
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५९६ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१२।११ 

नेपाल राष्ट्र  बैंकको 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  लनदेशक तह: अलधकृत प्रथम सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१०।१६ र १७ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ११/२०७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ५ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २२ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ७ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

1.  11 इश्वरीप्रसाद भट्टराई माधवप्रसाद जयप्रसाद 

2.  7 देवेन्द्र गौतम देवदत्त टिकाराम 

3.  13 ननभा शे्रष्ठ कृष्णगोपाल कृष्णबहादरु 

4.  19 बदु्धराज शमाा मेघराज टिकाराम 

5.  28 शभुासचन्द्र खघनमरे कृष्णप्रसाद नन्द्दराम 

6.  14 सठुदप फुयाल रामशरण दगुााप्रसाद 

7.  21 सजृना बास्तोला सहदेवप्रसाद तलुाराम 

 
 

 
..................... 

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 

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

 

 

..................... 
(रेवती के.सी. 

नायब सबु्बा शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५९७ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१२।१२ 

नेपाल राष्ट्र  बैंकको 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  उपलनदेशक तह: अलधकृत लितीय सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१०।१६ र १७ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १२/२०७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १६ 
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः १०५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २१ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

1.  73 आलोकज्योती शाक्य दगुााप्रसाद खशलज्योती 

2.  108 नववन नतनमखससना ववष्णपु्रसाद केदारनाथ 

3.  111 ननरज अनिकारी घनश्याम खडानन्द 

4.  112 प्रमेश पोखरेल वपतभृक्त ढुण्डीराज 

5.  68 प्रमेप्रसाद आचाया नललािर शोभाखर 

6.  130 बहृत शे्रष्ठ रुद्रबहादरु नललाबहादरु 

7.  131 मखणराज शे्रष्ठ थवराज हर्ाबहादरु 

8.  24 मनोज गरुुङ कणाबहादरु लालबहादरु 

9.  71 नमलादेवी बाराही राजेन्द्रलाल श्यामलाल 

10.  1 रमेशप्रसाद चौलागाई छववलाल मखणकण्ि 

11.  90 राकेश प्रजापती दानकृष्ण कान्छा 

12.  92 राज ुपौडेल कालीप्रसाद श्रीकान्त 

13.  88 ववनय नसग्देल शम्भ ु ववष्णपु्रसाद 

14.  54 शानलकराम पोखरेल तसुसीप्रसाद कुलानन्द 

15.  109 नसद्धराज भट्ट भालचन्द्र विकाराम 

16.  129 नसजाना शे्रष्ठ नारायणमणी नीमनारायण 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

17.  70 सिुा दलुाल आचाया रामजीप्रसाद दण्डपाणी 

18.  95 सखुशल ज्ञवाली ओमप्रकाश नडसलीराम 

19.  128 सोना राना रामबहादरु लक्ष्मणबहादरु 

20.  133 सौनभ शे्रष्ठ सनुनलकाजी अमतृलाल 

21.  72 स्वरुप शे्रष्ठ वहरेन्द्रप्रसाद िेकप्रसाद 

 
 

 
..................... 

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 

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

 

 

.................. 
(रेवती के.सी) 

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ५९८ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१२।१३ 

नेपाल राष्ट्र  बैंकको 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  प्रधान सहायक तह: सहायक प्रथम सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१०।१६ र १७ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १४/२०७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १६ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ८५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः २१ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

1.  42 अननष गरुागाई गोपपप्रसाद प्रमेप्रसाद 

2.  43 अशोक रेग्मी अम्बरराज रामप्रसाद 

3.  21 आखशष ज्ञवाली रामकृष्ण केदारनाथ 

4.  41 उज्वल ढंुगाना गोपालप्रकाश साखततराम 

5.  62 उनमिला सापकोटा रामगोपाल हररप्रसाद 

6.  72 ओमनाथ दाहाल यमचतर महेश्वर 

7.  89 कमलप्रसाद आचायि पोमनारायण उमाकातत 

8.  51 कृष्ण के .सी.  रामशरण नरबहादरु 

9.  29 तारा पोखरेल शमाि गंगादत्त पदमलाल 

10.  74 तलुसीराम वाननयााँ ओमबहादरु खड् गबहादरु 

11.  88 नननमषा कुाँ वर टेकबहादरु कृष्णबहादरु 

12.  91 पदमराज भसुाल कुश्माखर दशरथ 

13.  78 मनबहादरु राई भगतबहादरु पवतरमान 

14.  32 रचना ज्ञवाली ईश्वरीप्रसाद पनुाराम 

15.  35 रमेश ढकाल पवष्णपु्रसाद हररप्रसाद 

16.  59 पवमल के .सी.  छतदबहादरु गणुबहादरु 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम 

17.  83 पवष्णबुहादरु के .सी.  कपवराम पद् म ु

18.  37 शंकरप्रसाद भट्टराई कृष्णदेव ररखीराम 

19.  94 सबुास गपु्ता राजाराम नारायण 

20.  14 हरर गौतम नसताराम खेचरप्रसाद 

21.  99 हररलाल भट्ट नवराज नतदराम 

 
 

 
..................... 

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 

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

 

 

................. 
(रेवती के.सी) 

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

 

सूचना नं. ५९९ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१२।१३ 

नेपाल राष्ट्र  बैंकको 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  सहायक तह: सहायक लितीय सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।१०।१६ र १७ नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १५/२०७५ 

लकलसमः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ९ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः २ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 
 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको । 

 
 

 
..................... 

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 

 

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

 

 

.................. 
(रेवती के.सी. 

नायब सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
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