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लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. २२१ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाड  

म तः–२०७८।०८।२३ 

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   सुपरभाइजर तह/ ेणीः  ५ सेवा,समूह,उपसमूहः  ािविधक, ईले कल, ईले कल 

िल.प.स ालन िमितः  २०७६।८।४ र ५ गते नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय 

िब ापन न रः  २०७५-७६/ ा.५/४०३ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ) 

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

माग पद सं ाः  8 २ १ 2 - १ 1 

िल.प.मा स िलत सं ाः  ३४८ 

छनौट भएको सं ा १३ 5 5 8 - 0 2 

 

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

1=  21 अिनस लामा िमनबहादुर सा िवर खुला, आ .ज.  

2=  24 अनु यादव रामगोिव  मो ा मिहला, मधेसी 

3=  30 अ ुकुमार झा नागे र बाबुसाहेव मधेसी 

4=  31 अ रा अिधकारी उ व िपता र मिहला 

5=  55 अिवनाश े  डोरबहादुर गणेशबहादुर खुला, आ .ज.  

6=  89 किपल े  कािलदास लालबहादुर आ .ज.  

7=  140 गोरख खड्का जयबहादुर ऐवन िप .े.  

8=  190 िदवाकर थापा िदपकबहादुर गणेशबहादुर खुला 

9=  233 िनकास िम  देवच  जनक खुला, मधेसी 

10=  234 िन खल कुमार िम  िदनेश उपे  मधेसी 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  298 िवण अिधकारी श ु साद टेकनाथ खुला 

12=  346 म जना िघिमरे धुव साद वोध साद मिहला 

13=  358 िमलन सापकोटा िटकाराम तेजनारायण खुला 

14=  382 योगेश महजन ानभ  मह लाल आ .ज.  

15=  385 रघुिवर दास बलराम मोहन मधेसी 

16=  396 रिवने र झा नरेश देवन न मधेसी 

17=  512 िववेक भ ारी नैनिसंह उदयिसंह खुला 

18=  576 सिनत े  गोपाल साद धानलाल आ .ज.  

19=  578 स जय म ल अशोककुमार पशुपित खुला, मधेसी 

20=  581 स जोग कुमार के  .सी.  मनबहादुर धनमल खुला, िप .े.  

21=  608 सरोजकुमार शाह ाम महािवर खुला, मधेसी 

22=  662 सुमन अयाल ऋिषराम इ री साद खुला 

23=  686 सुिव  नेपाल िहर ेलाल ाने र खुला 

24=  701 सु ता सुवेदी तुलाराम पदमबहादुर खुला, मिहला 

25=  705 सोनु ढकाल कुमार साद रामकृ  मिहला 

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

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

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

  शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


