
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २२७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१४ 

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  सहलनदेशक शे्रणी: दश ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्र.१०/१ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः     १९      

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

 

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

1.  10 गणेशप्रसाद लइुटेल एकनाथ लोकनाथ खलुा 

2.  26 बसन्तकुमार ढंुगाना गोववन्दप्रसाद पद् मप्रसाद खलुा 

3.  35 शेरजंग काकी चन्रबहादरु रववध् वज खलुा 

4.  40 सशुान्त वास्तोला निलोचन केशव 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. २२८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१४ 

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  प्रबिक शे्रणी: दश ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१४ र १५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.१०/२ 

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

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

 

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

1.  1 रन् ज ुपाण्डे ननममलठिप गणेशबहािरु मवहला 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयमप्रसाि 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. २२९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  उपलनदेशक शे्रणी: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, लिलिध, तथ्याङ्कशास्त्र 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१२ र १३ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्र.९/३ 

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 ० - - - - - - 

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 
..................... 
(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. २३४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१४ 

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  उपप्रबिक शे्रणी: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१२ र १३ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.९/४ 

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

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

 

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

1.  10 ठिपा शे्रष्ठ ठिलीपकुमार सजेुकुमार खलुा 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाि 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. २३० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१४ 

नपेाल ववद्यतु प्रानिकरणको 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  उपप्रबिक शे्रणी: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, मेकालनकि 

लि.प.सञ्चािन लमल ः २०७५।३।१२ र १३ गते नल जा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.९/५ 

लकलसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
लि.प.मा सम्मिलि  संख्ाः     ७      

अन्तवाा ााको िालग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  1 आत्मेश पौड् याल ठिवाकर शम्भपु्रसाि खलुा 

2.  6 रवववकशोर ित्त इन्िेश् वर रामवल्लभ खलुा 

3.  9 सजन शे्रष्ठ सत्यमान सकुलमान खलुा 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाि 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. २31 /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  उपप्रबिक शे्रणी: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, लसलभि, लसलभि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१२ र १३ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.९/६ 

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

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

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 
..................... 
(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. २३२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१४ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  उपप्रबिक शे्रणी: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, लसलभि, सभे 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१२ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.९/७ 

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

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

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 
..................... 
(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. २३३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१४ 

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  उपप्रबिक शे्रणी: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, कम्प्युटर इख जलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१२ र १४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.९/८ 

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 १ - - - - - - 

 

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

1.  15 रववन्द्र शे्रष्ठ देवनारायण खशवदत्त 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. २३५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१५ 

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 लनदेशक शे्रणी: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१४ र १५ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्र.८/९ 

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

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

 

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

1.  8 प्रनमला अयााल रामगोपाल मखुिनाथ मवहला 

2.  14 शोभा पौडेल भसुाल मखुिराम गजाधर मवहला 

 
 

..................... 
(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. २३६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१५ 

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 लनदेशक शे्रणी: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१४ र १६ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्र.८/१० 

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

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

 

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

1.  1 इखदिरा शे्रष्ठ जयप्रसाि मोहनप्रसाि मवहला 

2.  4 प्रनमला अयााल रामगोपाल मखुिनाथ मवहला 

3.  6 लक्ष्मी सवेुिी (िेव) होमनाथ चेतनाथ मवहला 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयाप्रसाि 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. २३७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१५ 

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 प्रबिक शे्रणी: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.८/११ 

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

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

 

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

1.  14 प्रववण कुमार रामनरेशप्रसाद अवधनारायणप्रसाद खलुा 

2.  17 रुवल बढुाथोकी तेजबहादरु बखतबहादरु खलुा 

3.  19 ववक्रम पौडेल यदनुाथ बवुिप्रसाद 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. २३८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१५ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  सहायक प्रबिक शे्रणी: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, लसलभि, लसलभि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.८/१२ 

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

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

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 
..................... 
(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. २३९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१५ 

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 प्रबिक शे्रणी: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, कम्प्युटर इख जलनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१० र ११ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.८/१३ 

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

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

 

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

1.  1 अमरबहादरु गरुुङ कर्णबहादरु अमतृबहादरु खलुा 

 
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयणप्रसाद 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. २४० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१६ 

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  प्रशासकीय अलधकृत शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।२२ र २३ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्र.७/१४ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ४ १ १ १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः  ३१३     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः ६ ४ ४ २ - - - 

 

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

1.  81 उदयराम नावपत ज्ञानेन्द्रमान नसंहबहादरु आ.ज. 

2.  117 कमला रेग्मी कुलप्रसाद शेषकान्द्त मवहला 

3.  343 ठदपकराज शे्रष्ठ भरतराज वीरबहादरु आ.ज. 

4.  369 दगुााबहादरु खत्री उविमबहादरु मानबहादरु खलुा 

5.  507 वप्रती कर्ा आजादकुमार स्वरुपनारायर् खलुा, मवहला, मधेसी 

6.  556 भरत के.सी. लोकबहादरु धनबहादरु खलुा 

7.  588 मननला चाखललङ्ग नमलनकुमार धनध्वोज आ.ज. 

8.  677 रनमला कोइराला (दाहाल) खशवराम ननलप्रसाद मवहला 

9.  804 ववक्रम सवेुदी अखग्नधर दगुाादत्त खलुा 

10.  832 वववेककुमार नमश्र अनभराम प्रबोधनारायर् मधेसी 

11.  979 साववत्रा देवकोटा पौडेल रामचन्द्र खेमराज मवहला 

12.  1070 हररकृष्र् पाण्डेय गोववन्द्दप्रसाद परुरलाल खलुा 

13.  1086 ज्ञानबहादरु लोप्चन अमतृबहादरु बिुवीर खलुा, आ.ज. 

 
 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा)  

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. २४१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१६ 

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  िेिा अलधकृत शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।२२ र २४ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्र.७/१५ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ - १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः ९३      

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

 

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

1.  18 अखबिका लानमछान े पषु्पराज देवीलाल मवहला 

2.  33 उमेशकुमार यादव रामवकशोर खखुशलाल मधेसी 

3.  60 गीता खिनमरे पणु्यप्रसाद खररलाल खलुा, मवहला 

4.  173 लक्ष्मी देवी वश्याल यज्ञप्रसाद गनुाखर मवहला 

5.  175 लक्ष्मी िड ु नारायणदत्त रामदत्त खलुा, मवहला 

6.  210 संजयकुमार यादव रामकएकवाल गदुर मधेसी 

7.  243 सरुज काफ्ले खित्रिहादरु गणुराज 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. २४२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१६ 

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  इख जलनयर शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, इिेखरि कि, इिेखरि कि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१५ र १६ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.७/१६ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ११+१+१ ४ ३ २ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः  ३८१     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १७ ३ ४ ३ ० - - 

 

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

1.  93 आशहुाङ्ग रार्इ माधवप्रसाद ठदलबहादरु खलुा, आ.ज. 

2.  117 एनलना पराजलुी हेमन्तकुमार मानबहादरु खलुा, मवहला 

3.  233 ठदनलप पखण्डत दगुाइप्रसाद जगननाथ खलुा 

4.  254 धनजीत तामाङ्ग अष्टमान मानबहादरु खलुा, आ.ज. 

5.  465 माधब अनधकारी केशवप्रसाद यदकुुमार खलुा 

6.  519 रवव शे्रष्ठ खड् गबहादरु बखतबहादरु आ.ज. 

7.  530 राकेश साह ववसनु राममतृ मधेसी 

8.  567 रामबाब ुचौधरी सलुी सहदेव खलुा, मधेसी 

9.  582 ररजन ग्वाछा रामकृष्ण आसबहादरु खलुा, आ.ज. 

10.  602 रोशन खनतवडा दगुाइप्रसाद खडानन्द खलुा 

11.  643 वववपन नसलवाल चन्रबहादरु क्षेत्रबहादरु खलुा 

12.  653 वववेक थापा र्मानबहादरु जयववर खलुा 

13.  667 ववशाल लानमछान े ववष्णपु्रसाद तारानाथ खलुा 

14.  675 ववसन ववनोद खनाल सरेुन्रववनोद भरकृष्ण खलुा 

15.  787 सरु वास्तोला शेषकान्त वहमलाल खलुा, मवहला 

16.  830 सजुीत महतो गणेश परमेश् वर खलुा, मधेसी 

17.  869 सरुजकुमार ढंुगले नडल्लीप्रसाद बवुिप्रसाद खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

18.  883 सलुोचना पौडेल चोकप्रसाद खशवप्रसाद खलुा, मवहला 

19.  897 ससुान्त पौडेल समुनकुमार बेदप्रसाद खलुा 

नोट : रोल नं.१०४ का उमेदवारले वस्तुगत उत्तरपसु्स्तकामा कि उल्लेख नगरेकोले स्नजको उत्तरपुस्स्तका 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. २४३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१६ 

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  इख जलनयर शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, मेकालनकि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१५ र १६ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.७/१७ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ - १ - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः ५५      

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १ ० - ० - - - 

 

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

1.  128 राजेन्द्र ढकाल कुमारप्रसाद केशवप्रसाद 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. २४४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१६ 

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  इख जलनयर शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लसलभि, लसलभि 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१५ र १६ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.७/१८ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १२+२+१+१ ४ ३ २ १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः  २७१     

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १५ २ २ २ ० - - 

 

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

1.  145 अजुनु नसग्देल ववष्णभुक्त कमलापनत खलुा 

2.  574 ठदपक िगनु् ना धमनुसंह कमलनसंह खलुा 

3.  704 नीरज दत्त कालीकान्त द्वाररकालाल खलुा, मधेसी 

4.  720 परीखक्षत पौडेल भरतराज लक्ष्मीपनत खलुा 

5.  761 प्रकाश गरुुङ चेतबहादरु कववप्रसाद खलुा, आ.ज. 

6.  797 प्रनतष्ठा पोखरेल प्रल्हादप्रसाद रुद्रप्रसाद खलुा, मवहला 

7.  864 प्रशान्त पाण्डेय चन्द्रदेव दामोदर खलुा 

8.  1249 राम काकी गणेशबहादरु लालबहादरु खलुा 

9.  1457 ववश् वबन्ध ुभट्टरारु् खशवलाल विकाराम खलुा 

10.  1541 श् याम कृष्ण काकी धनबहादरु दलबहादरु खलुा 

11.  1570 संखजतकुमार साह रामचन्द्र रामदयाल खलुा, मधेसी 

12.  1752 नसद्धनसंह साउद डम्बरनसंह वीरनसंह खलुा 

13.  1756 नसजनुा पोखरेल प्रल्हाद गोपाल खलुा, मवहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

14.  1777 सखुजत खिनमरे शेखरनाथ र्न्द्रप्रसाद खलुा 

15.  1847 सबुोध थापा प्रकाश बलवीर खलुा, आ.ज. 
 

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

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

 

..................... 
(सूयपु्रसाद 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. २४५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  सभे अलिकृत शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, लसलभि, सभे 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१५ र १७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.७/१९ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ - - - १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   १०    

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

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 
..................... 
(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. २४६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१६ 

नेपाल ववद्यतु प्राधिकरणको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन 

उिेदिार उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  इख जलनयर शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलिक, कम्प्युटरु इख जनयररङ 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१५ र १७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.७/२० 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३ - - - १ - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः   ३८    

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

 

यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  

 
..................... 
(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. २४७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१६ 

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  लजयोिलजष्ट शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लिलिध, लजयोिजी 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१५ र १६ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.७/२१ 

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

अन्तवाा ााको लाधग छनौट भएको संख्ाः १ - ० - - - - 

 

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

1.  23 सरोज ननरौला कुलराज हररप्रसाद 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. २४८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।६।१६ 

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  िातािरर्लिद शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रालिलधक, लिलिध, िातािरर् 

धल.प.सञ्चालन धमध ः २०७५।३।१५ र १७ गते नध जा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

धिज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/प्रा.७/२२ 

धकधसमः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
धल.प.मा सम्मिधल  संख्ाः     २५      

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

 

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

1.  56 ववनोद प्याकुरेल खिरन्जीवी वपताम्वर खलुा 

 
 

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

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

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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