
 

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी सलसमटेडको  

सलक्ट्ित परीक्षाको नसतजा र अन्तर्ााताा िम्र्न्धी िूचना   
 

यस कम्पनीको लोक सेवा आयोगबाट ललइएको ललखित परीक्षाको देहायको लवज्ञापनमा सखिललत उिेदवारहरु मधे्य 

वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदवारहरु ललखित परीक्षाबाट अन्तवाातााका लालग छनौट 

भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । अन्तवाातााको लदन सावाजलनक लवदा 

पना गएमा  अन्तवााताा सम्विी कायाक्रम यथावत सञ्चालन हुने व्यहोरासमेत यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ ।   
 

पदः   प्रबिक तह/शे्रण ः  ८ सेवा/समूह/उपसमुहः  : प्रशासन, प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः  २०७८।९।२९ र ३० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

लिज्ञापन नम्बरः  ०१/२०७८-७९ (खुिा) 

लकलसमः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्ष.े 
माग पद संख्ाः  1 - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ा:    7 

छनौट भएको संख्ा २ - - - - - - 

 

ि.क्र.सं. 
रोि 

नं. 

उिेदवारको 

नाम, थर 

िावुको 

नाम 
िाजेको नाम 

छनौट 

समूह 

अन्तवााताा  हुने लमलत समर् र 

स्थान 

1. 6 दीपक पौडेल वासुदेव वेर्ीमाधव िुला २०७९।०२।२२ गते लवहान ८: 00 वजे 

कम्पनीको कायाालय नयााँवानेश्वर 

(नागररक लगानी कोष भवन, चौथो 

तला) काठमाडौ । 

 

२. 
3 सन्तोष पौड्याल भोजराज वेदराज िुला 

पदः   प्रबिक तह/शे्रण ः  ८ सेवाः  प्रशासन, लवत्त 

लि.प.सञ्चािन लमलतः  २०७८।९।२९ र १०।१  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

 

लिज्ञापन नम्बरः  ०२/२०७८-७९ (खुिा) 

लकलसमः  
खुला 

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

माग पद संख्ाः  1 - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ा:    ३ 

छनौट भएको संख्ा    ० 
 



 

 

 

पदः   प्रबिक (जललवद्युत) तह/शे्रण ः  ८ सेवा/समूह/उपसमुहः    प्रालवलधक, इखन्जलनयररङ्ग 

लि.प.सञ्चािन लमलतः  २०७८।१०।२ र ३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

लिज्ञापन नम्बरः  ०३-०४/२०७८-७९ (खुिा र मलहिा) 

लकलसमः  
खुला 

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

माग पद संख्ाः  1 १ - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ा:        २ 

छनौट भएको संख्ा १ 0 - - - - - 

 

ि.क्र.सं. रोि नं. 
उिेदवारको नाम, 

थर 

िावुको 

नाम 
िाजेको नाम 

छनौट 

समूह 

अन्तवााताा  हुने लमलत 

समर् र स्थान 

1. २ पशुाराम बोगटी उद्धब लममबहादुर िुला 

२०७९।०२।२२ गते लवहान ११: 

00 वजे कम्पनीको कायाालय 

नयााँवानेश्वर (नागररक लगानी 

कोष भवन, चौथो तला) 

काठमाडौ । 

 

 

पदः   बररष्ठ अलधकृत तह/शे्रण ः  ७ सेवा/समूह/उपसमुहः   प्रशासन, लवत्त 

लि.प.सञ्चािन लमलतः  २०७८।१०।२ र ३ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

लिज्ञापन नम्बरः  ०५-०६/२०७८-७९ (खुिा र मलहिा) 

लकलसमः  
खुला 

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

माग पद संख्ाः  1 १ - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ा:        १२ 

छनौट भएको संख्ा ३ 0 - - - - - 

 

ि.क्र.सं. 
रोि 

नं. 

उिेदवारको 

नाम, थर 
िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

अन्तवााताा  हुने लमलत 

समर् र स्थान 

1. 1 ऋलषकेश िनाल ताराप्रसाद देलवराम िुला २०७९।०२।२२ गते 

लदउाँसो १:00 वजे 

कम्पनीको कायाालय 

नयााँवानेश्वर (नागररक 

लगानी कोष भवन, चौथो 

तला) काठमाडौ । 

 

२. 10 कृष्णप्रसाद पाणे्ड नेत्रप्रसाद बलराम िुला 

३. 
17 सरोज पौडेल कृष्णप्रसाद नेत्रनारायर् िुला 

 



 

पदः   अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूह/उपसमुहः  प्रशासन, प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः  २०७८।१०।४ र ६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

लिज्ञापन नम्बरः  ०७/२०७८-७९ (खुिा) 

लकलसमः  
खुला 

महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग 
पप.
क्ष.े 

माग पद संख्ाः  1 - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ा:   ३० 

छनौट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

ि.क्र.सं. रोि नं. 
उिेदवारको नाम, 

थर 
िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

अन्तवााताा  हुने लमलत 

समर् र स्थान 

1. 45 गोलवन्द िनाल ढुण्डीराज रामेश्वर िुला २०७९।०२।२२ गते 

लदउाँसो ३: 00 वजे 

कम्पनीको कायाालय 

नयााँवानेश्वर (नागररक 

लगानी कोष भवन, चौथो 

तला) काठमाडौ । 

 

२. 20 भरतप्रसाद बराल उमानाथ टेकनाथ िुला 

३. 
10 रलवन्द्र राज रेग्मी भोजराज रुपानन्द िुला 

पदः   अलधकृत तह/शे्रण ः  ६ सेवा/समूह/उपसमुहः  प्रशासन, लवत्त 

लि.प.सञ्चािन लमलतः  २०७८।१०।४ र ७ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

लिज्ञापन नम्बरः  ०८/२०७८-७९ (खुिा) 

लकलसमः  
खुला 

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

माग पद संख्ाः  1 - - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ा:   १८ 

छनौट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

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

अन्तवााताा  हुने 

लमलत समर् र 

स्थान 

1. 11 प्रलतमा शाही लालबहादुर जयबहादुर िुला २०७९।०२।२३ गते 

लवहान ८:00 वजे 

कम्पनीको कायाालय 

नयााँवानेश्वर (नागररक 

लगानी कोष भवन, 

चौथो तला) 

काठमाडौ । 

२. 7 रलवन काकी लक्ष्मीकुमार िड्गबहादुर िुला 

३. 
34 सुरज ज्ञवाली चेतनारायर् रलवलाल िुला 

 
 



पदः   वररष्ठ सहायक तह/शे्रण ः  ५ सेवा/समूह/उपसमुहः   प्रशासन, प्रशासन 

लि.प.सञ्चािन लमलतः  २०७८।१०।९ र १० गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

लिज्ञापन नम्बरः  ०९-१०/२०७८-७९ (खुिा र मलहिा) 

लकलसमः  
खुला 

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

माग पद संख्ाः  1 1 - - - - - 

लि.प.मा सम्मिलित संख्ा:       ४० 

छनौट भएको संख्ा ३ 1 - - - - - 

 

ि.क्र.सं. रोि नं. 
उिेदवारको नाम, 

थर 
िावुको नाम िाजेको नाम छनौट समूह 

अन्तवााताा  हुने 

लमलत समर् र 

स्थान 

1. 17 कृष्णराज अलधकारी रामप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद िुला २०७९।०२।२४ गते 

लवहान ८:00 वजे 

कम्पनीको कायाालय 

नयााँवानेश्वर (नागररक 

लगानी कोष भवन, 

चौथो तला) काठमाडौ 

। 

२. 62 छलवराज ढुुंगाना रामचन्द्र टुंकप्रसाद िुला 

३. 69 मञ्जु महत कमलप्रसाद गेहेरलसुंह मलहला 

    ४. 27 सुमन ढकाल ओलकृष्ण िडानन्द िुला 

 

 

 

िदस्य िक्ट्चर्  

     पदपूसता िसमसत 

 


