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लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. २४३ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाड  

म तः–२०७८।०९।०२ 

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   सहायक लेखापाल तह/ ेणीः  ४ सेवा,समूह,उपसमूहः  शासन, लेखा 

िल.प.स ालन िमितः  २०७६।८।०६ र ०८ गते नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय 

िब ापन न रः  २०७५-७६/ .४/१०६ (खुला तथा समावेशी) (िवराटनगर) 

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

माग पद सं ाः  ७ २ २ १ - - १ 

िल.प.मा स िलत सं ाः  329 

छनौट भएको सं ा १4 5 0 2 - - 1 

 

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

1=  219 कैलास िनरौला खड्गकृ  छ बहादुर खुला 

2=  225 खगे साद अिधकारी िम लाल शंकर साद खुला 

3=  227 खुवराज िगरी एकराज जिसयो  खुला 

4=  232 गंगा अिधकारी इ बहादुर ीबहादुर खुला, मिहला 

5=  314 िटका साद भ ारी चुडामणी कृ साद खुला 

6=  460 पिव ा िनरौला िव ु साद देवीरमण मिहला 

7=  520 िदपकुमार साह ीलाल छुतह  खुला, मधेसी 

8=  527 भाकर कोइराला िदनेशराज भुनाथ खुला 

9=  564 बिल  फूयाल शा राम ल ी साद खुला 

10=  895 िबजय सुवेदी टंक साद दयाराम खुला 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  910 िबिनता काक  अ रबहादुर धनबहादुर मिहला 

12=  579 बोल साद अिधकारी गोिव साद कुवेर साद खुला 

13=  761 रामकुमार महतो ल ण असे र खुला, मधेसी 

14=  791 जन काक  िड बहादुर र बहादुर खुला 

15=  941 िवमला ब ेत देउचन िभउदल खुला, मिहला, िप .े.  

16=  1148 िसजना पो ेल टंककुमार तु ीराम खुला, मिहला 

 
यः  

 

1. रोलन र ९६२ का उ ेदवारले ब ुगत उ रपु कामा "की" नलेखेकाले िनजको उ रपु का र  ग रएको छ। 
 
 

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

....................................... 
(जयराम नेपाल) 

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

  शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


