लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७४८ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।८
कृषि षिकास बैं क षिषिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः लिभालगय प्रमुि
षि.प.सञ्चािन षिष ः

श्रेणी: अलधकृतस्तर प्रथम, १० सेिा/सिू ह/उपसिू हः
२०७४।९।२७ र २८ गते

नष जा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

षबज्ञापन नम्बरः
षकषसिः
िाग पद संख्ाः
षि.प.िा सम्मिषि संख्ाः
अन्तिाा ाा को िाषग छनौट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

प्रशासन

१/०७४-७५
आ.प्र.
१
१४
२

रोि नं.

उिेदिारको नाि, थर

बािु/आिाको नाि

बाजेको नाि

1.

4543

च ुडामखि अनिकारी

नन्दलाल/कृष्िमाया

कृष्िलाल

2.

5312

सुखशल हुमागार्इ

चन्रप्रसाद/ननलकुमारी

नललािर

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

(रुकु शमाइ पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
इ साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७४९ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।८
कृषि षिकास बैं क षिषिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः शािा प्रमुि

श्रेणी: अलधकृतस्तर लितीय, ९

षि.प.सञ्चािन षिष ः

२०७४।९।२७ र २८ गते

सेिा/सिू ह/उपसिू हः

नष जा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

षबज्ञापन नम्बरः
षकषसिः
िाग पद संख्ाः
षि.प.िा सम्मिषि संख्ाः
अन्तिाा ाा को िाषग छनौट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

२/०७४-७५
आ.प्र.
४
९१
८

उिेदिारको नाि, थर

बािु/आिाको नाि

बाजेको नाि

1.

6116

उमेशराज ररजाल

नारायणप्रसाद/लक्ष्मी

लोकनाथ

2.

6123

नारायणदे वी श्रे ष्ठ

प्रेमलाल/राधामाया

खड्गबहहादुर

3.

4993

ननमा तामाङ्ग

दावा/सन्तमाया

धवााँसे

4.

6129

नेत्र वुड्थापा

रामबहहादुर/धमाादेवी

अमरनसं ह

5.

6120

प्रज्ञा खिनमरे

चेतनाथ/उषा

दे वनाथ

6.

5402

रमेशप्रसाद नमश्र

बहद्रीप्रसाद/नसता

दे वीप्रसाद

7.

5247

हररप्रसाद अनधकारी

लीलानाथ/दुरपती

लालुप्रसाद

8.

5378

हहमलाल श्रे ष्ठ

जगबहहादुर/पहवत्रा

पहलमान

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनधकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७५० /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।८
कृषि षिकास बैं क षिषिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः शािा प्रमुि

श्रेणी: अलधकृतस्तर लितीय, ९

षि.प.सञ्चािन षिष ः

२०७४।९।२७ र २८ गते

सेिा/सिू ह/उपसिू हः

नष जा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

षबज्ञापन नम्बरः
षकषसिः
िाग पद संख्ाः
षि.प.िा सम्मिषि संख्ाः
अन्तिाा ाा को िाषग छनौट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

1.

प्रालिलधक

३/०७४-७५
आ.प्र.
१
६
१

रोि नं.

उिेदिारको नाि, थर

बािु/आिाको नाि

बाजेको नाि

5471

नवराज सत्याल

गोपालप्रसाद/नसतादे वी

कृष्णहरर

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७५१ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।८
कृषि षिकास बैं क षिषिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः शािा अलधकृत
षि.प.सञ्चािन षिष ः

श्रेणी: अलधकृतस्तर तृ तीय, ७
२०७४।९।२७ र २८ गते

सेिा/सिू ह/उपसिू हः

नष जा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

षबज्ञापन नम्बरः
षकषसिः
िाग पद संख्ाः
षि.प.िा सम्मिषि संख्ाः
अन्तिाा ाा को िाषग छनौट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

रोि नं.

४/०७४-७५
आ.प्र.
९
३७
१४

उिेदिारको नाि, थर

बािु/आिाको नाि

बाजेको नाि

1.

6153

अननता मल्ल

कर्णजंग/उजेली

मनबहादुर

2.

6148

अयन भट्टरार्ण

प्रभाकरप्रसाद/ननमणलाकुमारी

रामप्रसाद

3.

6246

कमला पाण्डे

दे ववप्रसाद/उमा

हररलाल

4.

6135

गर्ेश खिनमरे

शाखततराम/गंगादे वी

नतदलाल

5.

5890

ठदक्षा ओझा

केदारप्रसाद/बीतदु

गर्ेशप्रसाद

6.

6139

नमणदा अनिकारी

गोववतद/भैरनब

नथरप्रसाद

7.

6143

भगवती ढुं गाना

भवदत्त/भतीदे वी

अग्नीकुमार

8.

5902

मञ्जु जोशी

हररलाल/ज्ञानुलक्ष्मी

जनकलाल

9.

6161

राजेशकुमार साह

योगेतर/रामसीवकलदे वी

मोवहत

10.

6152

ु ा सुवेदी
र्णनश

नबष्र्ुप्रसाद/शारदा

लोकनाथ

11.

5895

सजन पोखरे ल

शम्भ ु/नमना

तारानाथ

12.

5892

सम्झना नमश्र

जगतनाथ/सुखशला

कृष्र्प्रसाद

13.

6164

सीमाकुमारी शाह

नसयाशरर्प्रसाद/गुलाबदे वी

दे वनारायर्

14.

6144

सृजना ढकाल

खशवप्रसाद/मैयााँ

रोवहर्ीराज

..........

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

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

...........

........

..........

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ण साद सापकोटा)

(रुकु शमाण पौडेल)

शाखा अनिकृत

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

पाना नं. ~ 2 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७५२ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।८
कृषि षिकास बैं क षिषिटे डको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः कायाा िस सहायक
षि.प.सञ्चािन षिष ः

श्रेणी: सहायकस्तर प्रथम, ५
२०७४।९।३० गते

सेिा/सिू ह/उपसिू हः

नष जा प्रकाशन गने कार्ाा िर्ः

प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

षबज्ञापन नम्बरः
षकषसिः
िाग पद संख्ाः
षि.प.िा सम्मिषि संख्ाः
अन्तिाा ाा को िाषग छनौट भएको संख्ाः
ब.क्र.नं.

५/०७४-७५
आ.प्र.
२४
१२१
१०

रोि नं.

उिेदिारको नाि, थर

बािु/आिाको नाि

बाजेको नाि

1.

6178

अन्जना दं गाल

प्रेमप्रसाद/पववत्रा

श्रीराम

2.

6200

खजतेन्रप्रसाद साह

जयलाल/तारादे वी

सदालत

3.

5972

ज्योनत जोशी

शम्भुप्रसाद/साववत्री

वकशुनदत्त

4.

6209

पोषणनसं ह जी.के.

नतलकबहादुर/दे वकी

इन्रबहादुर

5.

6221

नमठ्ठुलाल चौधरी

लक्षीराम/कुसुमदे वी

बुधराम

6.

6017

राखजब लानमछाने

नसताराम/रमा

भेषनाथ

7.

6174

रुपेश ननरौला

दे वनन्दन/मुना

रे वतीरमण

8.

6181

खशवशंकर राउत

चन्दे श्वर/अनररयादे वी

रामवृक्ष

9.

6211

सम्झौता तामाङ्ग

कालु/तरी

गोले

10.

6195

सीता अनधकारी

दामोदर/धनदे वी

नसतानाथ

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनधकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

