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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ४७९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२० 

राष्ट्रि य बीमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक व्यिस्थापक शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७५।६।१९ र २० गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   २०७४/७५/१ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ७ १ १ २ १ - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः    १९५     

अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः १० १० २ ० ० - - 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उमेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  217 अजुनु पराजलुी ठिननाथ घननाथ खलुा 

2.  45 आखशष राई अटलमान अमतृमान आ .ज.  

3.  149 कमला बस्नेत खखलबहािरु मेहरमान खलुा, महहला 

4.  190 जानकुा नबडारी केशवप्रसाि रामप्रसाि महहला 

5.  401 ननशा िाहाल कृष्णप्रसाि ढलराम महहला 

6.  170 पद् मा अयालु हवष्णपु्रसाि धमाुगत महहला 

7.  74 पावतुी कुुँ वर खड् गबहािरु हहरानसं खलुा, महहला 

8.  118 रक्षा कोइराला ऋषीराम लक्ष्मीप्रसाि खलुा, महहला 

9.  29 रामबाब ुखघनमरे नमननाथ चाउरे खलुा 

10.  273 लनलता नसटौला शंकर प्रसाि भवनाथ खलुा, महहला 

11.  112 नलना गौतम  लक्ष्मण कलाधर खलुा, महहला 

12.  65 वस ुिाहाल नवराज ऋषीराम खलुा 

13.  268 शशांङ्क प्रधान कमलप्रकाश इन्द्रबहािरु आ .ज.  

14.  109 संनगता अनधकारी बालकृष्ण भोजराज खलुा, महहला 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उमेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

15.  117 हहराकुमारी बतौला ध्रवुप्रसाि खेमराज खलुा, महहला 
 

 
..................... 
(रुकु शमा ुपौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

.......................... 
(सूयपु्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

सरुक्षा ननकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा
 (नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा) 

 

सूचना नं. ४८० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।०९।२१ 

राष्ट्रि य बीमा संस्थानको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन 

गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक "ि" शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७५।६।१७ र १८ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   २०७४/७५/२ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ५९       

अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उमेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1.  2 नववना रेग्मी नडल्लीराम फनडन्द्रप्रसाद खलुा 

2.  130 ववनोद ओझा  टंकनाथ पद्मनारायण खलुा 

3.  19 श्याम के .सी.  नमनबहादरु वहराबहादरु खलुा 
 

 
..................... 
(रुकु शमाा पौडेल)  

 

 
..................... 
(रेवती के.सी.)  

 

 

.......................... 
(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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