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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा 
 (लिखखत परीक्षा िनतजा प्रकाशि शाखा) 

सूचना नं. ८२५ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाडौं 

ममत िः–२०७९।०९।१८ 

नेपाल राष्ट्र  बैंकको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको 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 प्रयोगात्मक, अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   सहायक लनदेशक(सूचना प्रलिलध) शे्रण ः  अलधकृत तृतीय सेवा/समूह: प्रालिलधक 

लल.प.सञ्चालन लमल ः  २०७९।०३।२८,२९ र ३० गते नल जा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 
   

लबज्ञापन नम्बरः  १६/२०७८(खुला  था समावेश ) 

लकलसमः  खुिा मठहिा आ.ज. मधेसी दलित अपाङ्ग पप.क्षे. 
माग पद संख्ाः  ३ १ १ - - - - 
लल.प.मा सम्मिलल  संख्ा                        225 

छनौट भएको संख्ा ६ ५ ४ - - - - 
 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाम, थर बावुको नाम बाजेको नाम छनौट समूह 

1=  83 अंलकता कर्ा लिजय कुमार सत्यनारायर् िुिा, मलहिा 

2=  27 अलभषेक दाहाि माधि राज भैरि प्रसाद िुिा 
3=  93 अजुा लिन्दुकार गोलिन्द मान कान्छा िुिा, आ  .ज .  

4=  346 गौतम अयााि तुिसीराम लशिराम िुिा 

5=  380 जयश्री महजान श्याम लबिबहादुर आ .ज .  

6=  532 नगीनाकुमारी चौधरी जबाहारिाि अनुठािाि िुिा, मलहिा 

7=  575 लनश्छि शे्रष्ठ लनमाि पुरुषोत्तमिाि आ .ज .  

8=  139 बन्दना कुमारी कर्ा लबनोदकुमार िाि सुरेन्द्र िाि मलहिा 

9=  260 बृहतरत्न बज्राचाया समेकरत्न बाबुकाजी आ .ज .  

10=  707 रलिन्द्र देि भट्ट कृष्णदत्त जन्जालि िुिा 
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11=  773 रश्मी पनेरु यज्ञराज िक्ष्मीदत्त मलहिा 

12=  855 सिोनी लशिा रामकुमारिाि पञे्चश्वरिाि मलहिा 

 
द्रष्टव्य: रोल नं. ५०, ५८, १३१, २०८ र २८५ का उम्मेदवारहरुले बस् ुग  उत्तरपुस्स् कामा की उल्लेख नगरेकोले तनजहरुको 
उक्त्त्त उत्तरपुस्स् का रद्द गररएको छ । 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शमाा)  

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

(जयराम नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 


