
पाना नं. ~ 1 ~ 
 

लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. १०९ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाड  

म तः–२०७८।०७।१३ 

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   िमटर रिड  सुपरभाइजर तह/ ेणीः  ५ सेवा,समूह,उपसमूहः  शासन, शासन, शासन 

िल.प.स ालन िमितः  २०७६।८। ९ र १० गते नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय 

िब ापन न रः  २०७५-७६/ .५/१०१ (खुला तथा समावेशी) (िवराटनगर) 

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

माग पद सं ाः  ३ १ १ - 1 - - 

िल.प.मा स िलत सं ाः  319 

छनौट भएको सं ा ६ ५ ३ - ३ - - 

 

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

1=  58 अ ता पोखरेल शु साद पु साद मिहला 

2=  107 क णा िनरौला गुणराज भवनाथ खुला, मिहला 

3=  123 कुमार साद का े ने साद ल ीिवलास खुला 

4=  226 तेज कुमारी थापा याम बहादुर नर बहादुर मिहला 

5=  229 िदनेश कुमार राम िभखारी किनक दिलत 

6=  294 निवन दाहाल गणेश साद ह र साद खुला 

7=  379 काश राई महे बहादुर िहमाल ज आ .ज.  

8=  449 बौवालाल चौधरी कनकीलाल लालु आ .ज.  

9=  457 भवानी कुमारी िस ेल नारायण साद भवानी साद खुला, मिहला 

10=  474 म जु िधताल मोहनलाल उमानाथ मिहला 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  522 मेघराज राउत गोपाल बहादुर धम ज खुला 

12=  551 रमण कुमार पासवान नथुनी जगतलाल दिलत 

13=  558 रमेश कुमार यादव मंगल दुखाई खुला 

14=  680 िव म शा  िवनोद मानबहादुर आ .ज.  

15=  727 शरणलाल दास केवरत उदयलाल इनालाल दिलत 

 
 

................................. 
( ेम काजी राई)  

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

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

  नायव सु ा शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


