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लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. ११९ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाड  

म तः–२०७८।०७।१५ 

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   िमटर रिड  सुपरभाइजर तह/ ेणीः  ५ सेवा,समूह,उपसमूहः  शासन, शासन, शासन 

िल.प.स ालन िमितः  २०७६।८। ९ र १० गते नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय 

िब ापन न रः  २०७५-७६/ .५/६०१ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल) 

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

माग पद सं ाः  ६ २ १ १ १ - - 

िल.प.मा स िलत सं ाः  773 

छनौट भएको सं ा 10 6 3 3 3 - - 
 
 
 

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

1=  267 किवता वाली (अयाल) ागत शािलकराम मिहला 

2=  322 कृ साद पो ेल िव ु साद रखीराम खुला 

3=  316 कृ साद पौडेल तुल साद िबिनराम खुला 

4=  528 िटकाकुमारी भुसाल पारा र धनपित मिहला 

5=  545 िडलबहादुर थापा पूणबहादुर गनु आ .ज.  

6=  587 थाने र पौडेल िपता र चेतनारायण खुला 

7=  596 िदनदयाल कुमार कुशवाहा ह रशंकर झमन मधेसी 

8=  738 िनमल नेपाली दलबहादुर चाउरो दिलत 

9=  984 बेगमबहादुर सुनार िशवबहादुर रमबहादुर दिलत 

10=  1059 मिनषा दमासे लालमणी खीम साद मिहला 

11=  1085 महे साद उपा ाय िपता र ितलकराम खुला 

12=  1102 माधव भुसाल िव ु साद हरीलाल खुला 

13=  1163 मोहन पंिडत रामचिल  िमठु मधेसी 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

14=  1279 रािधका प ी इ री साद गुनाखर खुला, मिहला 

15=  1303 रामसुवास गु ा िशवशंकर साद रामदुलारे मधेसी 

16=  1373 ल ण थापा मगर कुमिसंह बलबहादुर आ .ज.  

17=  1411 िलला साद वली ह िवर िभमबहादुर खुला 

18=  1469 िवनोद पौडेल रामनाथ िललाधर खुला 

19=  1662 सगुन के.सी. िशब सावरिसं मिहला 

20=  1665 सिचन े  पोम साद कृ साद आ .ज.  

21=  1709 सपना पौडेल ओम काश िमन साद खुला, मिहला 

22=  1883 सुिदप खनाल र खर िजतनाथ खुला 

23=  2011 हेम  गहतराज िच बहादुर दिधराम दिलत 
 

ः   
रोल नं. ११०१, १६८२, १८९७ र १९४२ का उ ेदवारह ले ब ुगत उ रपु कामा “की” नलेखेको, रोल नं १८९९ का 
उ ेदवारले ब ुगत उ रपु कामा small letter ले लेखेको तथा रोल नं १३०४ का उ ेदवारले ब ुगत उ रपु कामा 
नेपालीमा उ र लेखेकोले िनजह को उ रपु का र  ग रएको छ । 

 
 

................................. 
(हेमनाथ च ागाई)  

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

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

  नायव सु ा शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


