
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ९११ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२८ 

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 (सूचना प्रलिलध) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, सूचना प्रलिलध 

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

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ८९/२०७८-७९ (खुला तथा सिावेश ) (प्रदेश नं.१) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  ६ १ १ १ १ १ - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                         80 

छनौट भएको संख्ा 8 1 4 1 0 1 - 

 

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

1=  189010 अनमत ढकाि सरोजकुमार नसताराम खिुा 

2=  189031 आखशष चौधरी प्रकाशचन्द्र वािकराम खिुा, आ .ज.  

3=  189227 ओम कुमारी साह महेन्द्र प्रसाद िक्ष्मीप्रसाद खिुा, महहिा, मधेशी 

4=  189092 चन्द्रप्रसाद दिुाि रामभक्त्त टङ्कनाथ खिुा 

5=  189256 प्रनतक कडररया कमिप्रसाद हटकाराम खिुा, अपाङ्ग 

6=  189183 नमिन खिनसङ तामाङ्ग नडल्िीप्रसाद हस्तबहादरु खिुा,आ .ज.  

7=  189061 हवकास राई मनतबहादरु सरु हवर खिुा, आ .ज.  

8=  189336 सरोज चौधरी राजमहि सतार खिुा, आ .ज.  
 
 

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

(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. ९१२ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२८ 

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 (सूचना प्रलिलध) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, सूचना प्रलिलध 

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

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ९०/२०७८-७९ (खुला तथा सिावेश ) (िधेश प्रदेश) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  4 १ १ १ - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                         60 

छनौट भएको संख्ा 8 3 0 8 - - - 

 

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

1=  290007 अनिजीत कर्ण अजीत कुमार चन्द्र वंशी खिुा, मधेशी 

2=  290023 अखस्म कर्ण संजय सनतस चन्द्र खिुा, महहिा, मधेशी 

3=  290021 आरज ुशाह अरुर् बेच ुप्रसाद खिुा, महहिा, मधेशी 

4=  290050 ठदनेश प्रसाद साह मातकृा प्रसाद नबहारी खिुा, मधेशी 

5=  290232 हवजय यादव राजेन्द्र प्रसाद रामानन्द्द खिुा, मधेशी 

6=  290032 हववेक कुमार झा तेज नारायर् महेन्द्र खिुा, मधेशी 

7=  290227 श्वतेा कुमारी झा तेज नारायर् महेन्द्र खिुा, महहिा, मधेशी 

8=  290187 सवणदेव नसंह रामध्यान खशवनारायर् 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. ९१३ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२८ 

 

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 (सूचना प्रलिलध) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, सूचना प्रलिलध 

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

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ९१/२०७८-७९ (खुला तथा सिावेश ) (बागित  प्रदेश) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  2 १ १ - - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                         47 

छनौट भएको संख्ा 2 0 0 - - - - 

 

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

1=  391154 नबु राज रेग्मी निमिाि नररश्वर खिुा 

2=  391194 पषु्प िाि शे्रष्ठ चन्द्रबहादरु सम्बरबहादरु 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. ९१४ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२८ 

 

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 (सूचना प्रलिलध) तह/शे्रि ः  ५ सेवा/सिुहः  प्रशासन, सूचना प्रलिलध 

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

 
   

ष्ट्बज्ञापन नम्बरः  ९२/२०७८-७९ (खुला तथा सिावेश ) (गण्डक  प्रदेश) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  3 १ १ 1 - - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                         35 

छनौट भएको संख्ा 6 2 1 0 - - - 

 

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

1=  492092 प्रनतमा आचायय ठिना नाथ चक्रपानी खिुा, महहिा 

2=  492072 मोननका पौडेि महराज खमुनाथ खिुा, महहिा 

3=  492038 हिक्रम पौडेि शोभाकान्त नारायण ित्त खिुा 

4=  492114 सागर खनाि िासिेुि ऋहिराम खिुा 

5=  492115 सागर पौडेि सानिकराम भोजिाि खिुा 

6=  492143 सोहित थापा नभम प्रसाि घन बहािरु खिुा, आ .ज.  

 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(जयराि नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
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