
 
 

 

 

 

 

 

 
प्रधान कार्ाालर् 

मानवश्रोत व्यवस्थापन ववभाग 

लिखित परीक्षाको नलतजा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्ााताा सम्बन्धी सूचना 
(नवतजा प्रकाशन वमवतिः २०७७।०६।२६ 

 

र्स बैकको तपवसल बमोवजमको वबज्ञापन, तह एवं पदका लावग श्री लोक सेवा आर्ोगबाट वनम्न वमवतमा सञ्चावलत खुला प्रवतर्ोवगतात्मक वलखखत परीक्षामा 

सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य बर्ाानुक्रमानुसार देहार्का रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदवारहरु उतीर्ा भई प्रर्ोगात्मक परीक्षा र अन्तवाातााका लावग 

छनौट भएको ब्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग र्ो सूचना प्रकावशत गररएको छ । सफल उिेदवारहरुको प्रर्ोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा 

तपवसलको वमवत र समर्मा बैकको प्रधान कायाािय, धर्ापथ, काठर्ाड ौंमा हुने भएकाले आफ्नो पासपोटा साईजको एकप्रवत फोटो, प्रवेशपत्र, नागररकता 

र शैवक्षक र्ोग्यताका सक्कल प्रमार्पत्र तथा समावेशी समूहमा सफल भएका उिेदवारहरुले समावेशी समूह प्रमावर्त हुने सक्कल कागजात (तोवकएको 

समू्पर्ा कागजातहरुको एक-एक प्रवत प्रष्ट बुविने प्रवतवलपी समेत) अवनवार्ा रुपले साथमा वलई प्रर्ोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताा शुरु हुने समर् भन्दा १ (एक) 

घण्टा अगावि उपखस्थत हुन सम्बखित सबैको जानकारीको लावग र्ो सूचना प्रकावशत गररएको छ । 

पदः  कवनष्ठ सहार्क  ( गोल्डटेष्टर) तहः ३ सेर्ा/सरू्ह/उपसरू्हः - 

लि.प.सञ्चािन लर्लतः २०७६।०८।२९ नलतजा प्रकाशन गने कायााियः लोक सेवा आर्ोग ,केन्द्रीर् कार्ाालर्  

लबज्ञापन नम्बरः ३३/०७६-०७७ (िुिा/सर्ारे्शी) (कर्ाािी प्रदेश) 

लकलसर्ः खुला आ.ज. मधेसी 

- र्ाग पद सौंख्ाः २ १ १ 
लि.प.र्ा सखिलित सौंख्ाः १७२ 
छन ट भएको सौंख्ा ८ १५ ६ 

 

क्र.सौं. रोि नौं. 
उिेदर्ारको नार्, 

थर 
बारु्को नार् बाजेको नार् छन ट सरू्ह 

प्रयोगात्मक 

परीक्षा लर्लत र 

सर्य 

अन्तर्ााताा लर्लत 

र सर्य 

१ ११ अञ्जु चौधरी रघुववर पुरे् आ.ज. 

२०७७।०८।१५ 

गते सोमबार 

वबहान ७:०० बजे 

२०७७।०८।१५ 

गते सोमबार 

बेलुका ४:०० बजे 

२ १०१ इश्वरराज वव.एम. धनववर सेते आ.ज. 

३ २९२ उत्तम कुमार शुक्ला श्रवर्कुमार रामसमि मधेसी 

४ ११७ कौशल र्ादव देबेन्द्रकुमार सत्यनारार्र् मधेसी 

५ ८४ गोपाल गरंजा मगर मनबहादुर नगेन्द्रबहादुर खुला, आ.ज. 

६ ८६ गोरख वसजाली मगर नरबहादुर लालबहादुर आ.ज. 

७ ७७ घनश्याम आचार्ा लक्ष्मीप्रसाद कुश्माखर खुला 

२०७७।०८।१५ 

गते सोमबार 

वबहान ८:३० बजे 

२०७७।०८।१५ 

गते सोमबार 

बेलुका ५:३० बजे 

८ २८६ तुलसी पंगेनी कृष्णप्रसाद विल्लीराम आ.ज. 

९ ५७ धनचन्द्र बुढा रामबहादुर ववशे आ.ज. 

१० १७५ नुर मोहिद नाउ अवलअहमद नन्दा मधेसी 

११ २९ भागीराम चौधरी नुकना लाक्षना आ.ज. 

१२ १५६ मनोज कुमार साह जर्वकशोर वहताइा  मधेसी 

१३ १५० महेन्द्र घले खि्गबहादुर जगशेर खुला, आ.ज. 

२०७७।०८।१६ 

गते मंगलबार 

वबहान ७:०० बजे 

२०७७।०८।१६ 

गते मंगलबार 

बेलुका ४:०० बजे 

१४ १६१ वमलन गोसाइा  खखमबहादुर कैलो खुला, आ.ज. 

१५ २१७ रामराजा अवधकारी जर्कुमार रामनाथ मधेसी 

१६ २२१ ररता शाही लवलतबहादुर कालु खुला 

१७ १३७ लवलत बुढामगर वदलबहादुर गगनवसंह खुला, आ.ज. 

१८ ४२ ववजर् कुमार गुप्ता वभमसेन रामलगन मधेसी 

१९ २५५ शोभा थापा शेरबहादुर तीलकवीर आ.ज. 

२०७७।०८।१६ 

गते मंगलबार 

वबहान ८:३० बजे 

२०७७।०८।१६ 

गते मंगलबार 

बेलुका ५:३० बजे 

२० २२८ साववत्री आलेमगर ओमबहादुर मानबहादुर आ.ज. 

२१ २३० सैलेन्द्र ररजाल नवराज जखिराम खुला 

२२ २५४ सोम वसंह ठकुरी कर्ाबहादुर पबालाल खुला, आ.ज. 

२३ ९१ हररकृष्ण थारू अनकालु चुनु्नलाल आ.ज. 

२४ ९८ वहरा वसंह राना जहरे गोकुले आ.ज. 

 

………………..…. 

(दीपेन्द्रराज काफे्ल) 

सदस्य सवचव 

पदपूवता सवमवत 


