
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४१३ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०६।१४ 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको 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 अन्तिााताा तथा अन्य कायाक्रमको िालग 

सम्बखित लनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   लिभालगय प्रमुि स्तर/तहः  अलधकृत स्तर-१० सेवा/सिुहः  प्रशासन 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७८।१२।२५ र २६ नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

षबज्ञापन नम्बरः  ६/२०७७-७८(आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  १ 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ाः  ८ 

छनोट भएको संख्ाः  ३ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1=  6100012 जगलदश्वर पन्थी कृष्णप्रसाद खििनाथ 

2=  6100001 मनोजभक्त आचाया लिश्वनाथ देिीभक्त 

3=  6100002 सुरोज टण्डन मुक्तबहादुर ऋषबहादुर 

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

(सषिर भट्टराई)  

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

(जयराि नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४०७ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।०६।१४ 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिार उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग 

सम्बखि  मनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   मिभामगय प्रमुख स्तर/तहः  अमधकृ स्तर-१० सेवा/सिुहः  प्रशासन 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७८।१२।२५ र २६ नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

षवज्ञापन नम्बरः  ७/२०७६-७७(आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  २ 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ाः  ४ 

छनोट भएको संख्ाः  १ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1=  7100001 जगमदश्वर पन्थी कृष्णप्रसाद खखलनाथ 

 

 

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

(सषिर भट्टराई)  

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

(जयराि नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४१४ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।०६।१४ 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग 

सम्बखि  मनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   शाखा प्रमुख स्तर/तहः  अमधकृ  स्तर-८ सेवा/सिुहः  प्रशासन 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७८।१२।२९ र ३० नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

षवज्ञापन नम्बरः  ७/२०७७-७८(आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  १० 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ाः  २८ 

छनोट भएको संख्ाः  १३ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1=  7080018 अजुानराज पाठक केसि प्रसाद रोमराज 

2=  7080003 खम्वीलाल शमाा कृष्ण लालचन्द्र 

3=  7080063 नारायर्लाल शे्रष्ठ छमिलाल रूद्रमान 

4=  7080037 न्हहुचे्छ राम प्रजापम  न्हहुछे ज्ञान बहादुर 

5=  7080001 पशुपम  थापा पुरूषोत्तम मुकुन्द बहादुर 

6=  7080011 प्रम क्षा नेपाल बुखिराज तै्रलोक्यनाथ 

7=  7080010 मप्र ी कुमारी झा राजनारायर् रमानाथ 

8=  7080021 पे्रम बहादुर थापा हका  बहादुर मबर िहादुर 

9=  7080066 राजेन्द्रप्रसाद कोइराला मडल्ली प्रसाद नन्हदुकेशर 

10=  7080030 राम प्रसाद मिममरे बामदेि नररश्वर 

11=  7080006 रीमा िराल (पोखरेल) राजन भिनाथ 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

12=  7080023 लीलाि ी न्य पाने िालानन्द लीलाधर 

13=  7080022 ज्ञानेन्द्र बहादुर दाहाल हरर बहादुर गजलाल 

 

 

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

(सषिर भट्टराई)  

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

(जयराि नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४०८ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।०६।१४ 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग 

सम्बखि  मनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   िररष्ठ शाखा प्रमुख स्तर/तहः  अमधकृ स्तर-९ सेवा/सिुहः  प्रशासन 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७८।१२।२७ र २८ नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

षवज्ञापन नम्बरः  ८/२०७६-७७(आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  १४ 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ाः  ३९ 

छनोट भएको संख्ाः  २१ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1=  8090045 अमनल भुसाल कृष्ण प्रसाद कलाधर 

2=  8090001 अमिनास राना मगर दल बहादुर रामचन्द्र 

3=  8090002 खम्बीलाल शमाा कृष्ण लालचन्द्र 

4=  8090004 गोमा थापा बलराम कृपाध्वज 

5=  8090023 गोमिन्द प्रसाद जोशी धमाानन्द हररभक्त 

6=  8090013 घनश्याम भण्डारी कुलमदप मललाममर् 

7=  8090047 चन्द्रमर्ी काफे्ल भिानी प्रसाद गौंगाधर 

8=  8090075 जगदीश अयााल दुगाादत्त शामलक राम 

9=  8090021 टीका राज दुलाल मिषु्णप्रसाद जय भक्त 

10=  8090042 मदनेश कुमार धमला केशरबहादुर झौंक बहादुर 

11=  8090068 नरेन्द्र भण्डारी अज बहादुर दल बहादुर 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

12=  8090074 नारायर्लाल शे्रष्ठ छमिलाल रूद्रमान 

13=  8090012 प्रम क्षा नेपाल बुमिराज तै्रलोक्यनाथ 

14=  8090008 मप्र ी कुमारी झा राजनारायर् रमानाथ 

15=  8090046 यज्ञराज सापकोटा धनपम  मबषु्णदत्त 

16=  8090033 राम प्रसाद मघममरे बामदेि नररश्वर 

17=  8090005 रीमा बराल (पोखरेल) राजन भिनाथ 

18=  8090016 लीलाि ी न्य पाने िालानन्द लीलाधर 

19=  8090003 लेसकुमार शे्रष्ठ लालबहादुर हका मान 

20=  8090024 सौंमजि कोइराला घनश्याम  ुलसी प्रसाद 

21=  8090057 हरर प्रसाद मैनाली  ुलसी प्रसाद लक्ष्मी प्रसाद 

 

 

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

(सषिर भट्टराई)  

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

(जयराि नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४१५ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।०६।१४ 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग 

सम्बखि  मनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   शाखा प्रमुख स्तर/तहः  अमधकृ  स्तर-८ सेवा/सिुहः  प्रामिमधक 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७९।१।२ र ३ नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

षवज्ञापन नम्बरः  ८/२०७७-७८ (आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  १ 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ाः  ८ 

छनोट भएको संख्ाः  ३ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1=  8080007 इश्वर ढुौंगाना लक्ष्मीधर रूद्रदत्त 

2=  8080004 केशि कटे्टल मलला कुमार मडल्लीराम 

3=  8080009 मिकाश भट्टराई राम प्रसाद रामनाथ 

 

 

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

(सषिर भट्टराई)  

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

(जयराि नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४०९ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।०६।१४ 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग 

सम्बखि  मनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   िररष्ठ शाखा प्रमुख स्तर/तहः  अमधकृ  स्तर-९ सेवा/सिुहः  प्रामिमधक 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७८।१२।२७ र २९ नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

षवज्ञापन नम्बरः  ९/२०७६-७७ (आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  २ 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ाः  ९ 

छनोट भएको संख्ाः  ४ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1=  9090012 अजुान खनाल नारायर् प्रसाद टेकलाल 

2=  9090007 केशि कटे्टल मलला कुमार मडल्लीराम 

3=  9090004 बमलराम पूिे  पेश्वर मा िर 

4=  9090011 मिकाश भट्टराई राम प्रसाद रामनाथ 

 

 

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

(सषिर भट्टराई)  

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

(राजेन्द्रप्रसाद शिाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४१६ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।०६।१४ 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग 

सम्बखि  मनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   शाखा अमधकृ  स्तर/तहः  अमधकृ  स्तर-६ सेवा/सिुहः  प्रशासन 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७८।१२।२९ र ३० नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

षवज्ञापन नम्बरः  ९/२०७७-७८ (आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  ७ 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ाः  १९ 

छनोट भएको संख्ाः  ९ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1=  9060060 छगेन्द्र आचाया हेमराज लक्ष्मीकान्त 

2=  9060010 नारद िोगटी हररमज  पदम मसौंह 

3=  9060006 ममनश कुमार च धरी भर  रामचन्द्र 

4=  9060038 ममनष कुमार यादि मदनेश कुमार नन्द मकशोर 

5=  9060011 मम ा ग  म मशिप्रसाद पद्यमराज 

6=  9060019 ममना कुमारी मसौंह पे्रम बहादुर मान बहादुर 

7=  9060033 राजेन्द्र शे्रष्ठ हरर बहादुर मबर बहादुर 

8=  9060009 शखि काकी डम्वर बहादुर नर बहादुर 

9=  9060022 मसौंगलाल सुनार मभम बहादुर छमिलाल 

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

(सषिर भट्टराई)  

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

(राजेन्द्रप्रसाद शिाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४१० /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।०६।१४ 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग 

सम्बखि  मनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   िररष्ठ शाखा अमधकृ  स्तर/तहः  अमधकृ  स्तर-७ सेवा/सिुहः  प्रशासन 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७८।१२।२७ र २८ नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

षवज्ञापन नम्बरः  १०/२०७६-७७ (आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  १३ 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ाः  १५ 

छनोट भएको संख्ाः  १२ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1=  1007008 मकरर् प डेल लक्ष्मर् शोभाखर 

2=  1007015 केशि प्रसाद डोटेल देिी लाल सोमन्त 

3=  1007022 मजरन िुढाथोकी मदन िहादुर कमल िहादुर 

4=  1007007 नरेश अिस्थी गौंगाराम ठगीद  

5=  1007006 नारद बोगटी हररमज  पदम मसौंह 

6=  1007004 ममनष कुमार यादि मदनेश कुमार नन्द मकशोर 

7=  1007005 मम ा ग  म मशि प्रसाद पद्यमराज 

8=  1007032 युिराज पोखे्रल चे  नारायर् नन्दलाल 

9=  1007023 राजेन्द्र शे्रष्ठ हरर िहादुर मिर िहादुर 

10=  1007031 राधा देिी शमाा मो ी प्रसाद हररलाल 

11=  1007003 रोमनका कोइराला  ोयराज मप ाम्वर 

12=  1007014 सन्तोष जौंग काकी गजेन्द्र िहादुर टेकमानध्वज 

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

(सषिर भट्टराई)  

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

(राजेन्द्रप्रसाद शिाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४१७ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।०६।१४ 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग 

सम्बखि  मनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   कायाालय सहायक स्तर/तहः  सहायकस्तर-५ सेवा/सिुहः  प्रशासन 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७८।१२।२७ र २८ नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

षवज्ञापन नम्बरः  १०/२०७७-७८ (आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  ११ 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ाः  १८४ 

छनोट भएको संख्ाः  २० 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1=  1005091 अखम्बका लक्ष्मी खम िडा िैकुण्ठनाथ यदुनन्दन 

2=  1005025 जीिराज बम मुन बहादुर नय 

3=  1005006 टङ्क मह ारा कृष्ण बहादुर मान बहादुर 

4=  1005215 डम्बर ब. प डेल लक्ष्मी कुमार छत्र बहादुर 

5=  1005148  ेजराज जोशी रमनदेि बलदेि 

6=  1005240 मदनेश न्य पाने चन्द्रप्रसाद जगनाथ 

7=  1005038 धु्रब  ारा िस्याल  ाराप्रसाद ङनकान्त 

8=  1005209 नमिना खड्का लोकबहादुर झुपलाल 

9=  1005208 पूजा फु्यिा बाबुराम बुखिबहादुर 

10=  1005050 प्रमदप ररजाल होमनाथ बेदप्रसाद 

11=  1005107 प्रमिर् म मल्सीना कृष्णप्रसाद चुडामर्ी 

12=  1005221 बलराम डौंगोल सुकुमान पुननारायर् 

13=  1005082 बालाराम खराल कष्ण प्रसाद मडल्लीराम 

14=  1005014 मबक्रम प्रसाद शमाा पुस्कल प्रसाद देमिदत्त 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

15=  1005099 बुखिराम भण्डारी शामलकराम खगेश्वर 

16=  1005234 भमिलाल रेग्मी भुपराज गौंगाधर 

17=  1005217 मान ब. खड्का ममनराम  ुलाराम 

18=  1005102 यसोदा सुिेदी जयकृष्ण केदारनाथ 

19=  1005095 शुिास नेपाल रामहरर भखिमिलाश 

20=  1005054 सौंमग ा लुइटेल घनश्याम नन्दीकेशर 

 

 

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

(सषिर भट्टराई)  

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

(राजेन्द्रप्रसाद शिाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४११ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।०६।१४ 

 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायका मिज्ञापनमा सखिमल   

उिेदिारहरु मधे्य कुनै पमन उिेदिार उमिर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना 

प्रकाशन गररएको छ । 

 
 

पदः   िररष्ठ ऋर्/कजाण/प्रामिमिक अमिकृ  स्तर/तहः  अमिकृ  स्तर-७ सेवा/सिुहः  प्रामिमिक 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७८।१२।२९ र ३० नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाणलय  

 

षबज्ञापन नम्बरः  ११/२०७६-७७ (आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  १ 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ा २ 

छनौट भएको संख्ाः  ० 

 

 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा)  

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

(जयराि नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमिकृ  शाखा अमिकृ  उपसमचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ४१२ /०७९-८० कमलपोखरी, काठमाड ौं 

ममम िः –२०७९।०६।१४ 

कृषि षवकास बैंक षलषिटेडको यस आयोगबाट मलइएको मलखख  परीक्षाको देहायको मिज्ञापनमा सखिमल  

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर  था नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा 

सम्बखि  सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ाा  था अन्य कायाक्रमको लामग 

सम्बखि  मनकायमा सम्पका  राख्नुहुन अनुरोध छ ।  
 

पदः   कायाालय सहायक स्तर/तहः  सहायक स्तर-५ सेवा/सिुहः  प्रशासन 

षल.प.सञ्चालन षिषतः  २०७८।१२।२७ र २८ नषतजा प्रकाशन गने कायाालयः  लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय  

षवज्ञापन नम्बरः  १२/२०७६-७७ (आ.प्र.) 

षकषसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  ४८ 

षल.प.िा सम्मिषलत संख्ा (संयुक्त) १८४ 

छनोट भएको संख्ाः  १४ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

1=  1205028 इन्द्रकला काफे्ल  ोड प्रसाद दीर्ानारायर् 

2=  1205020 कुशल म िारी रामहरर मिषु्णहरी 

3=  1205055 गोमिन्द न्य पाने श्रीमनिास लक्ष्मीप्रसाद 

4=  1205004 चन्द्रप्रसाद पाणे्डय रत्नप्रसाद नरेश्वर 

5=  1205002 टङ्क मह ारा कृष्ण बहादुर मान बहादुर 

6=  1205010 प्रमदप ररजाल होमनाथ बेद प्रसाद 

7=  1205001 यमुना मसलिाल केशिराज लीलाराज 

8=  1205040 रेखा ममश्र जयराज देिीराम 

9=  1205012 रेनु बामनया मोहन कुमार केशरबहादुर 

10=  1205031 मललानाथ मर्ममरे चम्पाखर टीकाप्रसाद 

11=  1205047 लेमलन मगर केिलकुमार दानबहादुर 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

ब.क्र.सं. रोल नं. उिेदवारको नाि, थर बावुको नाि बाजेको नाि 

12=  1205030 शुिास नेपाल रामहरर भखिमिलाश 

13=  1205006 सुमन ा जैसिाल हृदयनारायर् नरमसौंह 

14=  1205032 सुमनल कुमार राउ  रामकैलाश रामदेि 

 

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

(राजेन्द्रप्रसाद शिाा)  

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

(जयराि नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शाखा अमधकृ  शाखा अमधकृ  उपसमचि 
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