
 
 

 

 

 

 

 

 
प्रधान कार्ाालर् 

मानवश्रोत व्यवस्थापन ववभाग 

लिखित परीक्षाको नलतजा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्ााताा सम्बन्धी सूचना 
(नवतजा प्रकाशन वमवतिः २०७७।०६।२८ 

 

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 ३४/०७६-०७७ (िुिा/सर्ारे्शी) (सुदुरपलिर् प्रदेश) 

लकलसर्ः िुिा र्लहिा आ.ज. र्धेसी अपाङ्ग लप.के्ष. 

- 
र्ाग पद सौंख्ाः १ - १ १ - - 

लि.प.र्ा सखिलित सौंख्ाः १५६ 

छन ट भएको सौंख्ा ७ - ८ ८ - - 

 

क्र.सौं. 
रोि 

नौं. 
उिेदर्ारको नार्, थर बारु्को नार् 

बाजेको 

नार् 
छन ट सरू्ह 

प्रयोगात्मक 

परीक्षा लर्लत र 

सर्य 

अन्तर्ााताा लर्लत 

र सर्य 

1 ८ अमृत प्रसाद उपाध्यार् गंगाप्रसाद धमाराज खुला 

२०७७।०८।१७ 

गते बुधबार 

वबहान ७:०० बजे 

२०७७।०८।१७ 

गते बुधबार 

बेलुका ४:०० बजे 

2 २५ अशोक कुछववधर्ा के्षत्रपाल वसताराम मधेसी 

3 १२७ करर् कुमार चौधरी रामलौटन वचनु्क आ .ज.  

4 ९९ जमन चौधरी चन्दुराम सुखराम आ .ज.  

5 १०४ जर् प्रकाश र्ादव ववसो वोधी खुला, मधेसी 

6 १०७ जर्राज भट्ट कूलराज जग्गनाथ खुला 

२०७७।०८।१७ 

गते बुधबार 

वबहान ८:३० बजे 

२०७७।०८।१७ 

गते बुधबार 

बेलुका ५:३० बजे 

7 १७२ नववन रजक रववन्द्र जुगेश्वर खुला, मधेसी 

8 १९० पवतराम चौधरी दुखखराम सन्तराम आ .ज.  

9 २०२ पुवनश कुमार र्ादव प्रभुरार् वबसुनीरार् मधेसी 

10 २०५ पुरूषोतम िा ववनोदकुमार उमाकान्त मधेसी 

11 ५५ ब्रहमानन्द गोविर्ा धनेश जुटेलाल मधेसी 

२०७७।०८।१८ 

गते वबवहबार 

वबहान ७:०० बजे 

२०७७।०८।१८ 

गते वबवहबार 

बेलुका ४:०० बजे 

12 २०९ रववना चौधरी अंगानुराम कनै्हलाल आ .ज.  

13 २२६ राम कृपाल महतो सुदी रामसोगारथ मधेसी 

14 २२८ राम प्रसाद राना वछदु लाल्ता आ .ज.  

15 २६२ शान्ती जोशी हररदत्त महादेब खुला 

16 २५८ सरस्वती शे्रष्ठ टंकबहादुर खिगबहादुर आ .ज.  

२०७७।०८।१८ 

गते वबवहबार 

वबहान ८:३० बजे 

२०७७।०८।१८ 

गते वबवहबार 

बेलुका ५:३० बजे 

17 २६१ सररता तामाङ्ग लाङवछररङ्ग फेक्लाभले खुला, आ .ज.  

18 २३९ सववता चौधरी लालबहादुर वजतबहादुर खुला, आ .ज.  

19 २७८ सुवनल कुमार जर्सवाल मौजेलालप्रसाद सुरूज मधेसी 

 

 

………………..…. 

(दीपेन्द्रराज काफे्ल) 

सदस्य सवचव 

पदपूवता सवमवत 


