।१३ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्रा.५/४०३ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः  १२८      

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ४ ३ ४ - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  7 अन ुयादव रामगोववन्द मोल्डा मवहला 

2.  76 ठदपेश ढकाल मखिकुमार वीरबहादरु खलुा 

3.  96 नववन अनिकारी मेघनाथ जगन्नाथ खलुा 

4.  170 रमेशमिी चौिरी परमानन्द सगनुलाल आ .ज.  

5.  202 रुपेश शे्रष्ठ भवुनलाल नारायिबहादरु आ .ज.  

6.  257 सननत शे्रष्ठ गोपालप्रसाद प्रिानलाल आ .ज.  

7.  263 सनमक्षा पौडेल खशवहरर कृष्िप्रसाद मवहला 

8.  278 सठुदना शे्रष्ठ सयुयनारायि गिेशनारायि मवहला, आ .ज.  

9.  291 सरुज ववश्वकमाय शरदबहादरु दलबहादरु खलुा 

10.  309 हेमन्त भण्डारी मखुिप्रसाद हेमलाल खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४३३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,मेकालनकि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।०६ र ०७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्रा.५/४०४ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ४०     

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ३ - - ५ १ - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  40 नगरधारीकुमार दास भानगरथलाल जगठदशलाल मधेसी 

2.  79 महेशकुमार राम भवुनेश्वर ननरसी दनलत 

3.  93 रमेशकुमार यादव अकलपु्रसाद सखुल मधेसी 

4.  99 रामनारायण साह सत्यनारायण बनबारी खलुा, मधेसी 

5.  102 रामाकान्त महतो राखजन्र चौधरी मधेसी 

6.  106 रोशनकुमार मण्डल रामरतन रामऔतार खलुा, मधेसी 

7.  119 श्रीधर न्यौपाने कृष्णप्रसाद दण्डपाणी खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४३४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,लसलभि,लसलभि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।०६ र ०७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्रा.५/४०५ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३+१ - - १ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १०३     

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ६ - - ३ ० - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  75 कौशलवकशोर साह रामबहादरु रामऔतार खलुा, मधेसी 

2.  141 नरेन्द्रप्रसाद चौलागाई दनधराम रत्नाखर खलुा 

3.  291 रोहन शमाा कृष्णप्रसाद खडानन्द्द खलुा 

4.  311 वववेककुमार चौधरी परमानन्द्द हृदयलाल खलुा 

5.  349 सननतकुमार शाह शभुनारायण भगवानी मधेसी 

6.  372 सखुजता यादव अरुणकुमार वकसनुलाल खलुा, मधेसी 

7.  399 सवुास शमाा लक्ष्मीप्रसाद लोकनाथ खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४३५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लसलनयर लमटरररडर शे्रणी: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,प्रशासन,प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।१२ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्र.४/४०६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ५ १ १ १ - १ - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ७२८     

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ८ ४ ५ ४ - ३ - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  384 गीता शमाा केशवराज पनुाराम मवहला 

2.  420 चन्द्रठिप यािव जीवछ सनु्द्िर खलुा, मधेसी 

3.  488 विकाराम भट्ट हररित्त कृपाराम खलुा 

4.  502 नडल्लीराज लानमछाने वालाराम खशवराम खलुा 

5.  517 तलुमाया लोवा सखुबहिरु नभमिलनसं आ .ज.  

6.  612 िेवीप्रसाि न्द्यौपाने प्रमेप्रसाि विकाित्त अपाङ्ग 

7.  670 नारि िाहाल डम्बरबहािरु खड् गबहािरु खलुा 

8.  791 पषु्पा शमाा शंकरिेव िेवीप्रसाि मवहला 

9.  950 नबमल शाक्य नबक्रम बलबहािरु आ .ज.  

10.  1151 मैताहाङ नलम्ब ु मनाहाङ कालनुसं खलुा, आ .ज.  

11.  1358 रुपा रमौली यदु्धबहािरु केशरबहािरु आ .ज.  

12.  1388 रोशनकुमार साह अवधवकशोर बलिेव मधेसी 

13.  1507 शनमालाकुमारी नसजापती सन्द्यासी महारुप खलुा 

14.  1517 शसबहािरु पनु नबरबहािरु नडलबहािरु आ .ज.  

15.  1539 खशररषचन्द्र रेग्मी केशवराज बनलराम अपाङ्ग 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

16.  1604 संजयकुमार यािव जामनु जग ु मधेसी 

17.  1701 सरला महत भरत डम्बरबहािरु अपाङ्ग 

18.  1744 सरु मरानसनी झववन्द्र जयराम मवहला 

19.  1849 सिुन बराल नभमप्रसाि पणु्यप्रसाि खलुा 

20.  1894 सभुाषकुमार कर्ा श्यामसनु्द्िरलाल राजवकशोरलाल मधेसी 

21.  1813 सजृना पन्द्थी वहमप्रसाि िेववराम खलुा, मवहला 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

......................... 
(सूयाप्रसाि सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४३६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेिापाि शे्रणी: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन,िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्र.४/४०७ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३+१ - - १ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १७०     

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ७ - - १ ० - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  101 कृष्णा पाण्डे छववलाल गोववन्दप्रसाद खलुा 

2.  183 देबश राई नबमाननसं अनकसेर खलुा 

3.  190 निरजकुमार  नतवारी मरुारी गणेश मिेसी 

4.  211 ननममल पािक श्यामप्रसाद रामप्रसाद खलुा 

5.  277 बवुिसागर भसुाल भोजलाल नडमलाल खलुा 

6.  362 राज ुभट्टराई खेमराज खडानन्द खलुा 

7.  460 खशव पौडेल रामचन्र खडानन्द खलुा 

8.  588 सरुज ज्ञवाली चेतनारायण रववलाल खलुा 
नोट: रोल नं. ३७४ का उमेदवारले बस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा वक उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको । 

 

 
..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

.......................... 
(सूयमप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४३७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  फोरमेन शे्रणी: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्रा.४/४०८ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १२ ३ ३ २ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ३५३     

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः २२ ८ ११ १३ ५ - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  9 अन ुयादव रामगोववन्द मोल्डा खलुा, मवहला, मधेसी 

2.  17 अनिषके चौहान शेरबहादरु निमबहादरु खलुा 

3.  25 अमलु महजजन अजुजन रुद्रलाल आ .ज.  

4.  41 अशोक राई देवान सयुजकुमार खलुा, आ .ज.  

5.  39 अशोककुमार साह रामवकृ्ष बनुीलाल मधेसी 

6.  46 आनन्द नसंह देववकसोरप्रसाद मनेजर खलुा, मधेसी 

7.  52 उज्वल खनाल उद्धवप्रसाद बालकृष्ण खलुा 

8.  134 जीवन थापा चन्द्रबहादरु निमबहादरु दनलत 

9.  163 ठदपेश ढकाल मखणकुमार वीरबहादरु खलुा 

10.  174 दीक्षा अनधकारी विकाराम सोमनाथ मवहला 

11.  175 दीक्षा खिनमरे राजेन्द्रहरी चन्द्रप्रसाद मवहला 

12.  183 देवेन्द्रकुमार दास चन्द्र नबल्िु दनलत 

13.  189 धमेन्द्रकुमार यादव नरेश बद्री खलुा, मधेसी 

14.  202 नरेश कन्दङ्गवा केसरनसं हाङ्गलोकनसं खलुा, आ .ज.  

15.  212 नवीन सवुाल सत्यनारायण सन्तबहादरु खलुा, आ .ज.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

16.  218 नारायणप्रसाद िसुाल िनुमदत्त नडल्लीराम खलुा 

17.  222 ननरज नमझार छिु फोकाई दनलत 

18.  236 परुुषोत्तम न्यौपाने बद्रीप्रसाद रामप्रसाद खलुा 

19.  262 प्रववनकुमार यादव ववरेन्द्रप्रसाद मंनसलाल खलुा, मधेसी 

20.  266 प्रमेकान्त शमाज मोहनचन्द्र नतलकेश्वर खलुा, मधेसी 

21.  299 िवुन खचदी ज्ञानबहादरु जीतबहादरु आ .ज.  

22.  331 मनु्नाकुमार साह लक्ष्मी काशीप्रसाद खलुा, मधेसी 

23.  398 रामलखन मण्डल रामउदगार वहतलाल आ .ज. , मधेसी 

24.  419 रुपेश शे्रष्ठ िवुनलाल नारायणबहादरु खलुा, आ .ज.  

25.  424 रेश्मा कवााँ श्रीिक्त न्हछेुबहादरु मवहला 

26.  435 लक्ष्मी नेपाल तलुसीराम खशरोमखण मवहला 

27.  480 ववश्वखजतकुमार यादव नबकाउ छिु मधेसी 

28.  486 खशवराज बस्नेत शखशराम कमारो खलुा 

29.  504 श्यामसनु्दर यादव श्यामचन्द्र जनक खलुा, मधेसी 

30.  509 संजयप्रसाद पिेल निखारीप्रसाद सहदेव मधेसी 

31.  522 सननत शे्रष्ठ गोपालप्रसाद प्रधानलाल खलुा, आ .ज.  

32.  523 सन्जय मंडल अशोककुमार पशपुनत खलुा, मधेसी 

33.  544 समीक्षा पौडेल खशवहरी कृष्णप्रसाद मवहला 

34.  549 सरोजकुमार महतो देवन रमेश्वर मधेसी 

35.  554 सपजराज नेपाली चाउरो वहरामणी खलुा, दनलत 

36.  576 सठुदना शे्रष्ठ सयुजनारायण गणेशनारायण खलुा, मवहला, आ .ज.  

37.  583 सनुनल चौधरी नसयाराम अयोधी आ .ज.  

38.  606 सरुज ववश्वकमाज शरदबहादरु दलबहादरु दनलत 

39.  624 सोन ुढकाल कुमारप्रसाद रामकृष्ण मवहला 

40.  626 सोमराज उप्रतेी िंकप्रसाद जयप्रसाद खलुा 

41.  629 हररनारायण चौधरी ववलि कुञ्जी आ .ज.  

 

 
..................... 
(रुकु शमाज पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

.......................... 
(सूयजप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४३८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  फोरमेन शे्रणी: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,लसलभि,लसलभि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।०५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्रा.४/४०९ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - - १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १०     

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः - - २ - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  10 प्रमेश्वरकुमार मण्डल नारायण सगम आ .ज.  

2.  19 वववेककुमार चौधरी परमानन्द हृदयलाल आ .ज.  

 

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

.......................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४३९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररडर शे्रणी: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।०८।०९ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्र.३/४१० 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ १ १ १ - १ - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ६५८     

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः १० ४ ३ ७ - ४ - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  287 गणेश भट्टराई विकाराम दयाराम खलुा 

2.  340 चन्द्रठदप यादव जीवछ सनु्द्दर खलुा, मधेसी 

3.  347 खचत्रबहादरु बढुाथोकी कुलवीर नतलक खलुा 

4.  575 ननभाकुमारी महतो रामहरी दामोदर मवहला, मधेसी 

5.  699 प्रववणकुमार प्रजापनत कुञ्जववहारीप्रसाद नतलक आ .ज. , मधेसी 

6.  738 बठरनारायण झा नसठिनारायण नागेश्वर मधेसी 

7.  748 बलराम शे्रष्ठ श्यामनारायण शकु्रनारायण आ .ज.  

8.  775 नबिल नगरी चडुामणी गंगा खलुा 

9.  857 बवुिसागर भसुाल भोजलाल नडमलाल खलुा 

10.  1070 रमेशप्रसाद ढंुगाना मखुिप्रसाद रत्नप्रसाद अपाङ्ग 

11.  1100 राजेन्द्रप्रसाद जैसी नन्द्दकृष्ण नन्द्दलाल अपाङ्ग 

12.  1147 रामसागर यादव राजेन्द्र बासदेुव अपाङ्ग 

13.  1153 ररंकुकुमारी नसंह िाकुरप्रसाद मौजे मधेसी 

14.  793 ववनोद पौडेल खगराज ताराप्रसाद खलुा 

15.  800 ववन्द्देश्वर राय दयाराम मिर मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

16.  1306 खशररषचन्द्र रेग्मी केशवराज बनलराम अपाङ्ग 

17.  1334 शोभा पाण्डे नतलाचन इश्वरीप्रसाद खलुा, मवहला 

18.  1397 सन्द्ज ुगैरे नरुराज रुकमांगत मवहला 

19.  1412 सखन्द्दप लईुिेल घनश्याम नन्द्दीकेशर खलुा 

20.  1426 सफला खनतवडा खशवप्रसाद तेजनाथ मवहला 

21.  1430 सववता थापा मगर रामनसंह अदलमान आ .ज.  

22.  1569 सदुन बराल नभमप्रसाद पणु्यप्रसाद खलुा 

23.  1625 सरुजकुमार यादव ववश्वनाथप्रसाद देवधारी खलुा, मधेसी 

नोि: रोल नं. ९९७ का उमेदवारले बस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा वक उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रि गररएको ।  
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

.......................... 
(सूयाप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४४० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 
 

पदः  इिेखरि लसयन शे्रणी: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।०५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्रा.३/४११ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १० ३ २ २ १ - १ 

धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ३४५     

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः २२ ६ ८ १९ ४ - ४ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  27 अशोककुमार साह रामवकृ्ष बनुीलाल खलुा, मधेसी 

2.  37 इखदिरा थापा सोमबहािरु बखृबहािरु मवहला 

3.  41 उज्वल खनाल उद्धवप्रसाि बालकृष्ण खलुा 

4.  136 तलु्सा थापा बढुा यमबहािरु झगबहािरु मवहला 

5.  148 ठिपेदरकुमार महतो सीताराम बेचन खलुा, मधेसी 

6.  159 ठिलकुमार पलुामी प्रमेबहािरु चदरबहािरु आ .ज.  

7.  158 िीर्घराज धामी कपरेु कणघ खलुा 

8.  165 िगुाघ ररजाल नेत्रलाल निमलाल मवहला 

9.  171 धमेदरकुमार यािव नरेश बरी मधेसी 

10.  209 पिमबहािरु बढुा बल जखरु वप .क्षे.  

11.  215 पववत्र वव .क.  लाल अम्मरी िनलत 

12.  232 प्रखजत कटे्टल ियाराम अने खलुा, वप .क्षे.  

13.  233 प्रज्वल शे्रष्ठ अमलुमान बसदतमान आ .ज.  

14.  243 प्रशादत अनधकारी चदरेश्वर रामवकसनु खलुा, मधेसी 

15.  253 बसदत आग्री र्रेु झडे िनलत 

16.  428 नबमश खलुाल वीरबहािरु नडल्लीनसंह आ .ज.  

17.  273 िक्तराज जोशी धमघराज मिनराज वप .क्षे.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

18.  349 राजनारायण राय चदरेश्वर िगवान खलुा, मधेसी 

19.  364 राजपु्रसाि यािव मोहन महािेव मधेसी 

20.  378 रामलखन मण्डल रामउिगार वहतलाल खलुा, आ .ज. , मधेसी 

21.  405 लोकबहािरु बोहरा गोरखबहािरु मनसरु वप .क्षे.  

22.  409 लोचनकुमार यािव रामवकसनु खटर खलुा, मधेसी 

23.  417 ववजयकुमार कणघ श्याममोहन श्रीपतीलाल मधेसी 

24.  421 ववननता यािव चदरिेव मोिी मवहला 

25.  267 ववश्वखजतकुमार यािव ववकाउ छिु मधेसी 

26.  441 खशवराज बस्नेत शखशराम कमारो खलुा 

27.  449 शैलेदरनारायण यािव िागवत उखचतलाल खलुा, मधेसी 

28.  454 श्यामसदुिर यािव श्यामचदर  जनक खलुा, मधेसी 

29.  460 संजय यािव तलुसी खजलेवी मधेसी 

30.  457 संजयकुमार साह िरोसी वकसनुी खलुा, मधेसी 

31.  458 संजयप्रसाि पटेल निखारीप्रसाि सहिेव खलुा, मधेसी 

32.  471 सदतोष िाहाल कृष्णप्रसाि गरुुप्रसाि खलुा 

33.  484 सरोजकुमार चौधरी राजेदर रामववलास खलुा, मधेसी 

34.  486 सरोजकुमार महतो िेवन रमेश्वर खलुा, मधेसी 

35.  491 सपघराज नेपाली चाउरो वहरामणी िनलत 

36.  494 सागर के .सी.  खड् गबहािरु बमबहािरु खलुा 

37.  507 सिुन शे्रष्ठ बालकृष्ण ऐमाङनसंह खलुा, आ .ज.  

38.  510 सनुनता शे्रष्ठ प्रमेनारायण खड् गबहािरु खलुा, मवहला, आ .ज.  

39.  511 सनुनलकुमार साह नबल्टु सोनेलाल मधेसी 

40.  524 समुन नेपाली ओमबहािरु मोतीलाल िनलत 

41.  516 सवुोधकुमार यािव ववषणुिेव बरी मधेसी 

42.  546 सोमराज उप्रतेी टंकप्रसाि जयप्रसाि खलुा 

43.  555 हररनारायण चौधरी ववलट कुखि खलुा, आ .ज.  

44.  560 हमुबहािरु गरुुङ्ग प्रमेबहािरु गनमरनसंह आ .ज.  

45.  565 ज्ञान ुसारु नललाबहािरु टङ्कबहािरु मवहला 
नोट: रोल नं. ३७१ र ३९३का उमेिवारहरुले बस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा वक उल्लेख नगरेकोले ननजहरुको उत्तरपरुखस्तका रद्द गररएको । 

 

 
..................... 
(रुकु शमाघ पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

.......................... 
(सूयघप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४४१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।०६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  जुलनयर लमस्त्री शे्रणी: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,मेकालनकि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।०४।०५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

धिज्ञापन नम्बरः  काठमाड  ं २०७४/७५  प्रा.३/४१२ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः १५       

अन्तवाा ााको लाधग छन ट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छन ट समूह 

1.  1 अमरकान्त चौधरी धनषुलाल भववलाल खलुा 

2.  28 रोशन काकी गोववन्दबहादरु लालबहादरु खलुा 

3.  32 सववताकुमारी चौधरी जनाददननसंह वकसनु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाद पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

.......................... 
(सूयदप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २९५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररलिङ सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  पोखरा २०७४/७५/प्र.५/५०१ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १००     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - २ ४ - - - 

 

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

1.  17 आलोककुमार नतवारी रामाकान्त रामचन्र मधेसी 

2.  58 जङ्गबहादरु थापा लालबहादरु मनतलाल आ.ज. 

3.  62 डम्मरबहादरु शे्रष्ठ उदयराज पहलमान आ.ज. 

4.  95 भरत आचायय वालकृष्ण बवुिसागर खलुा 

5.  105 मोहन पंनडत रामचनलत्र नमिु मधेसी 

6.  152 शैलेन्र यादव धनेश ननवयल खलुा, मधेसी 

7.  156 श्रवणकुमार मखुीया राजेन्दर मौजे खलुा, मधेसी 
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २९६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िेिापाि शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  पोखरा २०७४/७५/प्र.५/५०२ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - - १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ९     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः - - ३ - - - - 

 

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

1.  4 खखमबहादरु पनु कर्णबहादरु प्रखजत आ.ज. 

2.  13 रामबहादरु थापा रनबहादरु चमननसंह आ.ज. 

3.  16 रोमन शे्रष्ठ नबरेन्द्रकुमार ख्यामनारायन आ.ज. 
 

 
..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २९७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१३ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  पोखरा २०७४/७५/प्रा.५/५०३ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - - १ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ८३     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ५ - - ५ ३ - - 

 

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

1.  13 अरुणकुमार साह उमेशप्रसाद रामसोगारथ खलुा, मधेसी 

2.  48 ढकबहादरु वव.क. खजतबहादरु मनराम दनलत 

3.  55 ठदपकुुमार यादव नसकन्दरप्रसाद गंगा मधेसी 

4.  62 ध्रवुराज पौडेल झलकप्रसाद गंगाधर खलुा 

5.  82 प्रमेकान्त शमाा मोहनचन्र नतलकेश् वर खलुा, मधेसी 

6.  88 बेनी नेपाली सकुबहादरु हमुबहादरु दनलत 

7.  122 राजेश साह रामजलुमु भगवानदत्त मधेसी 

8.  133 लनलत नेपाली बालकृष्ण कल्ल ु दनलत 

9.  138 ववनोद शमाा टेकनाथ परुुषोत्तम खलुा 

10.  86 वववेक थापा इमानबहादरु जयववर खलुा 

11.  145 ववष्णपु्रसाद साह सूयानारायण रवी मधेसी 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २९८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, मेकालनकि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  पोखरा २०७४/७५/प्रा.५/५०४ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - - १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १२     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः - - ३ - - - - 

 

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

1.  4 नतथथ जोशी शम्भलुाल चन्द्रलाल आ.ज. 

2.  7 ठिपककुमार मंडल सोनभत ववहारी आ.ज. 

3.  18 सन्द्िेश पनु वहरामणी नडलबहािरु आ.ज. 
 

 
..................... 
(रुकु शमाथ पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयथप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २९९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लसलभि, लसलभि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  पोखरा २०७४/७५/प्रा.५/५०५ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - १ - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः  २      

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः - २ - - - - - 

 

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

1.  2 दीवपका ढुङ् गाना प्रकाशचन्द्र रामचन्द्र मवहला 

2.  6 सन्द्तोषी शमाा नमत्रलाल मननहका  मवहला 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३०० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लसलनयर लमटरररडर शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१२ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  पोखरा २०७४/७५/प्र.४/५०६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ २ १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः  ३४६      

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ५ ७ ५ ६ - - - 

 

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

1.  9 अननता रार्इ देवराज शमशेर आ.ज. 

2.  10 अननलकुमार कुशवाहा वकशोरी दखुी मधेसी 

3.  43 आचँल बराल ववश् वनाथ उमापनत खलुा, मवहला 

4.  175 खचत्रा शमाइ गंगाप्रसाद खडानन्द मवहला 

5.  191 झलमल राना थापा नडलबहादरु ज्ञानबहादरु मवहला, आ.ज. 

6.  196 डम्मरबहादरु शे्रष्ठ उदयराज पहलमान आ.ज. 

7.  203 ताराकुमारी पौडेल एकनारायण विकाराम खलुा, मवहला 

8.  277 ननभाकुमारी महतो रामहरी दामोदर मवहला, मधेसी 

9.  305 पषु्पा शमाइ पौडेल ववनोद मोनतलाल खलुा, मवहला 

10.  339 बननकुमारी घती कुले बवुिराम आ.ज. 

11.  427 मोहन पंनडत रामचनलत्र नमिु मधेसी 

12.  456 रनबन्रप्रसाद नत्रपािी अमेररकाप्रसाद शारदा मधेसी 

13.  464 राज ुपौडेल भवुानीशंकर वाल ु खलुा 

14.  496 रुपा राना तलुबहादरु परशरुाम आ.ज. 

15.  610 शेषकान्त पराजलुी देववलाल नबननदत्त खलुा 

16.  611 शैलेन्र यादव धनेश ननवइल मधेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

17.  621 श्रवणकुमार मखुखया राजेन्दर मौजे मधेसी 

18.  666 सरला पौडेल धनपती कृष्णप्रसाद मवहला 
 

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३०१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेिापाि शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  पोखरा २०७४/७५/प्र.४/५०७ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४+१+१+१ - १ १ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ११८     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ - ० ० ० - - 

 

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

1.  65 कृष्णप्रसाद ढकाल बाबरुाम मोहदत्त खलुा 

2.  79 गोकुल खिनमरे मधखुर प्रमेनारायण खलुा 

3.  95 विकाराम शमाा शानलकराम कूलप्रसाद खलुा 

4.  124 ध्रवु नतवारी बवुिराम बलभद्र खलुा 

5.  210 रामचन्द्द्र पराजलुी वेदप्रसाद धन्द्ज ु खलुा 

6.  217 लक्ष्मण नतवारी भववश् वर नारनदत्त खलुा 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर १०, १३ र ३३६ का उमेदवारहरुले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपसु्स्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३०२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  फोरमेन शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  पोखरा २०७४/७५/प्रा.४/५०८ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ८ २ १ २ - - १ 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    १८२    

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १३ ५ ५ ११ - - १ 

 

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

1.  15 अरुणकुमार यादव बेचन खजबछ खलुा, मधेसी 

2.  24 अखस्मता देबकोटा भरत टंकप्रसाद मवहला 

3.  26 आकाश तझ्या कृष्णकुमार पणुणलाल खलुा, आ.ज. 

4.  55 कृष्णाकुमार पंनडत कामेश् वर देबकी मधेसी 

5.  87 तेजनारायण साह रामबचन खहेरु खलुा, मधेसी 

6.  96 ठदपकुुमार यादव नसकन्दरप्रसाद गंगा खलुा, मधेसी 

7.  102 ठदलकुमारी श्रीस चन्रबहादरु टेकबहादरु खलुा, मवहला, आ.ज. 

8.  105 दीपककुमार यादव धनेश् वर नसंहेश् वर मधेसी 

9.  112 ध्रवुराज पौडेल झलकप्रसाद गंगाधर खलुा 

10.  124 नारायण शे्रष्ठ लक्ष्मण हररप्रसाद आ.ज. 

11.  135 पदमबहादरु बढुा बल जखरु वप.क्षे. 

12.  136 पपकुुमार यादव रामसठुदष्ट प्रठदप खलुा, मधेसी 

13.  150 प्रनतक नतवारी सरेुन्र जगुशे् वर मधेसी 

14.  161 प्रमेराज मरानसनी माधौराम ननत्यानन्द खलुा 

15.  171 भवुन अनधकारी ववष्णपु्रसाद डण्डपाणी खलुा 

16.  181 मदनकृष्ण शे्रष्ठ धम्मरबहादरु दलबहादरु आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

17.  207 यनुनका खिनमरे पषु्पराज ठदननाथ मवहला 

18.  208 योगबहादरु बराल ववरबहादरु खडकजीत आ.ज. 

19.  214 रन् जकुुमारी महतो सकृुत नसताराम मवहला 

20.  223 राजकुमार साह रामतलेवर धनषुी खलुा, मधेसी 

21.  229 राजेशकुमार यादव कौशलवकसोर रामऔतार मधेसी 

22.  269 ववशाल वाननया रामबहादरु देवबहादरु खलुा 

23.  290 संजय खड् का चन्रनारायण अजुणन खलुा, मधेसी 

24.  294 संठदपकुमार नसंह रामअवतार अमतृ खलुा, मधेसी 

25.  311 सनबता अनधकारी सरेुन्र बसन्तबहादरु मवहला 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर ४१ को उमेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 
..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३०३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररडर शे्रणी: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।८ र ९ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  पोखरा २०७४/७५/प्र.३/५०९ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    १२८    

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ५ - - ५ १ - - 

 

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

1.  66 खिरञ् जीवी आिायय यज्ञप्रसाद िोपनाथ खलुा 

2.  67 छववलाल नेपाली बले धने दनलत 

3.  98 देबेन्द्र यादव रामपतृ रामेश् वर मधेसी 

4.  114 पषु्पा शमाय पौडेल ववनोद मोनतलाल खलुा 

5.  158 मोहन पडँीत रामिनलत्र नमिु मधेसी 

6.  164 रमाकान्द्त पौडेल प्रमेनारायण देवीदत्त खलुा 

7.  213 ववननता अयायल (बराल) तेजराज पशपुनत खलुा 

8.  227 ववरेन्द्रकुमार िाकुर रामदेव गदुर खलुा, मधेसी 

9.  242 सत्यनारायण साह शम्भ ु रघनुाथ मधेसी 

10.  303 वहतलाल नसंह कुशवाहा सरैुतनसंह लक्ष्मीनसंह मधेसी 
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३०४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  इिेखरि लसयन शे्रणी: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  पोखरा २०७४/७५/प्रा.३/५१० 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ६ २ १ १ - १ - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    २१२    

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १५ ७ ४ १० - ४ - 

 

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

1.  10 अमोदकुमार साह रामवकृ्ष वनुनलाल मधेसी 

2.  17 अखस्मता खिनमरे रामकृष्ण लीलामणी खलुा, मवहला 

3.  18 अखस्मता देवकोटा भरत टंकप्रसाद मवहला 

4.  29 ओमप्रकाश यादव धननचन लक्ष्मी खलुा, मधेसी 

5.  42 कुववर थापा मगर नरबहादरु नतलकबहादरु अपाङ्ग 

6.  46 कृष्णाकुमार पखण्डत कामेश् वर देवकी खलुा, मधेसी 

7.  49 केशवबहादरु पौडेल रुद्रबहादरु पदमबहादरु अपाङ्ग 

8.  68 जगतप्रसाद भसुाल वहमलाल नडलाराम खलुा 

9.  71 जानकीकुमारी बढुाथोकी धननराम दलबहादरु मवहला 

10.  102 ठदपकुुमार यादव नसकन्दरप्रसाद गंगा खलुा, मधेसी 

11.  107 ठदलबहादरु थापा शशे नललाधर आ.ज. 

12.  108 ठदवाकर पाण्डे नरेन्द्रप्रसाद अध्याप्रसाद खलुा, मधेसी 

13.  109 दीपककुमार यादव धनेश् वर नसंहेश् वर खलुा, मधेसी 

14.  134 नारायण थापा गोपाल भपुाल अपाङ्ग 

15.  146 पपकुुमार यादव रामसठुदष्ट प्रठदप खलुा, मधेसी 

16.  149 वपंकीकुमारी साह रामसागर जट्ट ु मवहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

17.  150 वपताम्बर कुुँ वर खड् कबहादरु दगुााबहादरु खलुा 

18.  154 प्रकाश गौतम श्रीप्रसाद प्रजापती खलुा 

19.  156 प्रकाश पोख्रले खखमलाल भेषराज खलुा 

20.  191 भवुन महत क्षेत्री कृष्णबहादरु रुमाननसं खलुा 

21.  194 मदनकुमार अनधकारी रामकैलाश मखुलाल मधेसी 

22.  206 ममता देवकोटा खचरख जवी नत्रलोचन मवहला 

23.  217 यमबहादरु कुमाल जयराम चरुाबहादरु आ.ज. 

24.  220 योगबहादरु बराल वीरबहादरु खड् कजीत आ.ज. 

25.  223 रन्जकुुमारी महतो सकृुत नसताराम मवहला 

26.  227 राजकुमार साह रामतलेवर धनषुी खलुा, मधेसी 

27.  229 राजेन्द्रप्रकाश बढुाथोकी लोकेन्द्रबहादरु लालबहादरु खलुा, अपाङ्ग 

28.  270 ववखामान रोका मगर वीरबहादरु नन्दे आ.ज. 

29.  277 शाखन्त बढुा गोपाल तलुनसंह मवहला 

30.  303 सरोज नसंह कुुँ वर कुन्दननसंह करननसंह खलुा 

31.  318 सशुान्त नसंह नेमकुमार राजेन्द्र मधेसी 

द्रष्टव्य : रोल नम्बर ४१ को उमेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ ।  
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४१२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।१९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररलिङ सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  िुटवल २०७४/७५/प्र.५/६०१ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २२६     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ४ - ५ ३ - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  28 अजुनु थापा ठिलबहािरु खड् गबहािरु खलुा, आ.ज. 

2.  89 खगने्द्र नपेाली खखमबहािरु विकाबहािरु खलुा 

3.  158 नडलबहािरु थापा पूर्बुहािरु गन ु आ.ज. 

4.  289 रख जतकुमार महतो रामचनलतर तेजीलाल मधेसी 

5.  302 रनबन्द्र बढुा नरबहािरु हकुबहािरु खलुा, आ.ज.  

6.  308 राकेश नब.एम. चन्द्रबहािरु बलबहािरु आ.ज. 

7.  339 राहलु शकु्ल वजृनबहारी सभुरनाथ मधेसी 

8.  365 लालमन यािव रामशंकर पहलवान मधेसी 

9.  395 वववश सारु भवुाननसं मनवीर आ.ज. 

10.  493 सरेुन्द्रकुमार के.सी. खजतबहािरु चन्द्रवीर खलुा 
 

 

 
..................... 
(रुकु शमा ुपौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयपु्रसाि सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४१३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।१९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िेिापाि शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  िुटवल २०७४/७५/प्र.५/६०२ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः - - १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १५     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः - - २ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  7 उषा थापा हमुबहादरु शखशधर आ.ज. 

2.  23 योग्य राना नगमाननसंह जङ्गबहादरु आ.ज. 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४१४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।१९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१३ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  िुटवल २०७४/७५/प्रा.५/६०३ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २४     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - १ - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  16 महेन्द्र साह सोनार रामवकसनु देवनारायण खलुा 

2.  26 ववजयकुमार महरा श्रीराम जगुशे्वर खलुा, दनलत 

3.  35 सजृन खिनमरे ठदनेशकुमार थानेश्वर खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४१५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२१ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लसलनयर लमटरररडर शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१३ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  िुटवल २०७४/७५/प्र.४/६०४ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः ३ १ १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ४५४     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ७ ४ ५ ३ - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  61 अजुनु थापा ठिलबहािरु खड् गबहािरु खलुा, आ.ज. 

2.  224 खगने्द्र नपेाली खखमबहािरु विकाबहािरु खलुा 

3.  269 गोववन्द्ि नेउपान े बाबरुाम रत् नाखर खलुा 

4.  284 चन्द्रपाल कुमी हररलाल हररराम मधेसी 

5.  327 विकाकुमारी भसुाल पारास्वर धनपनत मवहला 

6.  429 धमाुराज डााँगी घनश्याम बनलराम खलुा 

7.  557 प्रनतक्षा भण्डारी बाबरुाम झववलाल मवहला 

8.  882 नबनोि पौडेल रामनाथ नललाधर खलुा 

9.  688 रचना अयाुल लक्ष्मणप्रसाि खजवलाल खलुा, मवहला 

10.  711 रववन्द्र बढुा नरबहािरु हकुबहािरु आ.ज. 

11.  761 रामसवुास गपु्ता  खशवशंकरप्रसाि रामिलुारे मधेसी 

12.  1017 शत्रधुनप्रसाि यािव रामअधार मनुनलाल मधेसी 

13.  1011 सखचन शे्रष्ठ पोमप्रसाि कृष्णप्रसाि आ.ज. 

14.  1046 सरस्वती ज्ञवाली यावनाथ पूनराम मवहला 

15.  1098 नसता घती मेखबहािरु खमबहािरु आ.ज. 

16.  1128 सखुजत चौधरी खशवप्रसाि भोथे आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

17.  1131 सठुिप खनाल रत्नखर खजवनाथ खलुा 

द्रष्टब्य: रोल नं. १८,७७६ र ११०६ का उमेदवारहरुले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजहरुको उत्तरपुस्स्तका रद्द गररएको छ ।   
 

 
..................... 
(रुकु शमा ुपौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयपु्रसाि सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४१६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२१ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेिापाि शे्रणी: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  िुटवल २०७४/७५/प्र.४/६०५ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३११ - १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १८३     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ४ - ० ० - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  41 अववश्कार भण्डारी कुलप्रसाद दनिराम खलुा 

2.  87 कृष्णप्रसाद भट्टराई खेमानन्द जयवल्लभ खलुा 

3.  394 वालकृष्ण पोख्रले चडुामणी होताराज खलुा 

4.  444 शीला बेल्वासे (पाण्डेय) नमुानन्द ढुखण्डराज खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४१७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  फोरमेन शे्रणी: चौथो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।०६ र ०७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  िुटवल २०७४/७५/प्रा.४/६०६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ४१     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - १ - - - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  5 ऋविराम चौधरी ववरेन्द्रकुमार खशवनारायण खलुा 

2.  15 गमबहादरु सोमै हमुबहादरु वविषनसंह आ .ज.  

3.  49 मननि न्द्यौपान े खेमानन्द्द मननराम खलुा 

4.  94 होमनाथ खरेल जनकलाल भवुानन्द्द खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाष पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयषप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४१८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररडर शे्रणी: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।०८ र ०९ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  िुटवल २०७४/७५/प्र.३/६०७ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ १ - - १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ३३८     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ५ ४ - - ४ - - 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  149 कृष्णप्रसाद पौडेल तलुप्रसाद निननराम खलुा 

2.  342 ननममल नेपाली दलिहादरु चाउटो दनलत 

3.  421 प्रनतमा पौड्याल पनुाराम जेदपु्रसाद मवहला 

4.  668 निनोद पौडेल रामनाथ नललाधर खलुा 

5.  686 निशाल नेपाली कमाननसंह कले खलुा, दनलत 

6.  780 सपना खिनमरे टोपनारायण अखननधर मवहला 

7.  790 सरस्वती गैरे वपताम्िर िेनीराम मवहला 

8.  855 सनुनल पररयार दलिहादरु ज्ञाने दनलत 

9.  880 सयुमप्रसाद रेनमी टुकनारायण नतथमप्रसाद खलुा 

10.  883 सयुमिहादरु ववश्वकमाम रामिहादरु झववलाल दनलत 

11.  889 ससु्मा पाण्डेय कुलप्रसाद भवुानीशंकर खलुा, मवहला 
 

 
..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयमप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ४२० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।८।२७ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  इिेखरि लसयन शे्रणी: तेस्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक,इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  िुटवल २०७४/७५/प्रा.३/६०८ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ५ १ १ १ - - १ 

धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २३४     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ७ ३ ४ ४ - - २ 
 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

1.  4 अन्ज ुपौडेल कववराज जमुाकान्त मवहला 

2.  33 उपेन्रबहादरु शाही राजबहादरु रनत वप .क्षे.  

3.  62 कृष्ण अनिकारी नारायणप्रसाद चडुामणी खलुा 

4.  59 कृष्णप्रसाद शे्रष्ठ गंगाप्रसाद चनुप्रसाद आ .ज.  

5.  77 गणेश थारु शंकरप्रसाद तलुसीप्रसाद खलुा, आ .ज.  

6.  83 गडु् ड ुगपु्ता लोटई नेउरा मिेसी 

7.  121 दानबहादरु खज .सी.  शंकरबहादरु ररपभुन्जन खलुा 

8.  122 दानबहादरु सोती नगतमान भानगराम आ .ज.  

9.  178 पषु्पराज चौिरी रामप्रसाद खशवप्रसाद आ .ज.  

10.  185 प्रनतक्षा वस्याल वहमलाल िमाागथ मवहला 

11.  214 मननस न्यौपाने खेमानन्द मननराम खलुा 

12.  219 मन्ज ुसनुार वेगमबहादरु भोजबहादरु मवहला 

13.  220 मन्जेश पासी रामकलप छोटेलाल मिेसी 

14.  264 राजेशकुमार यादव कौशलवकशोर रामऔतार मिेसी 

15.  273 रामबहादरु कुसारी दीलबहादरु दबेनसंह वप .क्षे.  



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ि.क्र.नं. रोल नं. उमेदवारको नाम, थर िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

16.  327 ववष्ण ुगौतम दनिराम  खलुा 

17.  197 ववुिलाल रेग्मी महेश्वर कमलापनत खलुा 

18.  403 सोन ुकेवट वकशोरप्रसाद रामवकृ्ष खलुा, मिेसी 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३०५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररलिङ सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  नेपालगंज २०७४/७५/प्र.५/७०१ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ८७     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - २ - - - 

 

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

1.  7 आययन गोनडया रामप्रसाद दशरथ मधेसी 

2.  29 गणेश गौतम बोधराज वालकृष्ण खलुा 

3.  54 डोलराज अनधकारी जीबलाल नललाधर खलुा 

4.  138 रमाशंकर गोनडया रामप्रसाद दशरथ मधेसी 

5.  150 रामचन्द्र चापागााँर्य नन्द्दलाल चडुामणी खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३०६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िेिापाि शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  नेपालगंज २०७४/७५/प्र.५/७०२ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ३६     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - २ - - - 

 

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

1.  58 भरत ररजाल मोनतराम पूर्णप्रसाद खलुा 

2.  85 नलयाकत आनल जाफर नाखजम खलुा, मधेसी 

3.  98 सन्तोष खराल केशवराज भववश् वर खलुा 

4.  100 सरस्वती कुमारी लक्ष्मर् देवनारायर् मधेसी 
 

 
..................... 
(रुकु शमाण पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयणप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३०७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१३ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  नेपालगंज २०७४/७५/प्रा.५/७०३ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २२     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - १ - - 

 

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

1.  7 गणेश रावत मखदिर हके खलुा 

2.  10 जागशे् वर चौधरी नमनकेटन लवरु खलुा 

3.  25 मिन भण्डारी थलबहािरु चदरबहािरु खलुा 

4.  46 होमबहािरु नेपाली लालववर सेते िनलत 

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३०८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२८ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

 

पदः  लसलनयर लमटरररडर शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१२ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  नेपालगंज २०७४/७५/प्र४.७०४ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ १ १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २८९     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ९ ३ ३ २ - - - 

 

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

1.  46 आययन गोनडया रामप्रसाद दशरथ खलुा, मधेसी 

2.  248 डोलराज अनधकारी जीबलाल लीलाधर खलुा 

3.  261 तेजबहादरु भण्डारी नधरबहादरु मननराम खलुा 

4.  315 धमयराज परुी खिरञ् जीबी नबष्णदेुव खलुा 

5.  743 नबमलखजतकुमार नसंह नागने्द्रप्रसाद सत्यनारायण मधेसी 

6.  529 महेशकुमार थारु हररप्रसाद बैजनाथ आ.ज. 

7.  560 नमना भषुाल खशवलाल नतलाराम मवहला 

8.  626 राजेशकुमार िौधरी प्रमेलाल िलुाही आ.ज. 

9.  655 रामिन्द्र िापागााँर्य नन्द्दलाल िडुामखण खलुा 

10.  672 रुपा िापार्य रामप्रसाद खडानन्द्द मवहला 

11.  713 नललाप्रसाद वली हस्तबीर नभमबहादरु खलुा 

12.  929 शनुसला ढकाल प्रभानन्द्द वहमालाल मवहला 

13.  808 श्रीराम िौधरी मंगरु जंववर आ.ज. 

14.  831 सन्द्तोष के.सी. नमराज पणुयबहादरु खलुा 

15.  910 सभुाष पौडेल ववष्णपु्रसाद खशवप्रसाद खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

16.  919 सरेुशकुमार शमाय गंगादत्त बालकृष्ण खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३०९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२८ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेिापाि शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  नेपालगंज २०७४/७५/प्र४.७०५ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २+१ - - १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ६१     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ५ - - ० - - - 

 

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

1.  27 कमला गौतम चडुामखि लक्ष्मीप्रसाद खलुा 

2.  41 गोपाल के.सी. महेन्द्रबहादरु दीपबहादरु खलुा 

3.  58 नतथथ खिनमरे नसविप्रसाद कलाधर खलुा 

4.  74 नरेन्द्रराज न्द्यौपान े पशपुनत नरतम खलुा 

5.  115 माधवप्रसाद उपाध्याय शोभाखर प्रनतमान खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाथ पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयथप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३१० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  फोरमेन शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  नेपालगंज २०७४/७५/प्रा.४/७०६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ५ २ १ १ - १ - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    २१३    

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १० ४ ५ ३ - २ - 

 

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

1.  59 गणेश रावत मखदिर हके खलुा 

2.  62 गडु् ड ुगपु्ता  लोटर्इ नेउरा मधेसी 

3.  102 नडलबहािरु बढुा िेवान चदरलाल अपाङ्ग 

4.  129 ठिपेदर घनतइ मगर रामबहािरु निमबहािरु आ.ज. 

5.  131 ठिपेदर थापा िलबहािरु कासीराम आ.ज. 

6.  97 टुङ्गनाथ यािव िाकुरप्रसाि नसताराम मधेसी 

7.  157 नरेश चौधरी बजु ु पहलमान खलुा, आ.ज. 

8.  217 मिन िण्डारी थलबहािरु चदरबहािरु खलुा 

9.  215 मिनकुमार वली यामबहािरु धनबहािरु खलुा 

10.  220 मननश परुी कोलराज र्श् वरी अपाङ्ग 

11.  226 महेश चौधरी मटुृलाल िेवीराम खलुा, आ.ज. 

12.  243 यामबहािरु खत्री नतलबहािरु गंगाराम खलुा 

13.  270 रीता घनतइ मगर सेरबहािरु गंगाराम मवहला 

14.  304 ववष्णा पौडेल धनलाल प्रतीिान मवहला 

15.  312 शंकर राना िाट िामोिर रेशमलाल खलुा 

16.  315 खशला पाण्डे कमलप्रसाि अनत्यप्रसाि मवहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

17.  377 शषु्मा नड.सी. हेमराज िैलत मवहला 

18.  310 सङकरप्रसाि धमाला धनकृष्ण गरुुशरण खलुा 

19.  336 सदिीप बस्नेत ठिपबहािरु यज्ञबहािरु खलुा 

20.  343 सागर साह ववहारीप्रसाि तलुसीप्रसाि मधेसी 

21.  350 सजुन गाह  टंकबहािरु मनबहािरु आ.ज. 

22.  388 होमबहािरु नेपाली लालववर सेते खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३११ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररडर शे्रणी: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।८ र ९ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  नेपालगंज २०७४/७५/प्र३.७०७ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः २१२       

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ ३ - - - - - 

 

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

1.  114 नगता ररजाल भेषराज पनुाराम मवहला 

2.  143 जानकी नतवारी ठिपेन्द्रप्रसाि चन्द्रलाल मवहला 

3.  158 डोलराज अनिकारी जीबलाल लीलािर खलुा 

4.  205 िेबेन्द्रप्रसाि उपाध्याय भखिप्रसाि मनप्रसाि खलुा 

5.  228 नववनकुमार नब.सी. चन्द्रभान िलभञ् जन खलुा 

6.  248 पननता वव.सी नबरेन्द्रबहािरु िनबहािरु मवहला 

7.  381 यवुराज चौलागार्इ ियाराम रत् नप्रसाि खलुा 

8.  481 ववष्ण ुगौतम कमलापती विकारम खलुा 

9.  527 सन्द्तोष के.सी. नमराज पूणइबहािरु खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयइप्रसाि सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३१२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२९ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  इिेखरि लसयन शे्रणी: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  नेपालगंज २०७४/७५/प्रा.३/७०८ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ५ १ १ - - १ - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः    २७६    

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १२ ३ ४ - - ५ - 

 

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

1.  8 अनमतकुमार थारु खशवप्रसाद झिुरी अपाङ्ग 

2.  20 उमेश चौधरी देवीराम वामदेव आ.ज. 

3.  74 गणेश रावत मखददर हके खलुा 

4.  105 जनु ुघनति मगर झमुलाल कामी मवहला, आ.ज. 

5.  113 टोपेदरबहादरु थापा कालजङ्ग धनबहादरु खलुा 

6.  120 नडलबहादरु बढुा देवान चदरलाल खलुा, अपाङ्ग 

7.  154 ठदपक बस्नेत चदरबहादरु वीरबहादरु खलुा 

8.  162 दगुािप्रसाद लानमछान े बालाराम गंगाराम अपाङ्ग 

9.  205 वपताम्बर शमाि मनोहर ननलकण्ि अपाङ्ग 

10.  355 नबरबहादरु चौधरी पनतराम कोकोल ु आ.ज. 

11.  256 मदनकुमार वली यामबहादरु धनबहादरु खलुा 

12.  259 मधसुदुन आचायि ननमराज केदारनाथ खलुा 

13.  293 यामबहादरु खत्री नतलबहादरु गंगाराम खलुा 

14.  309 रववना खड् का कणिबहादरु गोरखबहादरु मवहला 

15.  336 लक्ष्मी थापा टेकबहादरु नतलबहादरु मवहला 

16.  361 वववेक बढुा ससीराम तलेु आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

17.  370 ववष्ण ुपाण्डे बावरुाम छववलाल खलुा 

18.  394 सङकरप्रसाद धमाला धनकृष्ण गरुुशरण खलुा 

19.  398 सखददप बस्नेत ठदपबहादरु यज्ञबहादरु खलुा 

20.  410 सागर साह ववहारीप्रसाद तलुसीप्रसाद खलुा 

21.  450 वहक्मत खत्री रत् नबहादरु बखतबहादरु खलुा, अपाङ्ग 

 
 

..................... 
(रुकु शमाि पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयिप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २८७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२२ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  लमटरररलिङ सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  अत्तररर्ा २०७४/७५/प्र.५/८०१ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः ६२       

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  57 धमेन्द्रकुमार जोशी रामदत्त मोहनदत्त खलुा 

2.  69 पदमनसह बडाल जनकनसंह रामनसंह खलुा 

3.  106 नललाधर जोशी अजुनुदत्त प्रमानन्द्द खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमा ुपौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयपु्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २८८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२२ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िेिापाि शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  अत्तररर्ा २०७४/७५/प्र.५/८०२ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः २७       

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  8 कुशराज भट्ट कृष्णदत्त इश् वरीदत्त खलुा 

2.  34 पसु्कर नसंह पजुारा प्रतापनसंह चन्द्रनसंह खलुा 

3.  43 वववेक निनाडी खेमराज भीमलाल खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २८९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२२ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सुपरभाइजर शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१३ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  अत्तररर्ा २०७४/७५/प्रा.५/८०३ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २+१ - १ - १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ३५     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ - ३ - ० - - 

 

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

1.  2 अननल चौधरी हररबहादरु खसुीराम आ.ज. 

2.  9 कमलप्रसाद न्यौपान े गोववन्दप्रसाद पाराखर खलुा 

3.  13 गंगाराम चौधरी तेतराम चलुवुा खलुा, आ.ज. 

4.  21 नतलकराम चौधरी चरुामनप्रसाद रतनमान खलुा, आ.ज. 

5.  30 ननबन चोखाल यामबहादरु बमबहादरु खलुा 

6.  40 प्रठदपकुमार जैसवाल नबन्दाप्रसाद असर्फी खलुा 

7.  55 लक्ष्मण ववष्ट विकानसंह कालनुसंह खलुा 

 
 

..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २९० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२२ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लसलनयर लमटरररडर शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१२ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  अत्तररर्ा २०७४/७५/प्र.४/८०४ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ७९     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ४ - - - ३ - - 

 

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

1.  10 ओमराज रेग्मी चन्द्र धनजय खलुा 

2.  15 कमलाकुमारी पहरी तरे सक्राम दनलत 

3.  56 ठदनेशकुमार राम निखारी कननक दनलत 

4.  70 धमेन्द्रकुमार जोशी रामदत्त मोहनदत्त खलुा 

5.  124 मोहनबहादरु साकी चैते जोगी दनलत 

6.  132 राजेश काकी हरीवाव ु गणेशबहादरु खलुा 

7.  98 ववनोद रेग्मी मोनतलाल धनजय खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २९१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२२ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक िेिापाि शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  अत्तररर्ा २०७४/७५/प्र.४/८०५ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १+१ - १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः  ४४      

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ३ - ० - - - - 

 

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

1.  60 प्रकाशमखि नमश्र नन्दलाल वीरभद्र खलुा 

2.  71 वववेक ववनाडी खेमराज भीमलाल खलुा 

3.  119 सीताकुमारी जोशी (पनेरु) प्रमेराज श्रीधर खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २९२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२२ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  फोरमेन शे्रणी: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।६ र ७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  अत्तररर्ा २०७४/७५/प्रा.४/८०६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ १ १ - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः  १३७      

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ७ ३ ५ - - - - 

 

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

1.  3 अननल चौधरी हररबहादरु खशुीराम आ.ज. 

2.  21 कमलप्रसाद न्यौपान े गोववन्दप्रसाद पाराखर खलुा 

3.  28 कुमारी राजेश् वरी वोहरा उत्तमकुमार हकक बहादरु मवहला 

4.  29 कृष्ण ववष्ट निमबहादरु हरर खलुा 

5.  50 नगताकुमारी चौधरी बधुराम वोनगराम मवहला 

6.  118 प्रकाश वव.क. नपुकबहादरु जयराम खलुा 

7.  148 नमनराज वैद्य गोववन्दवकशोर चन्रमान आ.ज. 

8.  151 रंखजता कुमारी योगने्र प्रान्दत मवहला 

9.  152 रवव राना  तलुसीराम िानबहादरु आ.ज. 

10.  157 राजेन्र चौधरी मायाराम रेशमलाल आ.ज. 

11.  165 राम सोहवत चौधरी िोसपु्रसाद रामधनी खलुा, आ.ज. 

12.  160 रामबहादरु लम्साल चन्रबहादरु प्रमेबहादरु खलुा 

13.  171 लक्ष्मण ववष्ट विकानसंह कालनुसंह खलुा 

14.  199 साजन नसंह श्यामबहादरु जगतबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाक पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयकप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २९३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२२ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  लमटरररडर शे्रणी: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।८ र ९ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  अत्तररर्ा २०७४/७५/प्र.३/८०७ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - १ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ११८     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ४ - - ३ ५ - - 

 

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

1.  35 कमलाकुमारी पहरी तरे सक्राम दनलत 

2.  38 काखशन्द्रकुमार नसंह महेन्द्र बालदेव खलुा, मधेसी 

3.  56 गजेन्द्रप्रसाद मंडल रामलाल लक्ष्मी मधेसी, दनलत 

4.  65 गोववन्द्दनसंह नगारी सोहननसंह निलोकनसंह खलुा 

5.  98 ठदनेशकुमार राम निखारी कननक खलुा, मधेसी, दनलत 

6.  136 पसु्करनसंह धामी धननसंह गोपालनसंह खलुा 

7.  219 मोहनबहादरु साकी चैते जोगी दनलत 

8.  287 सन्द्तोषकुमार नेपाली धन ु कृष्ण दनलत 

 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २९४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।२३ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका 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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  इिेखरि लसयन शे्रणी: तेश्रो सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।४।५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  अत्तररर्ा २०७४/७५/प्रा.३/८०८ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ २ १ - - १ - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   २३१     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ८ ६ ९ - - ३ - 

 

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

1.  4 अननल चौधरी हररबहादरु खसुीराम आ.ज. 

2.  30 करुणाकर जोशी ठदल्लीराज प्रभानन्द खलुा 

3.  34 कुमारी राजेश् वरी वोहरा उत्तमकुमार हकक बहादरु मवहला 

4.  43 केशवराज भट्ट गंगादत्त प्रजापनत खलुा 

5.  55 गणेशकुमार रेग्मी दयाराम नबनीप्रसाद अपाङ्ग 

6.  64 नगताकुमारी चौधरी बधुराम बोंगीराम मवहला 

7.  99 जीवन राना  रामस्वरुप भजोरा आ.ज. 

8.  102 टेकबहादरु धामी रणबहादरु जमाननसं खलुा 

9.  122 ठदपेन्र घनतकमगर रामबहादरु नभमबहादरु आ.ज. 

10.  172 प्रमे के.सी. नगरबहादरु करे खलुा 

11.  180 बसन्तीकुमारी मल्ल मान अजुकन मवहला 

12.  197 भक्तबहादरु महतारा पदमबहादरु कणकबहादरु अपाङ्ग 

13.  211 मननश परुी कोलाराज इश् वरी खलुा, अपाङ्ग 

14.  212 मन्देवी जैशी जनकराज भक्तराज मवहला 

15.  220 मायाकुमारी चौधरी रेशमलाल बैरागी मवहला 

16.  222 नमनराज वैद्य गोववन्दवकशोर चन्रमान खलुा, आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

17.  233 रवव राना तलुसीराम भानबहादरु आ.ज. 

18.  240 राजेन्र चौधरी मायाराम रेशमलाल खलुा, आ.ज. 

19.  252 रामनारायण डगौरा (चौधरी) छेदलुाल चोकटराम आ.ज. 

20.  248 रामसोहबत चौधरी भोसपु्रसाद रामधनी आ.ज. 

21.  185 ववनोद ववष्ट गणेशबहादरु आसमनी खलुा 

22.  300 नसता थापा लक्ष्मणबहादरु मानबहादरु मवहला, आ.ज. 
 

 
..................... 
(रुकु शमाक पौडेल)  

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

..................... 
(सूयकप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
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