
पाना नं. ~ 1 ~ 
 

लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. ९६ /०७८-७९ अनामनगर, काठमाड  

म तः–२०७८।०७।०४ 

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 शासकीय अिधकृत तह/ ेणीः  ६ सेवा/समुहः  शासन, शासन, शासन 

िल.प.स ालन िमितः  २०७६।७।२० र २१ गते नितजा काशन गन कायालयः  लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय  

िब ापन न रः  २०७५-७६/ .६/आ. .१६ 

िकिसमः  आ रक 

माग पद सं ाः  ८ 

िल.प.मा स िलत सं ा(संयु  परी ा) ८९ 

छनौट भएको सं ा १३ 

 

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

1=  21 कमलराज ओझा महादेव ऋिषराज आ. . 

2=  71 काश मैनाली िशव साद तारानाथ आ. . 

3=  73 िदप शाह मनोहर छुतह  आ. . 

4=  79 भीमका  चौधरी भ कुमार शािलकराम आ. . 

5=  95 यमुना अयाल (का े) रिबलाल पोमान  आ. . 

6=  100 र ना क ेल ीराम वोध साद आ. . 

7=  104 राजकुमार प रयार रामबाबु बु मान आ. . 

8=  113 रामान  थापा दशरथ ेमबहादुर आ. . 

9=  127 शकु ला ितवारी (भ राई) गोपाल साद बालकृ  आ. . 

10=  137 शोभा लामा गोिव बहादुर कृ बहादुर आ. . 
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ब. .सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

11=  140 संगीता कुमारी झा कृ च  िव े र आ. . 

12=  144 सरला शमा रिव साद गंगाद  आ. . 

13=  147 सीता देवी सुबेदी िच साद िव ु साद आ. . 

 
 

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

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

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

नायव सु ा शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


