
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५३७ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।१६ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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  व्यिस्थापक तह/शे्रणी: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।१ र २ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   १/२०७५/७६ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः ११      

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

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

1.  9 नारायणहरर थापा प्रमेबहादरु सनमान खलुा 

2.  8 मोहन नतमखससना भखिशार रामबहादरु खलुा 

3.  5 रजनी पौड् याल ध्रवुप्रसाद जगन्नाथ खलुा, महहला 

4.  3 सहवना शमाा अनिकारी प्रमेराज वहुिसागर महहला 

5.  7 सजृना पन्त जयप्रसाद लोकप्रसाद महहला 
 

 
..................... 
(खशवहरर ज्ञवाली)  

 

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

 

 

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

नायब सबु्वा शाखा अनिकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५३८ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।१६ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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  सह व्यिस्थापक तह/शे्रणी: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।३ र ४ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   २/२०७५/७६ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः २ १ १ - - - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः १३     

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ५ ५ १ - - - - 
 

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

1.  3 योजना अनिकारी हृदयपाणी अगन्िर महहला 

2.  16 रन्जना थकुलवट चन्रभक्त आिाभर खलुा, महहला, आ .ज.  

3.  17 रेखबहादरु नसल्वाल इन्रबहादरु रामजी खलुा 

4.  11 लक्ष्मी पौडेल खशवप्रसाद गंगाप्रसाद महहला 

5.  2 सहवना शमाा अनिकारी प्रमेराज वहुिसागर खलुा, महहला 

6.  13 सजुन सवेुदी नललाराज देहवभक्त खलुा 

7.  15 हहराकुमारी बतौला ध्रवुप्रसाद खेमराज खलुा, महहला 
 

 
..................... 
(खशवहरर ज्ञवाली)  

 

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

 

 

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

नायब सबु्वा शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५३९ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।१६ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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  नायि व्यिस्थापक तह/शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।६ र ७ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   ३/२०७५/७६ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः           २८     

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ ४ - - - - - 
 

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

1.  26 अजुनु पौडेल कृष्णप्रसाद पपताम्बर खलुा 

2.  3 कमला बस्नेत खखलबहादरु मेहरमान मपहला 

3.  80 डम्बरदेव अनिकारी एकदेउ निमलाल खलुा 

4.  42 श्रतुी नतम्सीना महेश्वर इन्द्रनारायण मपहला 

5.  1 सम्पदा पौडेल डोरप्रसाद चेतप्रसाद मपहला 

6.  33 सनुनता थपनलया यादवप्रसाद यदपु्रसाद खलुा, मपहला 
 

 
..................... 
(खशवहरर ज्ञवाली)  

 

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

 

 

.......................... 
(सूयपु्रसाद सापकोटा) 

नायब सबु्वा शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५४० /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।१७ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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  नायि व्यिस्थापक (चाटाड एकाउणे्टण्ट तह/शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।१ र २ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   ४/२०७५/७६ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः    ५     

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

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

1.  4 अमतृराज लम्साल भोजलाल छववलाल खलुा 

2.  5 कमलप्रसाद शमाा देवीलाल वहमलाल खलुा 

3.  2 मन्ज ुकटवाल गजेन्र टंकबहादरु खलुा 
 

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

 

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

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५४१ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।१७ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

उिेदिारहरु उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

पदः  नायि व्यिस्थापक (कम्प्यूटर इलिलनयर) तह/शे्रणी: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।१ र २ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   ५/२०७५/७६ 

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

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ० - - - - - - 
 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उत्तीर्ण नभएको । 
 

 

 

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

 

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

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५४२ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।१७ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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  तह/शे्रणी: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।३,४ र ५ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   ६/२०७५/७६ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 

माग पद संख्ाः ६ २ १ १ - - - 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः    ९३    

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ९ ४ ४ १ - - - 
 

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

1.  146 कववता लामा अमतृबहादरु खजतबहादरु मवहला, आ .ज.  

2.  292 वकसोर भण्डारी वहक्मतनसंह मानबहादरु खलुा 

3.  24 चन्द्रमाया ननङ्गलेकु कुमारनसंह अखननप्रसाद मवहला, आ .ज.  

4.  287 नववन शमाा पौडेल नमनप्रसाद रत्नाखर खलुा 

5.  247 प्रल्हादभक्त पाण्डे नडल्लीप्रसाद हररदत्त खलुा 

6.  81 प्रववन पडुासैनी प्रकाशबहादरु कृष्णबहादरु खलुा 

7.  156 रववन्द्र थापा केन्द्रबहादरु शेरबहादरु खलुा 

8.  54 लमुणी खनाल टेकदत्त छन्द्दप्रसाद खलुा 

9.  170 ववनोद ओझा टंकनाथ पद्यनारायण खलुा 

10.  224 ववनोद सापकोटा मखणरत्न चक्रपाणी खलुा 

11.  240 ववनोददेव शे्रष्ठ मदनदेव रामबहादरु आ .ज.  

12.  226 शखशकला राई नारायणप्रसाद रंगध्वज मवहला, आ .ज.  

13.  205 सदुशान बस्नते पहलमान गञ्जबहादरु खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

14.  184 सयुानाथ महतो नबन्द्देश्वर मौजे मधेसी 

15.  95 सखुशला भण्डारी हररप्रसाद गौरीश्वर मवहला 
 

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

 

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

 

 

.......................... 
(सूयाप्रसाद 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. ५४३ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।१८ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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 "क" तह/शे्रणी: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।९ र १० गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   ७/२०७५/७६ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ३+१ १ १ - - - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः १५२     

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ५ १ १ - - - - 
 

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

1.  204 प्रनतमाकुमारी चौधरी नेपाली बदु्धिलाल खलुा, मद्धहला, आ .ज.  

2.  122 प्रद्धवन पडुासैनी प्रकाशबहादरु कृष्णबहादरु खलुा 

3.  470 नबष्णपु्रसाद खनाल पशुरुाम नामदेव खलुा 

4.  349 सन्तोष के .सी.  िगबहादरु हररलाल खलुा 

5.  69 सनबन पौडेल छद्धवरमण कृष्णप्रसाद खलुा 
 

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

 

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

 

 

.......................... 
(सूयपु्रसाद 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. ५४४ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।१८ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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 "ि" तह/शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।८ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   ८/२०७५/७६ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः ५+१ १ १ १ - - १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः ३५३ 

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः १४ ४ ० १ - - २ 

 

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

1.  654 अननता खत्री रववन्द्रववक्रम टेकबहादरु मवहला 

2.  72 आठदत्यबहादरु चन्द्द नरेन्द्रबहादरु महाववर खलुा 

3.  390 केशवराज पनेरु वासदेुव गंगादत्त खलुा 

4.  437 जोनतराज जोशी खशवदत्त जयलाल खलुा, वप .क्षे.  

5.  849 तोर्णप्रसाद सवेुदी डम्वरप्रसाद लक्ष्मीप्रसाद खलुा 

6.  324 ननमणल पािक श्यामप्रसाद रामप्रसाद खलुा 

7.  248 प्रववर् पडुासाइनी प्रकाशबहादरु कृष्र्बहादरु खलुा 

8.  430 भोजराज गौतम लक्ष्मीप्रसाद नन्द्दवकसोर वप .क्षे.  

9.  650 रामशरर् लानमछाने भरतप्रसाद गोववन्द्दप्रसाद खलुा 

10.  446 सम्झना खिनमरे (खनतवडा)  श्यामलाल नन्द्दप्रसाद खलुा, मवहला 

11.  229 सववन पोखरेल ननलमखर् देवीप्रसाद खलुा 

12.  141 सववन पौडेल छववरमर् कृष्र्प्रसाद खलुा 

13.  770 सीता आचायण टङ्कप्रसाद खशवलाल खलुा, मवहला 

14.  661 सरेुन्द्रप्रसाद अनिकारी हेमराज बालाराम खलुा 

15.  622 सयुणनाथ महतो ववन्द्देश्वर मौजे खलुा, मिेसी 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

16.  627 वहराकुमारी वतौला ध्रवुप्रसाद खेमराज खलुा, मवहला 
 

रष्टब्य: रोल नं. ७१५ का उमेदवारले प्रथम पत्रको बस्तगुत उत्तरपखुस्तकामा "वक" उल्लेख नगरेकोले ननजको उत्तरपखुस्तका रद्द गररएको । 

 
 

 
..................... 
)रुकु शमाण पौडेल(  

 

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

 

 

.......................... 
)सूयणप्रसाद सापकोटा( 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५४५ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।१९ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उमेदिारहरु मधे्य 

उिेदिारहरु उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

पदः  सहायक "ि") कृलि प्रालिलिक तह/शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।१ र २ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   ९/२०७५/७६ 

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

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ० ० - - - - - 
 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उत्तीर्ण नभएको । 
 

 

 

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

 

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

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५४६ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।१९ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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 "ि"( पशु प्रालिलधक) तह/शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।१ र २ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   १०/२०७५/७६ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः १ - - - - - - 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः     ३      

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 
 

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

1.  1 काशीराम जोशी हररलाल नरपनत खलुा 
 

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

 

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

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५४७ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१०।२० 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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 "ि"(कृलि प्रसार प्रालिलधक) तह/शे्रणी: च ौंथो सेवा/समूह/उपसमूहः  

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७५।८।७ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय । 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः   ११/२०७५/७६ 

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

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः १ - - - - - - 
 

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

1.  1 हररदत्त भट्ट दशरथ बहादरुदत्त खलुा 
 

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

 

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

 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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