
पाना नं. ~ 1 ~ 
 

लोक सेवा आयोग 

  

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

सूचना नं. ८६ /०७७-७८ अनामनगर, काठमाड  

म तः–२०७७।१२।१० 

राि य बीमा क नी िलिमटेड को यस आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाको देहायको िव ापनमा स िलत 
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 र अ  बाँकी काय मको लािग स त िनकायमा स क 
रा नु न अनुरोध छ । 
 
 

पदः  सहायक “ख” तहः ४ सेवाः - 

िल.प.स ालन िमितः २०७६।११।१०  नितजा काशन गन कायालयः लोक सेवा आयोग, के ीय कायालय 

 

िब ापन न रः ७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) 

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

माग पद सं ाः ८+१ २ २ १ १ - - 

िल.प.मा स िलत सं ाः २५० 

छनौट भएको सं ा १५ ६ २ २ ० - - 

 

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

1=  89 अजुन तामाङ हकधन मान आ.ज. 

2=  96 गोपाल खितवडा ब ीनाथ रमानाथ खुला 

3=  139 जीवन थापा िचरनिजवी जयबहादुर खुला 

4=  125 िनरजकुमार कण सहदेवलाल जखलाल खुला, मधेसी 

5=  342 िनमला कुमारी जोशी मिनराज तारानाथ मिहला 

6=  116 पवन रे ी मेघराज रषीराम खुला 

7=  400 पूिणमा अिधकारी घन ाम ागत खुला, मिहला 

8=  31 बृजमोहन भ  देवद  महादेव खुला 

9=  3 य साद खनाल फसुराम नामदेव खुला 
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.सं. रोल नं. उ ेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

10=  445 योगमाया ब ाल युवराज िनलक  मिहला 

11=  23 रमेश दाहाल दुगा साद रेवती साद खुला 

12=  399 राजे  साद अिधकारी हेमराज बालाराम खुला 

13=  11 रौिक साद जयसवाल शंकरलाल भजनराम मधेसी 

14=  195 लोके  रावत किलमान िशवराम खुला 

15=  188 वषा मागाई कृ साद लोकनाथ खुला, मिहला 

16=  46 िवशाल िघिमरे भिवलाल गंगाराम खुला 

17=  416 िव ु साद मरािसनी वोमलाल पुनराम खुला 

18=  132 शारदा सुवेदी झलक ुवलाल मिहला 

19=  350 शु ा भ राई े  वेद साद पदम साद आ.ज. 

20=  471 स ोष आचाय खुिवराम नेम साद खुला 

21=  252 स ोष पौडेल अि साद िटकाराम खुला 

22=  86 िसता िज.सी बहादुर खडगबहादुर मिहला 
 

यः  
१. रोल न र २०६ र २५३ का उ ेदवारले ब ुगत उ रपु कामा “की” उ ेख नगरेको दा िनजह को उ  

उ रपु का र  ग रएको छ। 
 
 

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

....................................... 
(बाल कुमार खितवडा) 

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

शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत उपसिचव 
 


