
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३२४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१८ 

नेपाल बैंक लललिटेड  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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  मुख्य प्रबिक तह: दश ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।५ र ६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७४/७५/१०९ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः ३ 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ४ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  2 उज्वलराज गौतम सकुदेव पषु्पलाल आ.प्र. 

2.  3 ठदपेन्द्रराज काफ्ले मेघनाथ उमापनत आ.प्र. 

3.  5 प्रठदपकुमार पािक श्रीनाथ नतथथननधी आ.प्र. 

4.  6 लेखनाथ भसुाल हररप्रसाद दामोदर आ.प्र. 
 

 
..................... 
(रुकु शमाथ पौडेल)  

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

 

..................... 
(सूयथप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखिव 
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पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३४८ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२७ 

नेपाल बैंक लललिटेड  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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  िररष्ठ प्रबिक तह: नि ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।५ र ६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७४/७५/११० 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः ६ 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः १४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ५ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  1 अजुनुबहादरु कंडेल नरबहादरु  हकुबहादरु आ.प्र. 

2.  17 कल्पना ढकाल कृष्णप्रसाद  प्रयागदत्त आ.प्र. 

3.  13 ननलजुा शे्रष्ठ हररकुमार  नरबहादरु आ.प्र. 

4.  15 भपूराज कोइराला मोनतखर  खशवशंकर आ.प्र. 

5.  14 सरेुन्द्रबहादरु के .सी.  मदनबहादरु  टोपबहादरु आ.प्र. 
 

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

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

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३४९ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२७ 

नेपाल बैंक लललिटेड  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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रबिक तह: आठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।५ र ६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/१११ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १० 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ४५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १६ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  19 अमतृराज नतवारी ऋषिराम  कुलठिप आ.प्र. 

2.  32 आखशि पौडेल हररप्रसाि  सूययप्रसाि आ.प्र. 

3.  26 कृष्णप्रसाि पोखरेल खशवप्रसाि  नगरीराज आ.प्र. 

4.  52 गोकुलबहािरु साउि जंगबहािरु  नवलनसंह आ.प्र. 

5.  43 चतरु् ुयज अयायल हररप्रसाि  तेजनारायण आ.प्र. 

6.  46 चन्द्रबहािरु शे्रष्ठ जंगबहािरु  नर्मबहािरु आ.प्र. 

7.  38 धमयराज कोइराला पूणयप्रसाि  हररित्त आ.प्र. 

8.  42 प्रठिप बराल नसताराम  नरबहािरु आ.प्र. 

9.  44 प्रमोि आचायय रघनुाथ  होमनाथ आ.प्र. 

10.  15 मन्द्ज ुआचायय तोयानाथ  केवलीराम आ.प्र. 

11.  53 मोहनराज ननरौला चेतनाथ  प्रमेनारायण आ.प्र. 

12.  28 यज्ञमूनतय बस्याल झबाखर  पूणयचन्द्र आ.प्र. 

13.  31 यमनाथ िाहाल चडुामणी  छषवलाल आ.प्र. 

14.  27 रीमा लम्साल आचायय ध्रवुप्रसाि  बालकृष्ण आ.प्र. 

Sample output to test PDF Combine only



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

15.  45 षविरु काकी गणेशकुमार  बलबहािरु आ.प्र. 

16.  51 सनुनल थसुा कृष्णर्क्त  काजीबहािरु आ.प्र. 
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

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

 

..................... 
(सूययप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 

Sample output to test PDF Combine only



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३२५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१८ 

नेपाल बैंक लललिटेड  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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  प्रबिक (आइटी) तह: आठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।५ र ६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७४/७५/११२ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  1 शरद पोख्रले नारायणप्रसाद फसुरुाम आ.प्र. 
 

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

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

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३५० /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२७ 

नेपाल बैंक लललिटेड  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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  उपप्रबिक तह: सात ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।५ र ६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/११३ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः २७ 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ११७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३२ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  130 अंज ुकोईराला (खनाल)  इन्द्रप्रसाद  ववष्णहुरी आ.प्र. 

2.  6 अननल नमजार श्याम  बले आ.प्र. 

3.  102 अमतृ अनिकारी वहमबहादरु  हरीबहादरु आ.प्र. 

4.  117 अखबबका ओझा गपु्ता जगदीशप्रसाद  गणेशराज आ.प्र. 

5.  58 आकृनत बराल नसताराम  महानन्द्द आ.प्र. 

6.  119 आत्मबहादरु सूययवंशी मानबहादरु  नरबहादरु आ.प्र. 

7.  8 कृष्णबहादरु के .सी.  खड्गबहादरु  शोनितबहादरु आ.प्र. 

8.  101 कृष्णहरर गौतम ननलकण्ि  मखणकण्ि आ.प्र. 

9.  27 कोवपला कोईराला दयानननि  नडल्लीराम आ.प्र. 

10.  122 खखलराज पोखरेल घनश्याम  वेदनननि आ.प्र. 

11.  31 ठदप्ती बराईली हरर  रत्नबहादरु आ.प्र. 

12.  20 देवी सवेुदी खित्राखर  िडुामखण आ.प्र. 

13.  113 नवराज दवाडी दामोदर  बामदेव आ.प्र. 

14.  59 ननक्की शे्रष्ठ नेत्रगोववन्द्द  बालगोववन्द्द आ.प्र. 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

15.  96 ननशान्द्तराज िट्टराई नारायणप्रसाद  नमत्रानन्द्द आ.प्र. 

16.  40 नीना शे्रष्ठ ववष्णकुुमार  मानबहादरु आ.प्र. 

17.  127 प्रकाश खघनमरे ढुण्डीराज  गंगाप्रसाद आ.प्र. 

18.  15 प्रकाशप्रसाद सवेुदी टंकप्रसाद  गौररकान्द्त आ.प्र. 

19.  53 बनु ुशमाय लक्ष्मण  रघनुाथ आ.प्र. 

20.  49 िक्तराज िगत सीताराम  फननलाल आ.प्र. 

21.  107 िरत पौडेल िडुामखण  ववष्णपु्रसाद आ.प्र. 

22.  81 िवुनेश यादव केदारप्रसाद  कृष्णदेव आ.प्र. 

23.  54 मकुुन्द्दशरण वाग्ले रामशरण  िेषराज आ.प्र. 

24.  61 मकेुश बन्द्जाडे गोकणयबहादरु  िनबहादरु आ.प्र. 

25.  10 यामप्रसाद गौतम फत्तप्रसाद  नडल्लीप्रसाद आ.प्र. 

26.  11 रमा काकी अमतृबहादरु  मोहनबहादरु आ.प्र. 

27.  57 ररंकी शे्रष्ठ गोपाल  राजकुमार आ.प्र. 

28.  132 रेखजना सवेुदी ववष्णपु्रसाद  लोकनाथ आ.प्र. 

29.  115 लनलता डंगोल मिाकाखज  पूणय आ.प्र. 

30.  43 सनमककुमार दाहाल देववप्रसाद  हतुराज आ.प्र. 

31.  78 सपु्रथम शे्रष्ठ सानकुाखज  बवुिकुमार आ.प्र. 

32.  80 सरुज खघनमरे पूणयप्रसाद  घनश्याम आ.प्र. 
 

 
..................... 
)रुकु शमाय पौडेल(  

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

 

..................... 
)सूययप्रसाद सापकोटा( 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 

Sample output to test PDF Combine only



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३२६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१८ 

नेपाल बैंक लललिटेड  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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  उप प्रबिक (आइटी) तह: सात ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।५ र ६ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७४/७५/११४ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  1 ठिना शे्रष्ठ िगुाामान रामचन्द्र आ.प्र. 

2.  3 नरेन्द्रबहािरु वोहरा हरजीत धौले आ.प्र. 
 

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

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

 

..................... 
(सूयाप्रसाि सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 

Sample output to test PDF Combine only



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३५१ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२७ 

नेपाल बैंक लललिटेड  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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक प्रबिक तह: छैठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।७ र ८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/११५ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १३ 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः १४५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २० 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  16 अननता कायस्थ केशव  भवुन आ.प्र. 

2.  170 अन्जली मानन्धर अमर  जगत आ.प्र. 

3.  121 जनुलया ज्ञवाली गंगाप्रसाद  शोभाकान्त आ.प्र. 

4.  35 ठदनेश देवकोटा सयुयप्रसाद  प्रमेलाल आ.प्र. 

5.  1 ठदपकप्रसाद गौली श्रीभक्त  महेश्वर आ.प्र. 

6.  103 ठदपा पराजलुी रामराजप्रसाद  हररप्रसाद आ.प्र. 

7.  106 पनिना शे्रष्ठ हस्तिहादरु  लालिहादरु आ.प्र. 

8.  34 प्रनतभा थापा ववदरु  कनकिहादरु आ.प्र. 

9.  178 मम्ता रावत लक्ष्मण  मानध्वज आ.प्र. 

10.  179 रञ्जना पोखरेल डोलराज  थम्मलाल आ.प्र. 

11.  79 रमा पराजलुी झम्कनाथ  भानभुक्त आ.प्र. 

12.  105 राजन शाह राम  अछेलाल आ.प्र. 

13.  8 लक्ष्मी शे्रष्ठ िलराम  रत्निहादरु आ.प्र. 

14.  6 लनलता पौडेल रामचन्र  कृष्णिहादरु आ.प्र. 

Sample output to test PDF Combine only



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

15.  7 सनिना तामाङ श्यामिहादरु  भक्तिहादरु आ.प्र. 

16.  171 सववन शमाय ननउरे फमलाल  नररश्वर आ.प्र. 

17.  9 नसततुारा िज्राचायय छत्रराज  वहरण्यराज आ.प्र. 

18.  10 सखुजता शे्रष्ठ सन्तलाल  कृष्णलाल आ.प्र. 

19.  134 सरेुश खिनमरे तेजप्रसाद  पशुयराम आ.प्र. 

20.  125 सजृना नधमाल रामनाथ  नमत्रलाल आ.प्र. 
 

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

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

 

..................... 
(सूययप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 

Sample output to test PDF Combine only



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३२७ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।१८ 

नेपाल बैंक लललिटेड  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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  सहायक प्रबिक (आइटी) तह: छैठ ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।७ र ८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७४/७५/११६ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः १ 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  5 उमेश् वर यादव शरेुशकुमार खटर आ.प्र. 

2.  4 निजय शे्रष्ठ ववलकुमार लक्ष्मीनारायण आ.प्र. 
 

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

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

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
 

 

Sample output to test PDF Combine only



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ३५२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।७।२८ 

नेपाल बैंक लललिटेड  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 र अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

 

पदः  बररष्ठ सहायक तह: पााँच ौं सेवा/सिूह/उपसिूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।५।७ र ८ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  २०७४/७५/११७ 

लकलसिः आ.प्र. 
िाग पद संख्ाः ६० 
लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः १४७ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २५ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  62 अमतृ सवेुदी श्रीलाल  श्रीकृष्ण आ.प्र. 

2.  27 अमतृा पौडेल रनिन्द्रनाथ  शखशधर आ.प्र. 

3.  13 अखस्मता महत सवुासचन्द्र  रामिहादरु आ.प्र. 

4.  83 ईश्वरीप्रसाद भण्डारी तलुसीप्रसाद  ववष्णपु्रसाद आ.प्र. 

5.  149 कुन्द्जा खड्का (डााँगी)  हरेराम  गोपाल आ.प्र. 

6.  61 दशशना भट्टराई फाल्गनुी  इन्द्रप्रसाद आ.प्र. 

7.  204 ठदपेन्द्रकुमार ऐर गोपे  गंगाराम आ.प्र. 

8.  105 दीपेन्द्रकुमार चापागाई केशवकुमार  नरिहादरु आ.प्र. 

9.  142 नवराज सवेुदी डण्डापाखण  ऋविराम आ.प्र. 

10.  203 प्रठदपराज शमाश चक्रदेव  तलुसीप्रसाद आ.प्र. 

11.  37 भपेुन्द्र कुवर खामिहादरु  ताजाराम आ.प्र. 

12.  106 मनोजकुमार ननरौला ननलकण्ि  विकाराम आ.प्र. 

13.  133 रमाकान्द्त शमाश वपताम्िर  भवानीशंकर आ.प्र. 

14.  44 रामचन्द्र प्याकुरेल िुकनाथ  दोिराज आ.प्र. 

Sample output to test PDF Combine only



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

15.  18 ववनयराज संग्रौला जयप्रसाद  रामप्रसाद आ.प्र. 

16.  48 ववनोदराज जोशी जगन्नाथ  वालकृष्ण आ.प्र. 

17.  178 ववशाल पौडेल पणु्यप्रसाद  िवुिसागर आ.प्र. 

18.  25 शाखन्द्त थापा विकािहादरु  रणिहादरु आ.प्र. 

19.  172 श्यामप्रसाद नेपाल शाखन्द्तप्रसाद  तेजप्रसाद आ.प्र. 

20.  66 सन्द्तोिकुमार फोज ु सोमिहादरु  गोपीलाल आ.प्र. 

21.  2 सपना ज्ञवाली ईश्वरीप्रसाद  पूनाराम आ.प्र. 

22.  54 सरोज किुवाल ईश्वर  मानिहादरु आ.प्र. 

23.  186 नसजशना शमाश गणेश  गौररश्वर आ.प्र. 

24.  103 सजुनराज खनाल कमलमखण  लमुखणप्रसाद आ.प्र. 

25.  43 सभुास थापामगर धनिहादरु  देववलाल आ.प्र. 
 

 
..................... 
)रुकु शमाश पौडेल(  

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

 

..................... 
)सूयशप्रसाद सापकोिा( 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
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