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लोक सेवा आयोग 

  

सरु ा नकाय तथा संग ठत सं था महाशाखा
 ( लिखत पर ा न तजा काशन शाखा) 

सूचना नं. ५३७ /०७८-७९ कमलपोखर , काठमाड  

म तः–२०७९।२।५ 

नेपाल िवद्युत ािधकरणको यस आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाको देहायको िव ापनमा स िलत 
उ ेदवारह  म े वणानु मानुसार देहायका रोल न र तथा नाम थर भएका उ ेदवारह  उ ीण भएको होरा 
स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना काशन ग रएको छ । साथै अ वाता तथा अ  काय मको लािग 
स त िनकायमा स क रा नु न अनुरोध छ ।  
 

पदः   ईले िसयन तह/ ेणीः  ३ सेवा/समूह/उपसमुहः ािविधक, ईले कल, ईले कल 

िल.प.स ालन िमितः  २०७८।५।३ गते नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय  

िब ापन न रः  २०७६-७७/ ा.३/४१३ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ) 

िकिसमः  खुला म हला आ.ज. मधेसी द लत अपा ग प. े. 

माग पद सं ाः  ३ 1 - 1 - - - 

िल.प.मा स िलत सं ा:               ८१ 

छनौट भएको सं ा ११ ३ - ५ - - - 

 

ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1=  36 अिनलकुमार राउत रामनारायण रामजी मधेसी 

2=  77 अशोक आचाय काश टेकबहादुर खुला 

3=  146 उिमला पुडासैनी िललानाथ बु नाथ मिहला 

4=  79 गंगा थापा िव ुबहादुर जु बहादुर मिहला 

5=  35 गुड्डु कुमार साह िकशोरी रामिवलाश खुला, मधेसी 

6=  98 च नारायण दास यादव धमनारायण दयनारायण मधेसी 

7=  84 िदनेश वोहरा बु राम राजु खुला 

8=  73 दुगाबहादुर वली ितपकुमार मानबहादुर खुला 

9=  19 नवराज ितम ना ब ी साद चुडामणी खुला 

10=  37 ल िघिमरे नवराज राम साद खुला 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  29 िबरबहादुर ख ी इ लाल र बहादुर खुला 

12=  63 रिवन तामाङ कृ बहादुर बु मान खुला 

13=  116 राकेश कुमार ठाकुर रामच  फौदी खुला, मधेसी 

14=  113 राजु साद यादव मोहन महादेव मधेसी 

15=  142 शंकर ब ेत झुपलाल बु राम खुला 

16=  10 सुिनता तामाङ कृ बहादुर बु मान मिहला 

17=  6 सुमन ब ाकोटी रामच  पूणच  खुला 
 

 
 

................................. 
(राजे  साद शमा)  

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

(जयराम नेपाल) 

 
................................. 
(सूय साद सापकोटा) 

  शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उपसिचव 

 


