
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ७८७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७४।१२।२८ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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  मुख्य व्यिस्थापक तह: दश ौं सेवा/समूह/उपसमूहः   

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७४।१०।२८ र २९ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  १/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः २ 

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः २ 
 

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

1.  2 लक्ष्मणप्रसाद अनिकारी वासदेुवप्रसाद/ननराजलक्ष्मीदवी वोिनाथ 

2.  1 सवुास कोइराला श्रीप्रसाद/शखश मायानाथ 

  

 

..................... 
(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. ७८८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७४।१२।२८ 

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

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७४।१०।२१ र २२ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः २ 

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः २ 
 

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

1.  3 लक्ष्मणप्रसाद अनिकारी वासदेुवप्रसाद/ननराजलक्ष्मीदवी वोिनाथ 

2.  1 सवुास कोइराला श्रीप्रसाद/शखश मायानाथ 

  

 

..................... 
(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. ७८९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७४।१२।२८ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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  सह व्यिस्थापक (चाटाड एकाउने्टन्ट) तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः   

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७४।१०।२१ र २२ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः २ 

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः २ 
 

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

1.  1 अब्दसु समद अन्सारी ताहहरअनल/जैबनु हनबबलु् ला 

2.  2 रेशमकृष्ण सोम पौडेल सोमप्रसाद/उनमिला जीवनाथ 

  

 

..................... 
(रुकु शमाि पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयिप्रसाद 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. ७९० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७४।१२।२८ 

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

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

पदः  नायि व्यिस्थापक तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः   

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७४।१०।२१ र २२ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ४/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला 
माग पद संख्ाः १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः १ 

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

यस ष्ट्वज्ञापनमा कुनै पष्ट्न उमेदवार उष्ट्िर्ा 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. ७९१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७४।१२।२८ 

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

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७४।१०।२१ र २२ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ५/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत 

माग पद संख्ाः ४ १ १ १ १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः २८ 

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ६ १ ० ० ० 
 

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

1.  60 अजुनु पौडेल कृष्णप्रसाद/नगतादेवी पपताम्वर खलुा 

2.  17 गोमा अयाुल बेदराज/रमादेवी भवनाथ खलुा, मपहला 

3.  95 डम्बरदेव अनिकारी एकदेउ/कलादेवी नभमलाल खलुा 

4.  10 ठदपक राज पाण्डेय ऐवाकर/नगता हररलाल खलुा 

5.  3 नारायण रेग्मी पवमल/प्रमेकुमारी देवीप्रसाद खलुा 

6.  11 सागर भण्डारी केदार/सापवत्री गोपवन्दप्रसाद खलुा 
  

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयपु्रसाद 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. ७९२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७४।१२।२८ 

राष्ट्रि य बीमा कम्पनी ष्ट्िष्ट्मटेडको 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  सहायक 'ि' तह: चौथोों सेवा/समूह/उपसमूहः   

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट्तः २०७४।१०।२८ र २९ गते नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ६/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधसेी दहलत अपाङ्ग 

माग पद संख्ाः १३ ४ ३ २ १ १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ित संख्ाः ३१४ 

अन्तवाातााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः २२ ६ १ १ ० ० 
 

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

1.  838 अननल सापकोटा टटकाराम/कौमती हररलाल खलुा 

2.  778 अप्सरा दहाल कृष्णप्रसाद/चखण्डका खशवप्रसाद खलुा, मटहला 

3.  187 अनिमन्य ुखनाल दगुाानारायण/नमकला टहमलाल खलुा 

4.  546 अखस्वन पौडेल लोकनाथ/तारादेवी खगेश् वर खलुा 

5.  174 उत्तरा रेग्मी कृष्णप्रसाद/जानकुा रामचन्र खलुा, मटहला 

6.  180 केशवराज पनेरु नवराज/जमनुादेवी नारायण खलुा 

7.  198 गोमा अयााल बेदराज/रमादेवी िवनाथ खलुा, मटहला 

8.  873 डम्बरदेव अनिकारी एकदेउ/कलादेवी निमलाल खलुा 

9.  619 नटवन किायत शेरबहादरु/शाखन्तदेवी कृष्णबहादरु खलुा 

10.  329 प्रठदप पन्थी प्रमेनारायण/लक्ष्मीकुमारी छटवलाल खलुा 

11.  119 नबननता खनतवडा टवष्णपु्रसाद/देवकुमारी खडानन्द खलुा, मटहला 

12.  968 महेन्रनारायण पाण्डेय नगररराज/िानगरथी गोटपलाल खलुा 

13.  1 रटवन्रकुमार काकी लनलतबहादरु/रमा पूणाबहादरु खलुा 

14.  21 रटवन्रराज रेग्मी िोजराज/िनादेवी रुपानन्द खलुा 

15.  220 रुपराज शमाा यकेन्रराज/टहरामखणदेवी िनुमनन्द खलुा 

16.  425 लक्ष्मण के.सी. खशवप्रसाद/नडलाकुमारी टटकाराम खलुा 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

17.  457 शान्ता ढंुगाना टवष्णपु्रसाद/सनमरचदेवी चडुामणी खलुा, मटहला 

18.  605 शौरवकुमार झा तेजनारायण/अननतादेवी महेन्र खलुा, मिेसी 

19.  424 श्यामसनु्दर नगरकोटी राम/राममाया रामबहादरु खलुा, आ.ज. 

20.  308 सञ् जय काफ्ले रोणराज /रञ् जनादेवी प्रमेप्रसाद खलुा 

21.  552 सन्तोष के.सी. िगबहादरु/पटवत्रा हररलाल खलुा 

22.  183 सखुशन िण्डारी चरुामणी/लक्ष्मी लमुाकान्त खलुा, मटहला 
 नोट: रोि नम्बर २८,१९५ र ९१९ का उमेदिारहरुिे बसु्तगत उत्तरपुखस्तकामा ष्ट्क उले्लि नगरेकोिे लनजहरुको उत्तरपुखस्तका रद्द गररएको छ ।  

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
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