
पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ३३७/०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।१०।१८ 

नेपाल बैंक लललिटेडको 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 प्रबिक तह/शे्रण ः  नि ौं सेवा/सिूहः   

लल.प.सञ्चालन लिलतः  २०७८।५।३१ र २०७८/६/१ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

लबज्ञापन नम्बरः  २०७७-७८/११ (आ.प्र.) 

लकलसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  २ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ा ६ 

छनौट भएको संख्ा ४ 

 

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

1=  1 केशव क्षेत्री सववजीत रणबहादरु आ .प्र.  

2=  3 रमेश न्यौपान े हुमलाल कृष्णप्रसाद आ .प्र.  

3=  4 रश्मी  नतखससना बाबरुाम हररप्रसाद आ .प्र.  

4=  6 संनगता पोखरेि थानेश्वर ढुण्डीराज आ .प्र.  

 
 

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

(हेिनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुव्वा शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ३३८/०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।१०।१८ 

नेपाल बैंक लललिटेडको 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   प्रबिक तह/शे्रण ः  आठ ौं सेवा/सिूहः   

लल.प.सञ्चालन लिलतः  २०७८।५।३१ र २०७८/६/१ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

लबज्ञापन नम्बरः  २०७७-७८/१२ (आ.प्र.) 

लकलसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  ४ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ा १५ 

छनौट भएको संख्ा ७ 

 

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

1=  17 उषा खिनमरे गोपािप्रसाद तेजप्रसाद आ .प्र.  

2=  13 ऋचा खनाि सनुिर कृष्णचन्द्र आ .प्र.  

3=  9 ननता िानमछान े हेमराज टिकाराम आ .प्र.  

4=  10 प्रभशुान्द्त ढकाि गोटिन्द्दप्रसाद खशिराज आ .प्र.  

5=  7 मन्द्ज ुपोखरेि होमनाथ दयासागर आ .प्र.  

6=  15 सनुनता टिष्ट थपनिया िेकराज हतु्तराज आ .प्र.  

7=  16 सखुशिा ठदिधराज पािक ठदिधराज महानन्द्द आ .प्र.  

 
 

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

(हेिनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुव्वा शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ३३९/०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।१०।१८ 

नेपाल बैंक लललिटेडको 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   उप प्रबिक तह/शे्रण ः  सात ौं सेवा/सिूहः   

लल.प.सञ्चालन लिलतः  २०७८।६।४ र ५ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

लबज्ञापन नम्बरः  २०७७-७८/१३ (आ.प्र.) 

लकलसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  १३ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ा ६९ 

छनौट भएको संख्ा २० 

 

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

1=  1 अभिषके झा मनुिशकंर सरू्यकान्त आ.प्र. 

2=  8 अशोक शाह ताराबहादरु बालिर भसहं आ.प्र. 

3=  29 गरुु प्रसाद आचार्य खडािन्द जिवलाल आ.प्र. 

4=  46 िरेश कुमार िोशी चुनिलाल बबलट आ.प्र. 

5=  48 निरि न्र्ौपािे भललाधर खडु आ.प्र. 

6=  50 निमयला लईुटेल देवीप्रसाद मेघप्रसाद आ.प्र. 

7=  54 पशुयराम शमाय िारार्णप्रसाद अमरराि आ.प्र. 

8=  55 पपटर अधधकारी दगुायप्रसाद मोहिलाल आ.प्र. 

9=  61 परुुषोत्तम नतमजससिा चेतिाथ मेघिाथ आ.प्र. 

10=  58 प्रिीिा धचत्रकार ज्ञािरत्ि िोगरत्ि आ.प्र. 

11=  12 बद्री आचार्य लोकिाथ िद्रलाल आ.प्र. 



पाना नं. ~ 2 ~ 

 

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

12=  23 बबमिुलाल शे्रष्ठ महेश्वरलाल ईश्वरलाल आ.प्र. 

13=  42 मञ्िु शे्रष्ठ  िरहरी अन्तिारार्ण आ.प्र. 

14=  41 मनिता पोखरेल गोपालप्रसाद वेदिाथ आ.प्र. 

15=  40 महेशराि िोशी मोहिदेव इन्द्रदेव आ.प्र. 

16=  43 मेख बहादरु खत्री गगंबहादरु िन्दलाल आ.प्र. 

17=  64 रबी ढुुँ गेल िवुिकुमार इन्द्रप्रसाद आ.प्र. 

18=  71 सञ्िर् कुमार उपाध्र्ार् वहृस्पती िीरदत्त आ.प्र. 

19=  66 सबबि धगरी तिेलाल कुलमाि आ.प्र. 

20=  67 सपविा थापा रामचन्द्र केशरबहादरु आ.प्र. 

 

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

(हेिनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुव्वा शािा अलधकृत उपसलचि 
 



पाना नं. ~ 1 ~ 

 

 
 

लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ३४०/०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।१०।१८ 

नेपाल बैंक लललिटेडको 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   सहायक प्रबिक तह/शे्रण ः  छैठ ौं सेवा/सिूहः   

लल.प.सञ्चालन लिलतः  २०७८।६।६ र ७ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

लबज्ञापन नम्बरः  २०७७-७८/१४ (आ.प्र.) 

लकलसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  ४ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ा ३५ 

छनौट भएको संख्ा ४ 

 

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

1=  80 उपमा खिनमरे उद्धवप्रसाद ववष्णपु्रसाद आ .प्र.  

2=  13 दगुाा शमाा टंकप्रसाद नारायणदत्त आ .प्र.  

3=  56 रोशन न्यौपान े होमप्रसाद नडल्िीप्रसाद आ .प्र.  

4=  75 सखुजता शे्रष्ठ सन्तिाि कृष्णिाि आ .प्र.  

 
 

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

(हेिनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुव्वा शािा अलधकृत उपसलचि 
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लोक सेवा आयोग 
 

   
 

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

सूचना नं. ३४१/०७८-७९ कमिपोखरी, कािमाडौं 

नमनतिः–२०७८।१०।१८ 

नेपाल बैंक लललिटेडको 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   सहायक प्रबिक (IT) तह/शे्रण ः  छैठ ौं सेवा/सिूहः   

लल.प.सञ्चालन लिलतः  २०७८।६।४ र ५ गते नलतजा प्रकाशन गने कायाालयः  िोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाािय  

लबज्ञापन नम्बरः  २०७७-७८/१५ (आ.प्र.) 

लकलसिः  आन्तररक 

िाग पद संख्ाः  १ 

लल.प.िा सम्मिललत संख्ा ४ 

छनौट भएको संख्ा ३ 

 

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

1=  5 उमेश्वर यादव सरेुशकुमार खटर आ .प्र.  

2=  2 दीपक भट्ट फनगरा रघनुाथ आ .प्र.  

3=  3 नवराज बोहरा धननराम दामोदरप्रसाद आ .प्र.  

 
 

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

(हेिनाथ चम्लागाई)  

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

(राजेन्द्र प्रसाद शिाा) 

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

(सूयाप्रसाद सापकोटा) 

नायि सुव्वा शािा अलधकृत उपसलचि 
 


