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लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. २७२ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाड  

म तः–२०७८।०९।१६ 

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/ .४/३०६ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा) 

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

माग पद सं ाः  4 1 - 1 - 1 - 

िल.प.मा स िलत सं ाः  342 

छनौट भएको सं ा 10 10 - 4 - 0 - 

 

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

1=  235 नवदा अिधकारी ेम साद ढु ीराज खुला, मिहला 

2=  277 पानालाल साद यादव िबरबहादुर साद सोना खुला, मधेसी 

3=  279 पावती अिधकारी एकाद  िड ी साद मिहला 

4=  322 भु महतो रघुिवर इ ासन खुला, मधेसी 

5=  421 िमरा थापा िव ुहरी िभमबहादुर मिहला 

6=  435 मेिलना देवकोटा बि साद षडान  खुला, मिहला 

7=  555 ल ी अयाल राजकुमार कृ साद मिहला 

8=  578 िव ा थापा दुगबहादुर बमबहादुर खुला, मिहला 

9=  369 िवमला लािमछाने िसताराम िव नाथ खुला, मिहला 

10=  374 िव ु मु खया सौ खया परमे र मधेसी 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  378 वृज िकशोर चौरिसया मदन िम ीलाल खुला, मधेसी 

12=  685 स रता उ ेती िदल साद नरह र खुला, मिहला 

13=  715 िसजना बत ला अ  लोकनाथ खुला, मिहला 

14=  741 सुिनता बत ला लु बहादुर गंगाबहादुर खुला, मिहला 

 
यः  

 

1. रोलन र ६२५ का उ ेदवारले ब ुगत उ रपु कामा "की" नलेखेकाले िनजको उ रपु का र  ग रएको छ। 
 
 

................................. 
( ेमकाजी राई)  

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

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

  नायव सु ा शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


