
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ७६२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७४।१२।१९ 

बीमा सममतीको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार 

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

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

पदः  उप लनदेशक तह: अलधकृत लितीय सेवा/समूह/उपसमूहः कानून 

मि.प.सञ्चािन मममतः २०७४।१०।४,५ र ६ गते नमतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

मबज्ञापन नम्बरः  २/०७४-७५ 

मकमसमः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

मि.प.मा सम्मिमित संख्ाः २ 

अन्तवाातााको िामग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  1 ववरोध भट्ट र्इश् वरीत्त/शारतातेवी महानन्त 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्इ)  

 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ७६३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७४।१२।१९ 

बीमा सममतीको यस आयोगबाट लिइएको प्रथम र लितीय चरणको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िणाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीणा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक लनदेशक तह: अलधकृत तृतीय सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

मि.प.सञ्चािन मममतः २०७४।११।१०,११ र १२ गते नमतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

मबज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

मकमसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग 

माग पद संख्ाः ८ ३ २ २ १ १ 

मि.प.मा सम्मिमित संख्ाः ७५ 

अन्तवाातााको िामग छनौट भएको संख्ाः ११ ६ ३ १ ० १ 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  173 आकृनत दंगाल जनाददन/सरस्वती उद्धव खलुा, महहला 

2.  113 ऋहिराम पखण्डत गणेशबहादरु/कमला रामबहादरु खलुा 

3.  149 कामना पखण्डत इन्द्रबहादरु/गोमा खित्रबहादरु महहला 

4.  64 केदारनाथ भट्ट धमददत्त/भोजकुमारी गणुाखर खलुा 

5.  27 ठदनेशकुमार कोइराला यज्ञप्रसाद/हवष्णलुक्ष्मी रामप्रसाद खलुा 

6.  100 नारायण रेग्मी हवमल/प्रमेकुमारी देवीप्रसाद खलुा 

7.  43 ननमदला मल्ल िेकरबहादरु/िन्द्रकुमारी नबष्ण ु महहला 

8.  176 ननश् िलराज बाननयााँ ओहकलराज/उमा झलकबहादरु खलुा 

9.  135 पषु्पा कुाँ वर मोहनबहादरु/इखन्द्दरा हहतबहादरु खलुा, महहला 

10.  210 प्रीनत देव राधाकृष्ण/पषु्पलता हपतांवर मधेसी 

11.  76 बनु ुशमाद लक्ष्मण/ननमदला रघनुाथ खलुा, महहला 

12.  57 राम कोज ु कृष्ण/पणुदकेशरी न्द्हछेुभक्त आ.ज. 

13.  21 श्रद्धा शे्रष्ठ भोलाराम/रोशनी रामलाल आ.ज. 

14.  142 संखजवकुमार खड् का प्रमेबहादरु/शखुशलादेवी टेकबहादरु खलुा 

15.  117 सन्द्तोि ब्रस्ती नतथदराज/भवकुमारी उमाकान्द्त खलुा, अपाङ्ग 

16.  124 सनुनता थापा मगर बच् िरुाम/सीता हपपलबहादरु महहला, आ.ज. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

17.  204 हमुनाथ नतनमल्सीना बहुद्धप्रसाद/हटकादेवी नेत्रलाल खलुा 
  

 

..................... 
(प्रशन्द् न राज कणद)  

 

..................... 
(रुकु शमाद पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ७६४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७४।१२।२० 

बीमा सममतीको यस आयोगबाट लिइएको प्रथम र लितीय चरणको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िणाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीणा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक लनदेशक तह: अलधकृत तृतीय सेवा/समूह/उपसमूहः कानून 

मि.प.सञ्चािन मममतः २०७४।११।१०,११ र १२ गते नमतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

मबज्ञापन नम्बरः  ४/०७४-७५ 

मकमसमः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत 

माग पद संख्ाः १ १ १ १ १ 

मि.प.मा सम्मिमित संख्ाः ३ 

अन्तवाातााको िामग छनौट भएको संख्ाः ३ ३ ० ० ० 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  3 नीनत काकी बसन्तकुमार/ननरुदेवी बठिबहादरु खलुा, महहला 

2.  6 रखन्जता के.सी. रामकृष्ण/सरस्वती चन्िबहादरु खलुा, महहला 

3.  2 सनबता थापा कुमार/ननममला दगुामबहादरु खलुा, महहला 
  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कणम)  

 

..................... 
(रुकु शमाम पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ७६५ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७४।१२।२० 

बीमा सममतीको यस आयोगबाट लिइएको प्रथम र लितीय चरणको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य 

िणाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीणा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो 

सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिााताा तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रथम तह: सहायक प्रथम सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

मि.प.सञ्चािन मममतः २०७४।११।१३ र १४ गते नमतजा प्रकाशन गने कार्ाािर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

मबज्ञापन नम्बरः  ५/०७४-७५ 

मकमसमः खुला महिला आ.ज. दहलत 

माग पद संख्ाः ३ १ १ १ 

मि.प.मा सम्मिमित संख्ाः ६० 

अन्तवाातााको िामग छनौट भएको संख्ाः ५ ४ २ ० 
 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  203 अन् जना शमाा खिन्तामणी/ननन्रादेवी निमलाल खलुा, महहला 

2.  217 ठदपकराज िट्ट झंकनाथ/हररमाया मेघनाथ खलुा 

3.  157 धमाप्रसाद खनाल रामप्रसाद/िवानी खशवप्रसाद खलुा 

4.  50 मननसा लरु्ाटेल बालकृष्ण/पणु्यमाया लक्ष्मीप्रसाद महहला 

5.  223 लोकप्रसाद काफ्ले पणु्यप्रसाद/नडलकुमारी छहवलाल खलुा 

6.  81 शसीकला रार्ा नारायणप्रसाद/जनुा रंगध्वज आ.ज. 

7.  225 खशबप्रसाद खनाल रामकृष्ण/देवकुमारी िवुनेश् वर खलुा 

8.  58 श् यामसनु्दर नगरकोटी राम/राममाया रामबहादरु आ.ज. 

9.  208 सरस्वती पोख्रले ढुण्डीराज/सनुमत्रा हवननराम महहला 

10.  196 सषु्मा पौडेल वोधराज/जनकुा कुश्माननधी महहला 
  

 

..................... 
(रामिन्र बन्जारा)  

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
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