
 
 

 

 

 

 

प्रधान कार्ाालर् 

मानवश्रोत व्यवस्थापन ववभाग 
 

अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना प्रकावित वमवत: २०७६/०२/२९ 
 

र्स बैंकको ववज्ञापन नं. २०७५/७६/०१ तह ५ बरिष्ठ सहार्क Electrical Overseer (किाि), ववज्ञापन नं. २०७५/७६/०२ तह ८ प्रबन्धक 

C.A. (किाि) ि ववज्ञापन नं. २०७५/७६/०३ तह ७ उपप्रबन्धक C.A. (किाि) पदका लावग वलइएको वलखित पिीक्षाबाट अन्तवाातााको लावग 

छनौट भएका उमे्मदवािहरुको वमवत २०७६/०२/२५ गते वलइएको अन्तवााताामा उपखस्थत उमे्मदवािहरुको वलखित पिीक्षा ि अन्तवाातााको 

औषत अंकको कुल र्ोगको आधािमा देहार् बमोविम र्ोग्यताक्रम कार्म हुन आएकोले सम्बखन्धत सबैको िानकािीको लावग र्ो सूचना 

प्रकावित गरिएको छ । सफल भएका मुख्य उमे्मदवािहरुले वनिोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत २०७५/०३/०४ गतेसम्म प्र.का. मानवश्रोत 

व्यवस्थापन ववभागमा सम्पका  िाख्न आउनुहोला । उक्त वमवतवभत्र सम्पका  िाख्न नआएमा वनर्मानुसाि बैकखिक उमे्मदवािलाई वनरु्क्त गरिने 

व्यहोिा समेत र्सै सूचनाबाट िानकािी गिाईन्छ । 
 

पद: बरिष्ठ सहायक Electrical Overseer (किाि)           िह: 5           रिक्त पद संख्या:  २            तबज्ञापन नं. २०७५/७६/०१ 

मुख्य उमे्मदवाि 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1 10 अववनाि कणा इन्द्रकुमािलाल सूर्ानािार्णलाल औिही-8, महोत्तिी 
2 23 लोचनकुमाि र्ादब िामवकसुन  िटि  सुखिपुि-7, वसिहा 

 

वैकन्तिक उमे्मदवाि 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1 74 प्रववण अवधकािी िमु्भप्रसाद टंकनाथ गढी-5, मकवानपुि 
2 19 िगिाि सुबेदी भानुभक्त महेश्वि कुश्मा-13, पवात 

 

पद: प्रबन्धक C.A. (किाि)                      िह: 8                      रिक्त पद संख्या: ३                        तबज्ञापन नं. २०७५/७६/०२ 

मुख्य उमे्मदवाि 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1 2 अनुप अर्ााल ित्नप्रसाद  घनप्रसाद  पुतलीबिाि-13, स्याङ्गिा  
2 4 िुदसान िनाल हुमनाथ वटकािाम ढापुक-9, स्याङ्गिा  
३ १ सववता वघवमिे िािेन्द्रप्रसाद विवप्रसाद धुवलिेल-12, काभे्र 

 

पद: उपप्रबन्धक C.A. (किाि)              िह: 7                 रिक्त पद संख्या: ७                   तबज्ञापन नं. २०७५/७६/४१ 

मुख्य उमे्मदवाि 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1 25 ममता िैसवाल नन्द वकिोि िामवताि वछन्नमस्ता-४, सप्तिी 
2 35 गौिब बिाल िामिीप्रसाद लक्ष्मण पोििा-२६, कास्की  
3 1 प्रवदप कटुवाल निबहादुि वललाबहादुि थपुा-२, पााँचथि 
4 45 सूर्ाप्रसाद िमाा लोकनाथ हिीप्रसाद कुश्मा-3, पवात 
5 54 माधवकुमाि न्यौपाने गोववन्दप्रसाद गंगाप्रसाद गुठीचौि-४, िुम्ला 
6 64 िामभिोस साह िामवकसुन सरु्ाग ववदेह-१, धनुषा 
7 24 वववेककुमाि साह भागवतप्रसाद अकलु धनकौल-४, सलााही 

 

वैकन्तिक उमे्मदवाि 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाम थि बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना 
1 34 वदपककुमाि साह नवगनाप्रसाद देवनािार्ण चन्द्रपुि-४, िौतहट 
2 53 वदपेन्द्र महत धनबहादुि गंगाप्रसाद पुतलीबिाि-8, स्याङ्गिा 

 

 

 

........................... 

(दीपेन्द्रिाि काफे्ल) 

मुख्य प्रबन्धक 


