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लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. २४४ /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   िसिनयर िमटर रडर तह/ ेणीः  ४ सेवा,समूह,उपसमूहः  शासन, शासन, शासन 

िल.प.स ालन िमितः  २०७६।८।०६ र ०७ गते नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय 

िब ापन न रः  २०७५-७६/ .४/२०४ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर) 

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

माग पद सं ाः  २ १ १ १ - - - 

िल.प.मा स िलत सं ाः                389 

छनौट भएको सं ा 6 ५ ३ ९ - - - 

 

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

1=  22 अिनलकुमार पंिडत मदनसेन िवलट आ .ज.  

2=  94 उ वबहादुर मगर रामबहादुर र बहादुर खुला 

3=  96 उमा शंकर यादव िकशोर दयाराम मधेसी 

4=  143 कु ा सापकोटा गोपाल साद ल ी साद मिहला 

5=  180 गौरीशंकर पूव तुलफी गोपी खुला, मधेसी 

6=  211 जय  झा विकल िदनेश मिहला, मधेसी 

7=  215 िजते कुमार महतो रामबाबु सुवध मधेसी 

8=  242 टेकबहादुर लािमछाने मगर ेमबहादुर भ बहादुर आ .ज.  

9=  383 पु ाकुमारी िसंह िशवजी फुदन मिहला 

10=  414 िव कुमार चौधरी िवसुननारायण पहलमान आ .ज.  
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  691 ब ना अिधकारी ने साद कािलका मिहला 

12=  449 भुपे कुमार साह राजदेव भु खुला, मधेसी 

13=  591 रामकृपाल महतो सुदी रामसोगारथ खुला, मधेसी 

14=  681 लिलताकुमारी साह च े र सोनाई मिहला 

15=  684 लालवावु कामती वासुदेव रामजी खुला, मधेसी 

16=  786 ामकुमार म ल रामदयाल सुटाई मधेसी 

17=  896 िसतारामकुमार महतो िब े र असफ  खुला, मधेसी 

 
 

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

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

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

  शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


