
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ९१६ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२९ 

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  ९३/२०७८-७९ (खुला तथा सिावेश ) (लुम्बम्बन  प्रदेश) 

ष्ट्कष्ट्सिः  खुला महिला आ.ज. मधेसी दललत अपाङ्ग पप.क्षे. 
िाग पद संख्ाः  4 १ 1 1 1 - - 

ष्ट्ल.प.िा सम्बिष्ट्लत संख्ा                         62 

छनौट भएको संख्ा 8 1 1 0 0 - - 

 

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

1=  593323 टेक निष्ट वििारी भिान नसंह सगराम खिुा 

2=  593090 नडक्सन चौधरी ठििाकर आयोध्य प्रसाि खिुा, आ .ज.  

3=  593206 पषु्पराज पाण्डे खजििाि वहमिाि खिुा 

4=  593157 मननषा शमाा हररप्रसाि श्यामिाि खिुा, मवहिा 

5=  593280 शंकर पािक िमप्रसाि इन्द्र प्रसाि खिुा 

6=  593261 सन्द्तोष पोख्रिे छवििाि ऋवषराम खिुा 

7=  593276 सौहािा चन्द्ि तेजिहािरु मानिहािरु खिुा 

8=  593110 हरर चािीसे टेक नारायण जयिाि 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. ९१७ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२९ 

 

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  ९४/२०७८-७९ (खुला तथा िष्ट्हला) (किााल  प्रदेश) 

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

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                         14 

छनौट भएको संख्ा 2 1 - - - - - 

 

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

1=  694003 अननता सारु खड्क बहादरु कर्ण बहादरु खिुा, महहिा 

2=  694013 गरे्श थापा ढक बहादरु गोपीराम 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. ९१९ /०७९-८० कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७९।०९।२९ 

 

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  ९५/२०७८-७९ (खुला तथा सिावेश ) (सु.प. प्रदेश) 

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

ष्ट्ल.प.िा सम्मिष्ट्लत संख्ा                         35 

छनौट भएको संख्ा 4 0 - - - - 0 

 

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

1=  795001 आयषु भट्ट मदनदत्त जयदि खिुा 

2=  795155 उत्तर राज जोशी शंकर दत्त  नन्द राम खिुा 

3=  795087 नवराज गौतम केशव राज गंगाराम खिुा 

4=  795144 सखुशि रावि खजतेन्र बहादरु मान नसं खिुा 
 
 

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(जयराि नेपाल) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

शािा अलधकृत शािा अलधकृत उपसलचि 
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