
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १६२ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१९ 

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।३।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  ११/२०७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ४ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३० 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ६ 
 

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

1.  24 अनजु दाहाल गणेशप्रसाद कृष्णप्रसाद 

2.  39 ठदपकराज लानमछान े भरतप्रसाद ववष्णपु्रसाद 

3.  38 ठदर्घबहादरु रावल पहलमाननसंह गगननसंह 

4.  40 ननश् चल अनिकारी र्नश् याम खडानन्द 

5.  35 बदु्धराज शमाघ मेर्राज विकाराम 

6.  27 सठुदप फुयाल रामशरण दगुाघप्रसाद 

 
 

 
..................... 
(रुकु शमाघ पौडेल)  

 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

 

..................... 
(सूयघप्रसाद सापकोिा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १६३ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१९ 

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   उप लनदेशक तह: अलधकृत लितीय सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।३।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १२/२०७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १० 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ११३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १३ 
 

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

1.  148 अबखततका ररमाल राजेशप्रसाद रुद्रप्रसाद 

2.  145 अरुणकुमार साह देवनारायण जागशे् वर 

3.  102 खगशे् वर भण्डारी कनबराम दामोदर 

4.  155 डम्बर सबेुदी दलबहादरु धनराज 

5.  151 ननबन नतनमल्सीना ववष्णपु्रसाद केदारनाथ 

6.  149 मदन पखण्डत लोकनाथ लेखनाथ 

7.  103 मनोज पोखरेल रामहरी कृष्णप्रसाद 

8.  153 नमत्रप्रसाद नतमल्सीना भवानीप्रसाद बद्रीप्रसाद 

9.  104 मेदनीप्रसाद पोख्रले नत्रलोकी नत्रलोचन 

10.  35 रववतद्र महजजन भाइराम भाइ 

11.  107 सधुा दलुाल आचायज रामजीप्रसाद दण्डपाणी 

12.  101 सरेुश खशवाकोटी रत् नप्रसाद भवुानीप्रसाद 

13.  150 सरेुशकुमार दाहाल खशबहरी टंकनाथ 

 
 

..................... 
(रुकु शमाज पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयजप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १६४ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।१९ 

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  सहायक लनदेशक तह: अलधकृत तृतीय सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

लल.प.सञ्चालन लमलतः २०७५।३।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १३/२०७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ७ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ५ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ३ 
 

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

1.  4 उमा पहरार्इ कृष्णबहादरु भागीरथ 

2.  5 प्रप्रयंका िाकुर गणेश महादेव 

3.  3 भाष्कर मान शे्रष्ठ नभमबहादरु वखृमान 

 
 

..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद 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. १६५ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

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।३।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १४/२०७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः ८ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ८१ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ११ 
 

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

1.  63 अननष गरुागार्इ गोपपप्रसाद प्रमेप्रसाद 

2.  25 कृष्णप्रसाद खराल पेमनारायण पेमलाल 

3.  8 गोपपकृष्ण अयाइल कमलपनत रनिचन्द्र 

4.  15 खजतेन्द्रराज शाक्य कान्द्छा न्द्हचु्छेराज 

5.  36 जनुा शे्रष्ठ नैनिहादरु भक्तिहादरु 

6.  50 यामिहादरु राना भाट केशिहादरु मानिहादरु 

7.  18 रमेश सारु डम्िरिहादरु मेखिहादरु 

8.  21 रामकृष्ण रार्इ गजइिहादरु नौिहादरु 

9.  30 लालकुमार सवेुदी दामोदर पणुइप्रसाद 

10.  33 शारदा लोहनी ओजराज मकुुन्द्दराज 

11.  38 सनुसल खनाल सूयइप्रसाद चरुामनन 

 

 
..................... 
(रुकु शमाइ पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

..................... 
(सूयइप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखचव 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. १६६ /०७५/७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।५।२० 

नेपाल राष्ट्र  बैंकको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मधे्य कुनै पलन उिेदिार 

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।३।२० र २१ गते नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः  १५/२०७४ 

लकलसमः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १२ 

लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः ३ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः ० 

 
यस विज्ञापनमा कुनै पवन उमेदिार उविर्ण नभएको ।  
 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

 

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

शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत उपसखिव 
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