
 

 

 

 

 

 
 

प्रधान कायााऱय 

मानवश्रोत व्यवस्थाऩन ववभाग 

लऱखित ऩरीऺाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना प्रकाखित लमलत: २०७६/०२/१३ 
 

यस बंकमा ररक्त रहेका देहाय बमोखजमका ऩदहरुमा िऱुा प्रलतयोलगतात्मक ऩरीऺाद्वारा करार सेवामा ऩूलता गना लमलत २०७५ जेठ ०४ गते 
लऱइएको लऱखित ऩरीऺाको देहायका ववऻाऩनमा सखम्मलऱत उम्मेदवारहरुमध्ये वणाानकु्रमानसुार देहायका रोऱ नम्बर तथा नाम थर भएका 
उम्मेदवारहरु उत्तीणा भई अन्तवाातााको ऱालग छनौट भएकाऱे लनम्न लमलत र समयमा बंकको प्रधान कायााऱय, धमाऩथ, काठमाडँमा सञ्चाऱन 
हनुे अन्तवााताामा उऩखस्थत हनुका ऱालग यो सूचना प्रकाखित गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुऱे अन्तवाातााको ऱालग तोवकएको 
लमलत र समय भन्दा आधा घण्टा अगावै प्रवेिऩत्र  र आवेदनका साथ बझुाएको सम्ऩूणा कागजाताहरुको सक्कऱ प्रलत  साथमा लऱई उऩखस्थत 
हनुऩुनेछ । तोवकएको समयमा उऩखस्थत नहनुे उम्मेदवारहरुको अन्तवााताा लऱइनेछैन । 
 

ऩद: बररष्ठ सहायक (Electrical Overseer)   तह: ५    सेवा: करार    ररक्त ऩद सॊख्या:  २        लबऻाऩन नॊ. २०७५/७६/०१ 

ब.क्र.नॊ. रोऱ नॊ. नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम ठेगाना अन्तवाताा लमलत र समय 
1 10 अववनाि कणा इन्रकुमारऱाऱ सूयानारायणऱाऱ औरही-8, महोत्तरी 

2076/02/25 लबहान 
८:०० बजे । 

2 19 िगराज सबेुदी भानभुक्त महेश्वर कुश्मा-13, ऩवात 

3 74 प्रववण अलधकारी िम्भपु्रसाद टॊकनाथ गढी-5, मकवानऩरु 
4 23 ऱोचनकुमार यादब रामवकसनु  िटर  सखुिऩरु-7, लसरहा 

 

ऩद:  प्रबन्धक (C.A.)     तह: ८       सेवा: करार             ररक्त ऩद सॊख्या:  ३                   लबऻाऩन नॊ. २०७५/७६/०२ 
ब.क्र.नॊ. रोऱ नॊ. नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम ठेगाना अन्तवाताा लमलत र समय 

1 2 अनऩु अयााऱ रत्नप्रसाद  घनप्रसाद  ऩतुऱीबजार-13, स्याङ्गजा  
2076/02/2५ लबहान 

१०:०० बजे । 2 4 िदुसान िनाऱ हमुनाथ वटकाराम ढाऩकु-9, स्याङ्गजा  
३ १ सववता खघलमरे राजेन्रप्रसाद खिवप्रसाद धलुऱिेऱ-12, काभ्र े

 

ऩद: उऩ प्रबन्धक (C.A.)  तह: ७       सेवा: करार       ररक्त ऩद सॊख्या:  ७                         लबऻाऩन नॊ. २०७५/७६/०३ 

ब.क्र.नॊ. रोऱ नॊ. नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम ठेगाना अन्तवाताा लमलत र समय 
1 30 अलनता अलधकारी कमऱ प्रयागदत्त दरुाडाॉडा-४, ऱमजङु्ग 

2076/02/25 ददनको 
1२:०० बजे । 

2 2 अलनता महजान बाबरुाजा िङकर टोिा-९, काठमाडं 
3 44 कलबराज थाऩा नवराज मनबहादरु सूयाववनायक-५, भक्तऩरु 
4 63 गौरभ अलधकारी इन्रप्रसाद यऻप्रसाद लतराम-४, प्यूठान 
5 35 गौरब बराऱ रामजीप्रसाद ऱक्ष्मण ऩोिरा-२६, कास्की  
6 34 ददऩककुमार साह नलगनाप्रसाद देवनारायण चन्रऩरु-४, रौतहट 

2076/02/25 ददनको 
२:०० बजे । 

7 53 ददऩेन्र महत धनबहादरु गॊगाप्रसाद ऩतुऱीबजार-8, स्याङ्गजा 
8 1 प्रददऩ कटुवाऱ नरबहादरु लऱऱाबहादरु थऩुा-२, ऩाॉचथर 
9 25 ममता जैसवाऱ नन्द वकिोर रामवतार लछन्नमस्ता-४, सप्तरी 
10 54 माधवकुमार न्यौऩान े गोववन्दप्रसाद गॊगाप्रसाद गठुीचौर-४, जमु्ऱा 
11 64 रामभरोस साह रामवकसनु सयुाग ववदेह-१, धनषुा 

2076/02/25 ददनको 
४:०० बजे । 

12 40 ववकास प्याकुरेऱ श्यामप्रसाद प्रमेप्रसाद भरऩरु-५, झाऩा 
13 24 वववेककुमार साह भागवतप्रसाद अकऱ ु धनकौऱ-४, सऱााही 
14 45 सूयाप्रसाद िमाा ऱोकनाथ हरीप्रसाद कुश्मा-3, ऩवात 

 


