
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२० 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  मुख्य प्रबिक तह: दश ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१ र २ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  १/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः महिला 
माग पद संख्ाः १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ५ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  1002 दगुााकुमारी कंडेल टिकाराम/देवकली श्रीपती 

2.  1001 बेनी शे्रष्ठ नबष्णमुान/अंजना नबष्णहुरर 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२० 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ प्रबिक तह: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।३ र ४ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला आ.ज. 

माग पद संख्ाः १ १ 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः १३ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ १ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  2017 ऋषिराम ढकाल खिरखजजवी/निजय हररप्रसाद खलुा 

2.  2004 िेनी शे्रष्ठ निष्णमुान/अंजना निष्णहुरी आ.ज. 

3.  2018 सजदीपजंग काकी ऋषिजंगध्वज/नमिु नतलकध्वज खलुा 

4.  2020 सरोज वस्नेत थमननसंह/मयाकुमारी रामिहादरु खलुा 
  

 

..................... 
(रामिजर िजजारा) 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्िा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८४९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२० 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रबिक तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।५ र ६ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ३/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला आ.ज. मधसेी 

माग पद संख्ाः २ १ १ 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ७ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ५ १ ० 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  3010 उमेश नेपाल कर्ााखर/गोमादेवी पदमप्रसाद खलुा 

2.  3002 खखलराज भट्टरार्ा गरे्शप्रसाद/सीताकुमारी कृष्र्प्रसाद खलुा 

3.  3007 रेखजना सबेुदी नबष्र्पु्रसाद/शारदा लोकनाथ खलुा 

4.  3005 रञ् जन उप्रतेी जनादान/अखबबका प्रनतमान खलुा 

5.  3009 सजृना वज्राचाया रत् नभार्ा/लक्ष्मीशोभा निरत् न खलुा, आ.ज. 
  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८५४ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२१ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उप प्रबिक तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।९ र १० गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ५/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. दहलत 

माग पद संख्ाः ५ १ १ १ 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ६ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ २ ० ० 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  5005 कमला नतनमखससना हररराज/लक्ष्मीदेवी नगेन्द्रराज खलुा, महहला 

2.  5010 रेजीना सबेुदी हवष्णपु्रसाद/शारदा लोकनाथ खलुा, महहला 

3.  5012 शोभा भट्ट तकक राज/कमलादेवी काशीराम खलुा 
  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

..................... 
(रुकु शमाक पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८५० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२० 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उप प्रबिक तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१५ र १६ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ६/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः खुला महिला आ.ज. मधसेी 

माग पद संख्ाः २ १ १ १ 
ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ५३ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ६ १ १ ० 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम समावेशी 

1.  6029 वववेक दाहाल श्रीप्रसाद/गंगादेवी भवुानीप्रसाद खलुा 

2.  6120 रमेश ररजाल लक्ष्मणप्रसाद/कलावती थानेश् वर खलुा 

3.  6183 सनुनल थापा नसताराम/नमश्रा शेरबहादरु खलुा 

4.  6153 सररता दवुाल रामप्रसाद/चन्द्रमाया रामभक्त खलुा, मवहला, आ.ज. 

5.  6138 सहदेब पौडेल नारायण/सरस्वती र्इश् वरीप्रसाद खलुा 

6.  6186 सरुज ररमाल र्न्द्रप्रसाद/गौरीदेवी तलुसीप्रसाद खलुा 
  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८५१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२० 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  मुख्य प्रबिक तह: दश ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  १८/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ५ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ३ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  18002 निष्णपु्रसाद गैरे मोहोनीलाल/उमादेवी गौरीश् वर 

2.  18005 राजेन्द्रकुमार कटे्टल उमािहादरु/पदमा श्रीकृष्ण 

3.  18006 राजेन्द्रप्रसाद दाहाल कालीप्रसाद/शोभादेवी उमानाथ 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र िन्द्जारा) 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्िा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८५२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२० 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  मुख्य प्रबिक(िेिा) तह: दश ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  १९/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः २ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः १ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  19002 ववनयरमण पौडेल रेवतीरमण/भगवती लक्ष्मीप्रसाद 

  

 

..................... 
(रामचन्द्र बन्द्जारा) 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८५६ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२१ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य बैंकको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु कुनै उिेदिारहरु 

उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  मुख्य प्रबिक (सूचना प्रलिलि) तह: दश ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, सूचना प्रलिलि 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २०/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः १ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको ।  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८५७ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२१ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  बररष्ठ प्रबिक तह: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २१/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ९ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ३२ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः २१ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  21002 अच्यतु गौतम चतरु् ुजु/तारा र्वुननाथ 

2.  21001 अनिता शे्रष्ठ नसन्या खजतेन्रमान/सीता र्वुनलाल 

3.  21031 ऋषर् र्ट्टरार्ु मखिराज/जीवन र्वनाथ 

4.  21032 ऋषषराम ढकाल खचरखन्जवी/निजय हररप्रसाद 

5.  21014 ढुखण्डराज नेपाल लम्िोदर/लनलतादेवी तारानाथ 

6.  21010 दामोदर ज्ञवाली होमनारायि/मीनाकुमारी नललामखि 

7.  21016 ठदनेश गौतम शोर्ाकान्त/शारदा कोशलेश् वर 

8.  21011 ठदपकराज न्यौपाने रामप्रसाद/श्यामदेवी ठदवाकर 

9.  21013 ध्रवुप्रसाद अयाुल यवुराज/राधा धमाुगत 

10.  21028 पषु्पचन्र थापा ज्ञानिहादरु/पूिकुुमारी मानिहादरु 

11.  21027 प्रमोद अनधकारी रषवलाल/सम्झनादेवी काखशनाथ 

12.  21007 ब्रजमोहन अनधकारी केदारनाथ/लोकमाया गंगादत्त 

13.  21003 र्वानी शंकर ननरौला मोहनलाल/छत्रमाया केवलराम 

14.  21005 र्ोलानाथ पौडेल काशीनाथ/रुक्मीिा तलुसीराम 

15.  21025 मकुुन्द खड् का केदारनाथ/जानकुा िािरुाम 

16.  21029 राजेन्र आचाय ु नगरीधारी/षवष्िमुाया कुलप्रसाद 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

17.  21006 षवश् वप्रकाश ज्ञवाली रुरहरी/शखुशला खशवकुमार 

18.  21037 शंकरप्रसाद अनधकारी टीकाराम/कोमलकुमारी नरपनत 

19.  21033 सन्दीपजंग काकी ऋषषजंग/नमिु नतलकध्वज 

20.  21034 सरोज वस्नेत थमननसंह/मयाकुमारी रामिहादरु 

21.  21021 हेमराज खरेल हररप्रसाद/लखक्षमा रुरमिी 
  

..................... 
(रामचन्र िन्जारा) 

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

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्िा शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८५८ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२१ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य बैंकको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु कुनै उिेदिारहरु 

उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।   

पदः  िररष्ठ प्रबिक (सूचना प्रलिलि) तह: नि ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, सूचना प्रलिलि 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१३ र १४ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २२/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः २ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

यस लिज्ञापनमा कुनै पलन उमेदिार उलत्तर्ण नभएको ।  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८५९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२१ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रबिक तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २३/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः २० 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ३४ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ४ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  23028 कृष्णप्रसाद पौड्याल यनुिष्ठर/दगुाादेवी छववलाल 

2.  23017 ठदगन्तराज पन्त तका शाली/लक्ष्मीकुमारी शौयाशाली 

3.  23051 नरनसंहनारायण यादव रामसेवक/तेतरीदेवी लालिारी 

4.  23031 लेखनाथ अनिकारी खखमलाल/देउमाया कुलानन्द 

  

..................... 
(प्रशन् न राज कणा) 

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

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८६० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२३ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  प्रबिक(सूचना प्रलिलध) तह: आठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, सूचना प्रलिलध 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१३ र १४ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २५/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ३ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ३ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ३ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  25007 उभार पाण्डे ठिर्घप्रसाि/शषु्मा ववष्णपु्रसाि 

2.  25002 ियाराम पन्त तारानाथ/रुकनमना यतीप्रसाि 

3.  25006 सवुहत शे्रष्ठ केशविास/लक्ष्मी गणेशिास 

  

..................... 
(रामचन्र बन्जारा) 

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

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८६१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२३ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उप प्रबिक तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१३ र १४ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २६/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ३८ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ४९ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ५ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  26001 अच्यतु उपाध्याय शोभाकान्त/भगवतीदेवी थानेश् वर 

2.  26046 कमला नतनमखससना हररराज/लक्ष्मीदेवी नगेन्रराज 

3.  26100 तसुसीराम पाण्डे अनन्तप्रसाद/पववत्रादेवी रुक्मागत 

4.  26085 खशवप्रसाद उपाध्याय नभमप्रसाद/हररमाया ववलभर 

5.  26091 सजुाता शमाा महेश् वर/लक्ष्मीदेवी रामेश् वर 

  

..................... 
(रामचन्र बन्जारा) 

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

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८६९ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२४ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उप प्रबिक तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, कानून 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।२१ र २२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २७/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः २ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  27001 अनतिनाथ बोकी शे्रष्ठ अनन्तनाथ/सविन बठिनाथ 

  

..................... 
(रामचन्ि बन्जारा) 

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

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८७० /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२४ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उप प्रबिक तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, िेिा 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।२१ र २२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २८/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ४ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ५ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  28004 कमल शमाा ववजयप्रसाद/ठदपा टेकहरर 

2.  28006 रनिन्द्र के.सी. रत् निहादरु/तारा हस्तिहादरु 

  

..................... 
(रामचन्द्र िन्द्जारा) 

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

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्िा शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८७१ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२४ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उप प्रबिक (कृलि) तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, कृलि 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।२१ र २२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  २९/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः २ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ३ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः २ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  29001 जगन् नाथ अनिकारी खशबप्रसाद/ननुकुमारी घननाथ 

2.  29002 संगीता पराजलुी ववष्णपु्रसाद/लक्ष्मीकुमारी श्यामलाल 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज कणण) 

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८७२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२४ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  उप प्रबिक (इख जलनयर) तह: सात ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, इख जलनयर 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।२१ र २२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ३०/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः १ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः १ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  30001 न्हसला तलुाधर पणु्यरत् न/न्हछेुशोभा तलु्सीरत् न 

  

 

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल) 

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८५३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२० 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  सहायक प्रबिक तह: छैठ ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।२१ र २२ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ३१/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः ६५ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ५१ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः १५ 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  31048 ओमबहादरु शाही खड्गबहादरु/मानकुमारी देवबहादरु 

2.  31027 काजी वस्नेत धममबहादरु/ठदलकुमारी ठदलबहादरु 

3.  31031 कृष्णकुमार नधताल छववरमण/शभुद्रादेवी पणुमप्रसाद 

4.  31033 कृष्णप्रसाद उपाध्याय नन्दाराम/नन्दकला राजाराम 

5.  31012 खित्रबहादरु खड् का दगुामबहादरु/लालीमाया अम्वरबहादरु 

6.  31051 प्रकाश क्षेत्री कृष्णबहादरु/हररकुमारी िन्द्रबहादरु 

7.  31008 नबष्णबुहादरु वस्नेत मकबहादरु/नतलमाया डम्वरबहादरु 

8.  31042 मकेुश दाहाल मधपु्रसाद/पणु्यकुमारी ववष्णपु्रसाद 

9.  31068 रमेश भट्टरार्म गंगाबहादरु/बालकुमारी मानबहादरु 

10.  31035 लनलतबहादरु शाही कटकबहादरु/नवरता गोरखा 

11.  31078 खशवशंकर लहरुरया रामजी/दार्जीदेवी गजुार्म 

12.  31083 शवुासप्रसाद ननरौला शानलग्राम/कुन्तादेवी फखणन्द्रप्रसाद 

13.  31075 सरोज आिायम नडल्लीप्रसाद/वहरण्यकुमारी ध्रवुलाल 

14.  31086 सजुनकुमार ढकाल उमेशप्रसाद/सनुसलादेवी केदारप्रसाद 

15.  31085 सठुदन के.सी. फनडन्द्रबहादरु/खेमकुमारी वमबहादरु 
  

..................... 
(रामिन्द्र बन्जारा) 

..................... 
(रुकु शमाम पौडेल) 

..................... 
(रेवती के.सी) 

नायव सबु्बा शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८६२ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२३ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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  िररष्ठ सहायक तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१० र ११ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणिय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ३२/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 
माग पद संख्ाः १११ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः २६ 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः ० 

 

  

..................... 
(प्रशन् न राज क्ण) 

..................... 
(रुकु शमाण पौडेल) 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ८७३ /०७४/७५ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७५।१।२४ 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य 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 तथा अन्य बााँकी कायाक्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ । 

पदः  िररष्ठ सहायक (कम्प्युटर अपरेटर) तह: पााँच ौं सेवा/समूह/उपसमूहः प्रशासन, सूचना प्रलिलध 

ष्ट्ि.प.सञ्चािन ष्ट्मष्ट् ः २०७४।११।१३ र १४ गते नष्ट् जा प्रकाशन गने कायााियः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ३३/०७४-७५ 

ष्ट्कष्ट्समः आ.प्र. 

माग पद संख्ाः १२ 

ष्ट्ि.प.मा सम्मिष्ट्ि  संख्ाः ५० 
अन्तवाा ााको िाष्ट्ग छनौट भएको संख्ाः १० 

 

ब.क्र.नं. रोि नं. उिेदवारको नाम, थर बावु/आमाको नाम बाजेको नाम 

1.  33071 उनमिला अनिकारी चन्द्रराज/अननता कमलापनत 

2.  33039 ननरोज ववष्ट रामकुमार/ननमिला गेहेन्द्रबहादरु 

3.  33042 प्रकृनत शे्रष्ठ प्रठदपप्रसाद/कल्पना गंगाबहादरु 

4.  33004 बनबता अनिकारी खशवप्रसाद/गोमा हररप्रसाद 

5.  33009 भवुन न्द्यौपान े नतलप्रसाद/बदु्धमाया यज्ञकुमार 

6.  33046 रोवहनी शे्रष्ठ रघनुाथ/चन्द्रलक्ष्मी परु्िबहादरु 

7.  33015 ववश् ववन्द्ि ुभण्डारी चक्रबन्द्ि/ुयशोिा नललािर 

8.  33013 ववष्र् ुदाहाल रेवतीप्रसाद/उमादेवी मखुिनाथ 

9.  33062 सरुुची बलामी श्यामबहादरु/मोहनमाया यमबहादरु 

10.  33065 सखुस्मता वाग्ले कृष्र्रमर्/घनमाया सयुिभि 

  

 

..................... 
(प्रशन्द् न राज कर्ि) 

 

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

 

..................... 
(रेवती के.सी) 

कम्प्यटुर अपरेटर शाखा अनिकृत शाखा अनिकृत 
 

 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf
	29.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32.pdf
	33.pdf

