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लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. ११० /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   लेखापाल तह/ ेणीः  ५ सेवा, समूहः  शासन, लेखा 

िल.प.स ालन िमितः  २०७६।८। ९ र ११ गते नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय 

िब ापन न रः  २०७५-७६/ .५/१०२ (खुला तथा समावेशी) (िवराटनगर) 

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

माग पद सं ाः  ५ १ १ १ १ - - 

िल.प.मा स िलत सं ाः  २१० 

छनौट भएको सं ा १० ५ २ ६ ० - - 

 

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

1=  40 अजुन दाहाल िभम साद न लाल खुला 

2=  84 उमा ित ना साद खगे कुमार मिहला 

3=  85 उमा िसंघक िल ू गणेश बहादुर काली बहादुर मिहला, आ.ज. 

4=  127 कैलास िनरौला खड्गकृ  छ बहादुर खुला 

5=  193 ड र बहादुर िल ू टेक बहादुर ड रिसं आ.ज. 

6=  195 िडल बहादुर शाही भरतबहादुर कणबहादुर खुला 

7=  198 िड ीराम दहाल यामलाल ह रलाल खुला 

8=  303 िपता र महतो देव राम साद मधेसी 

9=  328 ित ा खितवडा धनपित पु साद मिहला 

10=  334 िदप कुमार साह ीलाल छुतह  खुला, मधेसी 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  364 बालकुमारी काक  छ बहादुर भजमान खुला, मिहला 

12=  545 िबजय सुवेदी टंक साद दयाराम खुला 

13=  561 िबनोद कुमार यादव धमनाथ भगत दुखी मधेसी 

14=  387 मदन ित ना तुलसीराम ेमलाल खुला 

15=  453 रिव कुमार रौिनयार घन ाम साद सुकदेव साद मधेसी 

16=  479 राम कुमार महतो ल ण असे र खुला, मधेसी 

17=  481 रामच  साह छुतह  नेमन मधेसी 

18=  744 िहमादेवी पो ेल पु साद दयाराम खुला, मिहला 

 
ः   

रोल नं. १७ का उ ेदवारले ब ुगत उ रपु कामा “small letter” मा लेखेकोले िनजको उ रपु का र  
ग रएको छ । 

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

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

(राजे साद शमा) 
................................. 
(सूय साद सापकोटा) 

  नायव सु ा शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


