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लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. २७४ /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,समूहः  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/ .४/५०७ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा) 

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

माग पद सं ाः  5 2 1 1 - - - 

िल.प.मा स िलत सं ाः                 269 

छनौट भएको सं ा १० 8 3 2 - - - 

 

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

1=  32 अमृत शमा गोपाल भ  कृ  भ  खुला 

2=  62 इ  बहादुर थापा रन बहादुर लछुमन खुला, आ .ज.  

3=  102 खगे  शमा गेहे  नाथ पु षो म खुला 

4=  116 िगता आचाय मदन भिव र मिहला 

5=  206 नीता पुन नरिबर कुमबहादुर मिहला 

6=  259 िफरोज आलम अ ारी मितउ ाह अ ुल क रम मधेसी 

7=  268 बसु रा ल ाल भरतमणी फसुराम मिहला 

8=  269 िबक  ब ाकोटी मातृका देवीलाल खुला 

9=  300 बेली कुमारी शमा दशरथ  कमागत मिहला 

10=  309 भीम साद भ ारी गुनाखर  ेम नारायण खुला 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  313 म जु शमा गौडेल दुगाद  भिबलाल मिहला 

12=  341 िमना सुबेदी िहरामणी तुलाराम खुला, मिहला 

13=  358 योग माया ब ाल युवराज िनलक  खुला, मिहला 

14=  369 रिबन े  र  बहादुर राम बहादुर आ .ज.  

15=  563 सुिदप कुमार यादव नागे   दुलार  मधेसी 

16=  570 सुिनता सुवेदी देवी साद बालकृ  मिहला 

17=  574 सुिनल शमा ेम मोती साद खुला 

18=  582 सुमन पौडेल िव ु साद ड पानी खुला 

19=  635 ह रराज शमा एकराज  मोहद  खुला 

20=  643 होम बहादुर थापा देबी िसं  बल बहादुर आ .ज.  

 
 

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

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

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

  शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


