लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

२४२ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।१०।२०
ने पाल बैं क लललिटे डको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः मुख्य प्रबिक

तह/श्रेणी:

१०

सेवा/सिू ह/उपसिू हः -

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७६।०८।०८ र ०९ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय
लबज्ञापन नम्बरः

१२/२०७६-७७

आ.प्र.

लकलसिः
िाग पद संख्ाः

४

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः

१

छनौट भएको संख्ाः

१

ब.क्र.नं.

1.

..........................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

रोल नं.
2

उिेदवारको नाि, थर
सूयप्र
य काश भट्ट

बावुको नाि
तारादत्त

.....................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

बाजेको नाि
गोपालदत्त

................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

२४३ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।१०।२०
ने पाल बैं क लललिटे डको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः बररष्ठ प्रबिक

तह/श्रेणी:

९

सेवा/सिू ह/उपसिू हः -

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७६।०८।०८ र ०९ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय
लबज्ञापन नम्बरः

१३/२०७६-७७

आ.प्र.

लकलसिः
िाग पद संख्ाः

४

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः

७

छनौट भएको संख्ाः

६

ब.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाि, थर

बावुको नाि

बाजेको नाि

1.

9

टे कबहादुर खड्का

ताराबहादुर

कलु

2.

6

प्रततज्ञा सुवेदी

रतबप्रसाद

रामप्रसाद

3.

3

बाबुराम काफ्ले

नेत्रप्रसाद

तिल्लीनाथ

4.

7

रोशन शाही

रमेश

दुगायबहादुर

5.

4

वालकृष्ण चौलागाई

रववलाल

कणयखर

6.

5

होमनाथ दाहाल

तमत्रप्रसाद

पदमप्रसाद

..........................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

.....................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 2 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था महाशाखा
(निखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा)
सूचना नं.

२४४ /०७६-७७

अिामिगर, कािमाण्डं

नमनतिः–२०७६।१०।२०
ने पाल बैं क लललिटे डको यस आयोगबाट निइएको निखखत परीक्षाको दे हायका निज्ञापिमा सखिनित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा िुक्रमािु सार दे हायका रोि िम्बर तथा िाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको
जािकारीको िानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा र अन्य बााँ की कायाक्रमको िानग सम्बखित निकायमा
सम्पका राख्िु हुि अिु रोध छ ।
पदः प्रबिक

तह/श्रेणी:

८

सेवा/सिू ह/उपसिू हः -

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७६।०८।०८ र ०९ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय
लबज्ञापन नम्बरः

१४/२०७६-७७

आ.प्र.

लकलसिः
िाग पद संख्ाः

१०

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः

२४
८

छनौट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोल नं.

उिेदवारको नाि, थर

बावुको नाि

बाजेको नाि

1.

27

तेजप्रसाद नेपाल

भोलानाथ

रं गलाल

2.

8

दुगायप्रसाद अयायल

बलराम

ददनानाथ

3.

13

नारायण दाहाल

तमत्रप्रसाद

तुलसीप्रसाद

4.

16

प्रवेश अतिकारी

रामचन्द्र

वटकाबल्लभ

5.

11

मदनकृष्ण सैं ज ु

नारायण

गणेशलाल

6.

20

रोशन पोखरे ल

रोवहणी

मुक्तिनाथ

7.

23

सुवासकुमार के.सी.

रमेशकुमार

बाबुराम

8.

22

सुवासचन्द्र झा

चन्द्रगोपाल

ब्रम्हनाथ

..........................
(रुकु शमाा पडडे ि)
शाखा अनधकृत

.....................
(रे िती के.सी.)
शाखा अनधकृत

................................
(सू याप्रसाद सापकोटा)
उपसनचि

पाना नं. ~ 3 ~

