
श्री बीमा समममिको दहेायको मिज्ञापनमा मिइएको मिमिि परीक्षामा सममममिि उममदेिारहरु मध्य े

िर्ाानकु्रमानसुार दहेायका रोि नमबर िथा नाम, थर भएका उममदेिारहरु उत्तीर्ा भई अन्िरिािााको िामि छनौट 

भएको व्यहोरा िोक सेिा सेिा आयोिको च.नं. ५०/०७८।७९ मममि २०७८।०६।१७ को पत्र मार्ा ि प्राप्त 

भएकोिे समबमन्िि सबैको जानकारीको िामि यो सचूना प्रकामिि िररएको छ । अन्िरिािााको िामि छनौट 

भएका उममदेिारहरुिे पासपोटा साइजको र्ोटो दईु प्रमि, आिश्यक न्यनूिम योग्यिाका समपरू्ा प्रमार्पत्र र 

दरिास्ि र्ारामको मििरर् समिे भरी उक्त प्रमार्पत्रहरुको प्रमिमिपी उममदेिार आर्ैं िे प्रमामर्ि िरी पेि िनुा 

पनेछ । अन्िरिािाा मदन आउँदा माथी उल्िेमिि सक्कि कािजाि र प्रििे पत्र समिे मिई १ घण्टा अिाि ैयस 

समममिको कायाािय कुपण्डोिमा उपमस्थि हुनु पनेछ । अन्िरिािााका मदन सािाजमनक मिदा पना िएमा पमन उक्त 

कायाक्रम यथािि संचािन हुनेछ । बीमा समममि पदपिूी समममिको मममि २०७८।०६।२२ ििेको मनर्ायानसुार 

कम्यटुर सीप परीक्षर् िथा अन्िरिािााको मममि, समय र स्थान दहेाय बमोमजम  हुनेछ । 

१. पदः सहायक निदेशक (प्रशासि)  तह/शे्रणीः अनिकृत तृतीय स्तर सेवा/समूहः प्रशासि 

नि.प. संचािि नमनत २०७७।१०।४, ५ र ६ गते 

नवज्ञापि िम्बर ५/२०७६-७७ (खुिा तथा समावेशी) 

मकमसम आन्िररक 

माि पद संख्या १ 

मि.प.मा सममममिि संख्या ५६ 

छनौट भएको संख्या १ 

 

क्र.सं. रोि नं उममदेिारुको नाम, थर  बाबकुो नाम बाजकेो नाम  छनौट समहू 

१ १ सनु्दर प्रसाद िमाा अजुानप्रसाद  िेजप्रसाद आ.प्र. 

 

कम््युटर सीप परीक्षण हुिे नमनत समय र स्थाि 

मममि २०७८।०७।२७ ििे िमनिार मबहान ९:०० बज े 

स्थानः िोक सेिा आयोि,  अनामनिर, काठमाण्डौ । 

 

अन्तरवाताा हुिे नमनत, समय र स्थािः 

मस.नं. मममि र समय स्थान 

१ २०७८।०७।२७ ििे मदनको २:०० बजे बीमा समममिको कायाािय, कुपण्डोि, िमििपरु । 

 

  



२. पदः सहायक निदेशक  तह/शे्रणीः अनिकृत तृतीय  सेवा. समूह प्रशासि 

नि.प. संचािि नमनत २०७७।१०।४, ५ र ६ गते 

 

 

क्र.सं. रोि िं उम्मेदवारहरुको िाम, थर  बाबुको िाम बाजेको िाम  छिौट समूह 

१ १२० ऋचा कुिमु िमसाि  उपेन्र छमििाि ििुा 

२ २४ मचमनया िामा सन्ििाि पंच बहादरु आ.ज. 

३ १०३ मनमाि थापा  उम बहादरु रन बहादरु आ.ज. 

४ १९७ प्रेम हरर पोिरेि जयप्रसाद मडल्िी प्रसाद ििुा 

५ १८६ रश्मी महजान रमेि सयूा बहादरु आ.ज. 

६ १२७ रोिन सेढाई कृष्र् प्रसाद महकान्ि  ििुा 

७ २७ रोिन कुमार महासेठ राम िेरु मिेिी 

८ १७२ िोकराज पाध्याय भानभुक्त दयाराम मप.क्ष.े 

९ १७ मििाि मिममल्सना कृष्र्हरी रुक्मदत्त ििुा 

१० ११२ मििर आर.मस. िोपाि बहादरु िमा बहादरु मप.क्ष.े 

११ १७६ सषुमा पौडेि बोिराज कुश्मामनिी ििुा 

 

कम््युटर सीप परीक्षण हुिे नमनत समय र स्थाि 

मस.नं. १ दमेि ११ सममका समपरू्ा उममदेिारहरु, मममि २०७८।०७।२७ ििे िमनिार मबहान १०:०० बज े। 

स्थानः िोक सेिा आयोि, अनामनिर, काठमाण्डौ । 

अन्तरवाताा हुिे नमनत, समय र स्थािः 

मस.नं. िर्ाानकु्रम मममि र समय स्थान 

१ १-४ २०७८।०७।२७ ििे मदनको ३:०० बजे बीमा समममिको कायाािय, कुपण्डोि, िमििपरु । 

२ ५-८ २०७८।०७।२८ ििे मबहान ७:३० बजे बीमा समममिको कायाािय, कुपण्डोि, िमििपरु । 

३ ९-११ २०७८।०७।२८ ििे मदनको ४:०० बज े बीमा समममिको कायाािय, कुपण्डोि, िमििपरु । 

 

  

नवज्ञापि िम्बर ६-९ /२०७६-७७ (खुिा तथा समावेशी) 

मकमसम ििुा ममहिा आ.ज. मिेिी दमिि  अपांि मप.क्ष.े 

माि पद संख्या ३ - १ १ - - १ 

मि.प.मा सममममिि संख्या ५६ 

छनौट भएको संख्या ५ - ३ १ - - २ 



३. पदः सहायक निदेशक  तह/शे्रणीः अनिकृत तृतीय  सेवा. समूहः कािूि 

नि.प. संचािि नमनत १०- ७७।१०।४, ५ र ६ गते 

नवज्ञापि िम्बर १०/२०७६-७७ (खुिा) 

मकमसम ििुा ममहिा आ.ज. मिेिी दमिि  अपांि मप.के्ष. 

माि पद संख्या २ - - - - - - 

मि.प.मा सममममिि संख्या १ 

छनौट भएको संख्या १ - - - - - - 

 

क्र.सं. रोि नं उममदेिारुको नाम, थर  बाबकुो नाम बाजकेो नाम  छनौट समहू 

१ १ बनु ुमघममरे रमिेकुमार कामिकाप्रसाद ििुा 

 

कम््युटर सीप परीक्षण हुिे नमनत समय र स्थाि 

मस.नं. २०७८।०७।२७ ििे िमनिार मबहान ११:०० बज े 

स्थानः िोक सेिा आयोि,  अनामनिर, काठमाण्डौ । 

अन्तरवाताा हुिे नमनत, समय र स्थािः 

मस.नं. मममि र समय स्थान 

१ २०७८।०७।२९ ििे मबहान ७:३० बजे बीमा समममिको कायाािय, कुपण्डोि, िमििपरु । 

४. पदः सहायक प्रथम  तह/शे्रणीः सहायक प्रथम  सेवा. समूहः प्रशासि 

नि.प. संचािि नमनत १०७७।१०।७ र ८ गते 

मिज्ञापन नमबर ११/२०७६-७७ (ििुा िथा समाििेी) 

मकमसम ििुा ममहिा आ.ज. मिेिी दमिि  अपांि मप.के्ष. 

माि पद संख्या २ - - - - - - 

मि.प.मा 

सममममिि संख्या 

       ५१ 

छनौट भएको 

संख्या 

४ - - - - - - 

 

क्र.सं. रोि न ं उममदेिारुको नाम, थर  बाबकुो नाम बाजकेो नाम  छनौट समहू 

१ ९५ िमे राज भण्डारी रामप्रसाद मििाराम ििुा 

२ २१ रमिन्र राज रेग्मी भोजराज रुपानन्द ििुा 



३ ७१ रामचन्र पाण्डेय मिररराज िोमपिाि ििुा 

४ ७२ सािर आचाया सयुाप्रसाद केदारप्रसाद ििुा 

 

कम््युटर सीप परीक्षण हुिे नमनत समय र स्थाि 

मस.नं. मममि२०७८।०७।२७ ििे िमनिार मबहान १२:०० बज े 

स्थानः िोक सेिा आयोि,  अनामनिर, काठमाण्डौ । 

अन्तरवाताा हुिे नमनत, समय र स्थािः 

मस.न.ं मममि र समय स्थान 

१ २०७८।०७।२९ ििे मदनको ४:०० बजे बीमा समममिको कायाािय, कुपण्डोि, िमििपरु । 

 

पदपमूिा समममि





 


