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प्रधान कार्ाालर् 

मानवश्रोत व्यवस्थापन ववभाग 

लिखित परीक्षाको नलतजा तथा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्ााताा सम्बन्धी सूचना 
(नवतजा प्रकाशन वमवतिः २०७७।०६।२३) 

 

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 ३१/०७६-०७७ (िुिा/सर्ारे्शी) (गण्डकी प्रदेश) 

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

- 
र्ाग पद सौंख्ाः ४ १ १ १ १  

लि.प.र्ा सखिलित सौंख्ाः ४५१ 

छन ट भएको सौंख्ा १३ ११ ८ ७ ७  

 

क्र.सौं. रोि नौं. उिेदर्ारको नार्, थर बारु्को नार् बाजेको नार् छन ट सरू्ह 

प्रयोगात्मक 

परीक्षा लर्लत र 

सर्य 

अन्तर्ााताा लर्लत 

र सर्य 

१ ३८ अवनता सुनार सुरज बहादुर  खि्ग बहादुर  दवलत 

२०७७।०८।०७ 

गते आइतबार 

वबहान ७:०० बजे 

२०७७।०८।०७ 

गते आइतबार 

बेलुका ४:०० बजे 

२ १५ अवमना खातुन वनजाब वदन  गफुर वदन  खुला, मवहला 

३ ७६ अशोक खत्री वहमाल  खि्कबहादुर  खुला 

४ २ आइत बहादुर पररर्ार सुक्रराज  राम बहादुर  दवलत 

५ ७३४ उमाकान्त रार् रामअशे्र  राम भरोष मधेसी 

६ २९७ कृष्ण कुमारी गुरुङ घन बहादुर  पदम बहादुर  आ .ज.  

७ २१८ गरे्श पाणे्डर् हररकृष्ण एकदेउ खुला 

२०७७।०८।०७ 

गते आइतबार 

वबहान ८:३० बजे 

२०७७।०८।०७ 

गते आइतबार 

बेलुका ५:३० बजे 

८ १६६ चन्द्र वकशोर रार् वेचन शंकर आ .ज.  

९ १६५ चन्द्र बहादुर गोदार वजत बहादुर  टेक बहादुर  खुला 

१० ७२४ वटका बहादुर वव .क.  शेर बहादुर  खि्क बहादुर  दवलत 

११ ७२९ तुलसी वतखिना वभम प्रसाद  वोधराज  मवहला 

१२ २०४ वदपेन्द्र प्रसाद चन्द्रदेव ववपद मधेसी 

१३ १७८ देबी थापा रर् बहादुर  गोपाल बहादुर  
खुला, मवहला, 

आ .ज.  

२०७७।०८।०८ 

गते सोमबार 

वबहान ७:०० बजे 

२०७७।०८।०८ 

गते सोमबार 

बेलुका ४:०० बजे 

१४ १७१ देवराज पौिेल वदवाकर  मोती लाल  खुला 

१५ १८१ धनकुमारी चोचाङ् गी सेर बहादुर  सवर वस  आ .ज.  

१६ ४१४ पवन नेपाली वमठु लक्ष्मर् दवलत 

१७ ११५ वबकास महजान तरी बाबु गुरुङ्चा आ .ज.  

१८ ३२९ ममता मगर 
अम्बर 

बहादुर  
मान बहादुर  आ .ज.  

१९ ३६३ वमना सुवेदी वहरामर्ी तुलाराम  मवहला 

२०७७।०८।०८ 

गते सोमबार 

वबहान ८:३० बजे 

२०७७।०८।०८ 

गते सोमबार 

बेलुका ५:३० बजे 

२० ३६७ मोहन राज किेल वसताराम  होमनारार्र्  खुला 

२१ ७३७ र्ामराज नेपाली गगन वसं  केशे  दवलत 

२२ ७४० र्ोग बहादुर थापा रन बहादुर  जोत बहादुर  आ .ज.  

२३ ४६८ राजेश र्ादव राजेन्द्र  मुखि  मधेसी 

२४ ४७४ राम नरेश र्ादव ववश्वनाथ र्दुनी मधेसी 



2 
 

 

क्र.सौं. रोि नौं. उिेदर्ारको नार्, थर बारु्को नार् बाजेको नार् छन ट सरू्ह 

प्रयोगात्मक 

परीक्षा लर्लत र 

सर्य 

अन्तर्ााताा लर्लत 

र सर्य 

२५ ४८८ रोजीला लुईटेल वटकाराम  प्रभाखर  खुला, मवहला 

२०७७।०८।०९ 

गते मंगलबार 

वबहान ७:०० बजे 

२०७७।०८।०९ 

गते मंगलबार 

बेलुका ४:०० बजे 

२६ ४९२ रोसनी ववश्वकमाा तोत्र बहादुर  मंगले  दवलत 

२७ ४८३ रौवक प्रसाद जर्सवाल शंकर लाल  भजन राम  मधेसी 

२८ १२७ ववनर् कुमार साह र्ोवगन्द्र  वसताराम  खुला, मधेसी 

२९ १६० ववश्व थापा मगर पे्रम बहादुर  गोपाल वसंह  आ .ज.  

३० १५७ ववषु्ण प्रसाद किुवाल लोकनाथ  नारार्र्दत्त  खुला 

२०७७।०८।०९ 

गते मंगलबार 

वबहान ८:३० बजे 

२०७७।०८।०९ 

गते मंगलबार 

बेलुका ५:३० बजे 

३१ ५४० शान्ता देवी सापकोटा बल्लभमर्ी पुष्पलाल  मवहला 

३२ ५९१ शेषकान्त अर्ााल विल्लीराम खिानन्द खुला 

३३ ५७७ सते्यन्द्र कुमार महतो जगदीश गोनर  मधेसी 

३४ ५०८ सववता शमाा भरतमान  गर्पवत  खुला, मवहला 

३५ ५१४ साववत्री शमाा विल्ली प्रसाद  ऋवषराम  मवहला 

२०७७।०८।१० 

गते बुधबार 

वबहान ७:०० बजे 

२०७७।०८।१० 

गते बुधबार 

वबहान ८:३० बजे 

३६ ६१७ वसजाना पाणे्ड ढुण्डी राज  भेक लाल  मवहला 

३७ ६७२ सुवनल सुनार र्ाम बहादुर  सन्त बहादुर  खुला, दवलत 

३८ ७०१ सुखिता पौिेल चुिामर्ी नारार्र् दत्त  मवहला 

३९ ६१५ सृजना सुवेदी वशवप्रसाद ज्योतीप्रसाद मवहला 

 

 

………………..…. 

(दीपेन्द्रराज काफे्ल) 

सदस्य सवचव 

पदपूवता सवमवत 


