
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ८९१ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२६ 

 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य बैक ष्ट्लष्ट्िटेडको 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   बररष्ठ सहायक (कानून) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, कानून 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्तः  २०७९।२।२५ र २६ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ८२/२०७८-७९ (खुला) (प्रदेश नं १) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                         ४ 

छनौट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

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

1=  182014 खशखा गौतम केदारप्रसाद कृष्णप्रसाद खिुा 

2=  182015 शृ्रनत अयााि श्रीधरकुमार बाबरुाम खिुा 

3=  182016 सिुभ रेग्मी सनतकुमार विष्णदेुि खिुा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(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. ८९२ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२६ 

 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य बैक ष्ट्लष्ट्िटेडको 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   बररष्ठ सहायक (कानून) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, कानून 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्तः  २०७९।२।२५ र २६ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ८३/२०७८-७९ (खुला) (िधेश प्रदेश) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                         5 

छनौट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

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

1=  283003 अञु्ज मण्डि देवनारायण सकुदेव खिुा 

2=  283002 आयषु कोईरािा केशवप्रसाद कृष्णप्रसाद खिुा 

3=  283008 सैिजा साह सरेुन्द्र प्रसाद रामकृष्ण खिुा 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(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. ८९३ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२६ 

 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य बैक ष्ट्लष्ट्िटेडको 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   बररष्ठ सहायक (कानून) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, कानून 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्तः  २०७९।२।२५ र २६ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ८४/२०७८-७९ (खुला तथा सिावेश ) (बागिष्ट्त प्रदेश) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  १ १ १ १ - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                         २३ 

छनौट भएको संख्ा ३ ४ ३ १ - - - 

 

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

1=  384058 प्रठिपा बढुाथोकी इच्छाबहािरु रणबहािरु खिुा, महहिा 

2=  384019 नबननता पौडेि शेरबहािरु रनबहािरु महहिा 

3=  384068 रक्षा शे्रष्ठ रमेश पणुणप्रसाि महहिा, आ .ज.  

4=  384070 रमा शे्रष्ठ गोहिन्ि बहािरु चन्र बहािरु आ .ज.  

5=  384071 रनसिा बन्जारा राजेन्र हिष्णपु्रसाि महहिा 

6=  384064 राजेन्रकुमार शे्रष्ठ इन्रबहािरु नरबहािरु खिुा, आ .ज.  

7=  384096 नसताराम साह नथनुी खशि ियाि खिुा, मधेशी 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(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. ८९४ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२६ 

 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य बैक ष्ट्लष्ट्िटेडको 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   बररष्ठ सहायक (कानून) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, कानून 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्तः  २०७९।२।२५ र २६ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ८५/२०७८-७९ (खुला) (गण्डक  प्रदेश) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                         ५ 

छनौट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

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

1=  485001 अनोज शमाा देवी प्रसाद परु्ाप्रसाद खिुा 

2=  485010 प्रदीप अनिकारी तारामती चक्रपार्ी खिुा 

3=  485014 समुन शमाा पौडेि भोिानाथ िक्ष्मीदत्त खिुा 
 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(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. ८९५ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२६ 

 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य बैक ष्ट्लष्ट्िटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायको लिज्ञापनमा सखिलित 

उिेदिारहरु मधे्य िर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिार 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   बररष्ठ सहायक (कानून) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, कानून 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्तः  २०७९।२।२५ र २६ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ८६/२०७८-७९ (खुला) (लुम्बम्बन  प्रदेश) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्बिष्ट्लत संख्ा                    १ 

छनौट भएको संख्ा १ - - - - - - 

 

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

1=  586006 विरेन्द्र पाण्डे तलु्सीबहादरु िािबहादरु खिुा 
 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(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. ८९६ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२६ 

 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य बैक ष्ट्लष्ट्िटेडको 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   बररष्ठ सहायक (कानून) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, कानून 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्तः  २०७९।२।२५ र २६ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ८७/२०७८-७९ (खुला) (किााल  प्रदेश) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                    ३ 

छनौट भएको संख्ा ३ - - - - - - 

 

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

1=  687006 कृष्णप्रसाद पराजिुी घनश्याम भखतिराम खिुा 

2=  687011 प्रमेबहादरु फडेरा मोहन विर जंगविर खिुा 

3=  687014 यामप्रसाद गौतम निराज भिानीप्रसाद खिुा 
 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(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. ८९७ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२६ 

 

राष्ट्रि य वाष्ट्िज्य बैक ष्ट्लष्ट्िटेडको 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   बररष्ठ सहायक (कानून) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, कानून 

ष्ट्ल.प.सञ्चालन ष्ट्िष्ट्तः  २०७९।२।२५ र २६ नष्ट्तजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ८८/२०७८-७९ (खुला) (सु.प. प्रदेश) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  १ - - - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                    २ 

छनौट भएको संख्ा २ - - - - - - 

 

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

1=  788001 आरोग्य ओझा श्यामकुमार तारानाथ खिुा 

2=  788006 रविन्द्रराज कपाडी हररश दिी खिुा 
 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(जयराि नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
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