
 

 

 

 

 

 

 

प्रधान कार्ाालर् 

मानवश्रोत व्र्वस्थापन ववभाग 

ललखित परीक्षाको नलतजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना प्रकाखित लमलत: २०७७/१०/१८ 
 

र्स बैंकमा ररक्त रहेको देहार् बमोखजमको पदमा िलुा प्रलतर्ोलगतात्मक परीक्षाद्वारा करार सेवामा पूलता गना लमलत २०७७ माघ १० गते ललइएको ललखित परीक्षाको 
देहार्का ववज्ञापनमा सखम्मललत उम्मेदवारहरुमध्रे् वर्ाानकु्रमानसुार देहार्का रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ा भई अन्तवाातााको लालग 
छनौट भएकाले लनम्न लमलत र समर्मा बैंकको प्रधान कार्ाालर्, धमापथ, काठमाडौँमा सञ्चालन हनु ेअन्तवााताामा उपखस्थत हनुका लालग र्ो सूचना प्रकाखित 
गररएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुले अन्तवाातााको लालग तोवकएको लमलत र समर् भन्दा एक घण्टा अगावै प्रविेपत्र र आवदेनका साथ बझुाएको 
सम्पूर्ा कागजाताहरुको सक्कल प्रलत साथमा ललई उपखस्थत हनुपुनेछ ।  
 

पद: सरुक्षा सपुरभाइजर (बररष्ठ सहार्क सरह) तह: ५   सेवा: करार 
ररक्त पद संख्र्ा: २  लबज्ञापन नं. २०७६/७७/३५ (प्रधान कार्ाालर्) 
ब.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम ठेगाना अन्तवाताा लमलत र समर् 

१ 15 गपु्तबहादरु थापा सरोजचन्र आलसराम बटुवल-15, रुपन्देही 
२०७७।१०।२६ गते 

सोमबार लबहान ८:०० बजे 

२ 10 तेजववक्रम थापा ज्ञानववक्रम िड्गववक्रम वाडेगाउ-५, लसन्धपुाल्चोक 

३ 5 मोहनकुमार िाही लललबहादरु  िमसेरबहादरु वर्दावास-9, महोत्तरी 
४ 1 समुन थापा रामिरर् ईन्रबहादरु लललतपरु-24, लललतपरु 

       
पद: सरुक्षा सपुरभाइजर (बररष्ठ सहार्क सरह) तह: ५   सेवा: करार 
ररक्त पद संख्र्ा: 1 लबज्ञापन नं. २०७६/७७/३6 (प्रदेि नं.२ प्रादेखिक कार्ाालर्) 
ब.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम ठेगाना अन्तवाताा लमलत र समर् 

१ 1 खिवकुमार थापा अम्बरवहादरु िड्गवहादरु मन्थली-5, रामेछाप २०७७।१०।२६ गते 
सोमबार लबहान ८:०० बजे २ 3 हररबहादरु लालमछान ेमगर मोहनबहादरु गरे्िबहादरु मापााक-5, धार्दङ्ग 

       
पद: सरुक्षा सपुरभाइजर (बररष्ठ सहार्क सरह) तह: ५   सेवा: करार 
ररक्त पद संख्र्ा: 1 लबज्ञापन नं. २०७६/७७/३७ (गण्डकी प्रादेखिक कार्ाालर्) 
ब.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम ठेगाना अन्तवाताा लमलत र समर् 

१ ४ लबष्र्वुहादरु िड्का खचत्रवहादरु र्दलवहादरु रुपा-६, कास्की २०७७।१०।२६ गते 
सोमबार बेलकुा ५:०० बजे 

       
पद: सरुक्षा सपुरभाइजर (बररष्ठ सहार्क सरह) तह: ५   सेवा: करार 
ररक्त पद संख्र्ा: 1 लबज्ञापन नं. २०७६/७७/३८ (लखुम्बनी प्रादेखिक कार्ाालर्) 
ब.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम ठेगाना अन्तवाताा लमलत र समर् 

१ 3 खचरन्जीवी सापकोटा ववष्र्दुत्त राधाकृष्र् भरतपरु-21, खचतवन २०७७।१०।२६ गते 
सोमबार बेलकुा ५:०० बजे २ ४ सन्तमान शे्रष्ठ केवरमान वविामान ररलसङ्ग-4, तनहुुँ 

       
पद: सरुक्षा सपुरभाइजर (बररष्ठ सहार्क सरह) तह: ५   सेवा: करार 
ररक्त पद संख्र्ा: 1 लबज्ञापन नं. २०७६/७७/३९ (कर्ााली प्रादेखिक कार्ाालर्) 
ब.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम ठेगाना अन्तवाताा लमलत र समर् 

१ 1 अमरबहादरु बढुाथोकी धमाध्वज दलवहादरु ललि-ु२, ओिलढंुङ्गा २०७७।१०।२६ गते 
सोमबार बेलकुा ५:०० बजे २ 4 कृष्र्वहादरु रोकार् रत्नवहादरु पथृ्वीवहादरु कुिे-९, जाजरकोट 

       
पद: सरुक्षा सपुरभाइजर (बररष्ठ सहार्क सरह) तह: ५   सेवा: करार 
ररक्त पद संख्र्ा: 1 लबज्ञापन नं. २०७६/७७/४० (सदुरुपखिम प्रादेखिक कार्ाालर्) 
ब.क्र.नं. रोल नं. नाम थर बाबकुो नाम बाजेको नाम ठेगाना अन्तवाताा लमलत र समर् 

१ 2 गोपाललसंह ववष्ट धौललसंह धलन पाटन-4, बैतडी २०७७।१०।२६ गते 
सोमबार बेलकुा ५:०० बजे २ 1 लललाधर लसंह धामी प्रमेलसंह वीरवललसंह अवप वहमाल-3, दाच ुाला 

 

 

 


