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 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

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

 

सूचना नं. ६२३ /०७५-७६ अनामनगर, कािमाण्डौं 

नमनतिः–२०७६।०१।१४ 

नेपाल बैंक लललिटेडको 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  तह/शे्रणी: च ौंथो  सेवा/सिूह: 

लल.प.सञ्चालन लिलतः २०७५।१०।१८ र १९  नलतजा प्रकाशन गने कार्ाालर्ः िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय . 

 

लबज्ञापन नम्बरः   २०७५-७६/२८ (गण्डकी प्रदेश) 

लकलसिः खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः १९ ५ ४ ३ २ - १ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ाः ३५४ 

अन्तवाातााको लालग छनौट भएको संख्ाः १८ ५ १ २ २ - २ 
 

ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

1.  7 अखजतकुमार नस.के. मंगलबहादरु तेजवीर खलुा, दनलत 

2.  16 अमतृ बााँस्तोला भीमनाथ लोकनाथ खलुा 

3.  18 अमतृ रेग्मी बदु्धिसागर द्धिकाराम खलुा 

4.  353 कमला आचायय द्धवष्णपु्रसाद दगुायदत्त खलुा, मद्धहला 

5.  363 कौखशला गौतम फखणन्द्रबहादरु पदमबहादरु खलुा, मद्धहला 

6.  369 खगेन्द्रबहादरु घती मगर खड् कबहादरु दीघयलाल खलुा, आ.ज. 

7.  249 ठदपेन्द्र पखण्डत राजेश् वर जयलाल खलुा, मधेसी 

8.  481 नवीन घताने खेमबहादरु हकय बहादरु खलुा, दनलत 

9.  559 प्रसनु अयायल हररप्रसाद खेमनारायण खलुा 

10.  611 राज ुकाकी हेमबहादरु अनभचन्द्र खलुा 

11.  604 राजेन्द्र रेग्मी तारापती रवीलाल खलुा 

12.  801 शेखरकुमार कणय बालकृष्णलाल खजवछलाल खलुा, मधेसी 

13.  802 शेरबहादरु खड् का केशबहादरु कणयबहादरु खलुा, द्धप.क्षे. 

14.  818 श्रिा नसग्देल यज्ञप्रसाद शानलकराम खलुा, मद्धहला 

15.  743 सन्द्तोष बगाले नन्द्दप्रसाद हरीप्रसाद खलुा 
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ब.क्र.नं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि छनौट सिूह 

16.  736 सान्द्ता रेग्मी यामप्रसाद गंगाधर खलुा, मद्धहला 

17.  920 सरुक्षा ढंुगाना द्धवष्णपु्रसाद नडल्लीराम खलुा, मद्धहला 

18.  923 सरेुश बस्नेत नभमबहादरु रुरवीर खलुा, द्धप.क्षे. 
 

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

(हेमनाथ चम्लागाई)  

 
..................... 
(रुकु शमाय पौडेल)  

 

..................... 
(रेवती के.सी.) 

ना.स.ु शाखा अनधकृत शाखा अनधकृत 
 

 


