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सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा 
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िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  व्यिस्थापक  तह/शे्रणी: ििड ं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।११।२६ र २७ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  १/२०७५-७६ 

ष्ट्कष्ट्समः खुिा मष्ट्हिा आ.ज. मधेसी दष्ट्ित अपाङ्ग ष्ट्प.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ - - - - - - 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः    १७      

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ - - - - - - 

 

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

1.  17 नदपा अनधकारी शंकरप्रसाद निषु्णप्रसाद खुिा 

2.  7 भोिािाथ निनमरे खगेन्द्रप्रसाद महेश्वर खुिा 

3.  8 राजेन्द्र महजाि कृष्ण कृष्णमाि खुिा 

 

 

.......................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

..................... 

(रेिती के.सी.) 

 

................................ 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  सह व्यिस्थापक  तह/शे्रणी: आिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।११।२८ र २९ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 
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ष्ट्कष्ट्समः खुिा मष्ट्हिा आ.ज. मधेसी दष्ट्ित अपाङ्ग ष्ट्प.के्ष. 

माग पद संख्ाः - १ - - - - - 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः -        ५      

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः - ३ - - - - - 

 

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

1.  8 उत्तरा रेग्मी कृष्णप्रसाद रामचन्द्र मनहिा 

2.  4 शान्ता पोखरेि भट्टराई टंकिाथ प्रभुिाथ मनहिा 

3.  6 सुभेक्षा ढकाि सित डोिकेशर मनहिा 

 

 

.......................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

..................... 

(रेिती के.सी.) 

 

............................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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राष्ट्रि य बीमा संस्थानको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको देहायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मधे्य 

िर्ाािुक्रमािुसार देहायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको 

जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिााताा र अन्य बााँकी कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा 

सम्पका  राख्िुहुि अिुरोध छ । 
 

पदः  सहायक व्यिस्थापक  तह/शे्रणी: छैिड ं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।१२।३ र ४ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ३/२०७५-७६ 

ष्ट्कष्ट्समः खुिा मष्ट्हिा आ.ज. मधेसी दष्ट्ित अपाङ्ग ष्ट्प.के्ष. 

माग पद संख्ाः ८ २ २ १ - १ १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः   २२०    

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ११ ८ ७ ४ - १ ३ 

 

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

1.  173 आयाा रािि प्रबोधचन्द्र ताराशरि आ .ज.  

2.  318 उषा सापकोटा बाबुराम देिीप्रसाद मनहिा 

3.  528 कुन्दि खनतिडा भेषराज मुखििाथ खुिा 

4.  280 कृष्टि माििर श्यामकुमार मङ्गििारायर् खुिा, आ .ज.  

5.  127 केशि बजगाई रामप्रसाद रामिीनध अपाङ्ग 

6.  192 जिक के .सी.  झंकरबहादुर माधिरनसंह खुिा 

7.  346 नदिकुमार िामा िािीकुमार प्रतापनसं खुिा, आ .ज.  

8.  400 नदव्याज्योती पखण्त गोनिन्द रामहरी खुिा, मनहिा 

9.  148 नितु यादि रामनकशोर महेश्वर मधेसी 

10.  98 निसा राय श्रीचि रामप्रसाद मनहिा, मधेसी 

11.  48 प्रज्ञा निनमरे शमु्भप्रसाद िासुदेि खुिा, मनहिा 

12.  29 प्रनिि िुइटेि िारायर्प्रसाद रामप्रसाद खुिा 

13.  447 बरुर्बहादुर मल्ल खडकबहादुर नबखाबहादुर नप .के्ष.  

14.  478 मिोज तामाङ्ग पदम बखतबहादुर आ .ज.  

15.  185 रमेश थापा मगर टेकबहादुर दिबहादुर आ .ज.  

16.  114 राजकुमार भडेि बुखििारायर् अस्टिारायर् आ .ज.  
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ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

17.  438 िक्ष्मीकुमार गुप्ता शमु्भनसंह बनिनसंह मधेसी 

18.  320 लू्यमा सुब्बा ङाइन्द्रकुमार मनर्प्रसाद खुिा, मनहिा, आ .ज.  

19.  392 नििोदकुमार भट्ट होमकुमार खखिप्रसाद खुिा 

20.  15 नििोदकुमार साह बडिािाि जुनड मधेसी 

21.  511 निषु्ण अनधकारी शंकर निषु्णप्रसाद मनहिा 

22.  154 नशिराज नि .सी.  िन्दबहादुर पे्रमबहादुर खुिा 

23.  47 शुभािु जोशी प्रमािन्द बनिदत्त खुिा, मनहिा 

24.  41 सम्पदा पडडेि डोरप्रसाद चेतप्रसाद मनहिा 

25.  147 सुरेश बसे्नत नभमबहादुर रुिनिर नप .के्ष.  

26.  406 नहक्मतबहादुर थापा रामबहादुर चने्द्र नप .के्ष.  

 

 

............................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

......................... 

(रेिती के.सी.) 

 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।१२।१० र ११ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 
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ष्ट्कष्ट्समः खुिा मष्ट्हिा आ.ज. मधेसी दष्ट्ित अपाङ्ग ष्ट्प.के्ष. 

माग पद संख्ाः ७ १ १ ३ १ - १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः   ४९७    

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ११ ४ ६ ७ २ - ३ 

 

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

1.  610 अखम्बका डंगोि बाबुकाजी नहरामाि खुिा, मनहिा, आ .ज.  

2.  84 कल्पिा तमाङ्ग सोमबहादुर रर्बहादुर आ .ज.  

3.  280 गोनिन्द ढंुगािा फनडन्द्र कमिियि खुिा 

4.  260 जािुका नबडारी केशिप्रसाद रामप्रसाद मनहिा 

5.  395 नजतेन्द्रकुमार यादि जगनदश दु:खहरर् मधेसी 

6.  76 नदपेन्द्र भट्टराइ पे्रमिारायर् रुकमागत खुिा 

7.  87 नदपेन्द्रप्रसाद गुप्ता दु:खाप्रसाद रामप्रसाद मधेसी 

8.  246 धुबा रेग्मी टोिराज यदुिाथ खुिा 

9.  337 धु्रबिारायर् चडधरी नकसुिदत्त नजतिारायर् मधेसी 

10.  471 िारायर् नगरी िेिबहादुर इन्द्रबहादुर खुिा 

11.  277 निरबहादुर राई ओखबहादुर नभमबहादुर आ .ज.  

12.  411 पंखप्रसाद आचाया अनििाि नहरामनर् नप .के्ष.  

13.  297 बािकृष्ण नचत्रकार नहरामर्ी िाििीर दनित 

14.  628 भोिाराज ढंुगािा िारायर्प्रसाद तेजप्रसाद खुिा 

15.  284 मधुकमि भण्ारी हुमकान्त गजाधर खुिा 

16.  713 रंगनसंह पररयार धिनिरे दािे दनित 
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17.  93 रमेश उपाध्याय शंकरप्रसाद हररप्रसाद नप .के्ष.  

18.  484 रमेश थापामगर टेकबहादुर दिबहादुर खुिा, आ .ज.  

19.  707 रामिरायर् चडधरी िृजभुषर्प्रसाद छोटकाई आ .ज. , मधेसी 

20.  120 रडनकप्रसाद जयसिाि शंकरिाि भजिराम मधेसी 

21.  383 नशिप्रसाद ज्ञिािी गोनिन्दप्रसाद डााँसुराम खुिा 

22.  623 संतोषकुमार यादि रामिारायर् खबशी मधेसी 

23.  332 सन्तोषकुमार शमाा नसताराम मधु मधेसी 

24.  609 सनबता गैरे यािप्रसाद उमाकान्त मनहिा 

25.  636 सररता आचाया ििराज घिश्याम मनहिा 

26.  645 सुरेन्द्रबहादुर खत्री कािे दबानसंह नप .के्ष.  

27.  215 हुमबहादुर सारु मगर रिबहादुर महानिर खुिा, आ .ज.  

28.  283 हेमराज पन्त खेमराज हररभक्त खुिा 

 

 

............................... 

(रुकु शमाा पडडेि)  

 

......................... 

(रेिती के.सी.) 

 

.................................. 

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसनचि 
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