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प्रधान कायाालय 

मानवश्रोत व्यवस्थापन ववभाग 

 

सवारीचालक (करार) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना 
 

सूचना प्रकावित वमवत: २०७६/०१/१० 

 

यस बंकको ववज्ञापन नं. २०७५/७६/३९-४६ सवारीचालक (करार) पदका लावग वलइएको वलखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तवाातााको 

लावग छनौट भएका उमे्मदवारहरुको वमवत २०७६/०१/१० गते वलइएको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवााताामा उपखस्थत उमे्मदवारहरुको वलखित 

परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तवाातााको  औषत अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले सम्बखित 

सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ॰ सफल भएका मुख्य उमे्मदवारहरुले वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत 

२०७५/०१/१७ गतेसम्ममा दरिास्त बुझाएको कायाालयमा सम्पका  राख्न आउनुहोला ॰ उक्त वमवतवभत्र सम्पका  राख्न नआएमा वनयमानुसार 

बैकखिक उमे्मदवारलाई वनयुक्त गररने व्यहोरा समेत यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ ॰  

 

कार्ाालर्: प्रादेतिक कार्ाालर्, प्रदेि नं. २           ररक्त पद संख्या:  १                                       तिज्ञापन नं. २०७५/७६/३९ 

मुख्य उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ३ उपेन्द्रप्रसाद कुमी सुनैना राजेन्द्र डेबा औराहा-९, पसाा 

 

वैकन्तिक उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ २ उमेिकुमार यादब देवसुन्दरी सुयानारायण जानकी राजववराज-२, सप्तरी 

२ १ नरवसङप्रसाद साह तेली लक्ष्मीनीया लक्ष्मीनारायण सुकदेव प्रसौनी-४, बारा 

 

कार्ाालर्: पृथ्वीचोक िाखा                             ररक्त पद संख्या: १                                        तिज्ञापन नं. २०७५/७६/४० 

मुख्य उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ३ सन्तोष पौडेल ववन्दु टेकवहादुर गणपवत भलाम-४, कास्की 

 

वैकन्तिक उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ६ वजबन नेपाली वचनुमाया लक्ष्मण वतले हेम्जा-२, कास्की 

 

कार्ाालर्: प्रादेतिक कार्ाालर्, प्रदेि नं. ५             ररक्त पद संख्या: १                                        तिज्ञापन नं. २०७५/७६/४१ 

मुख्य उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ७ अमृतरत्न बौधाचाया थानकुमारी ईश्वररत्न सुिरत्न बदाघाट-४, नवलपरासी 

 

वैकन्तिक उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ६ वबिाल वराली देबकुमारी टंकबहादुर बुद्धवहादुर तानसेन-९, पािा 

२ ३ दुगााप्रसाद पराजुली वनरमाया रुद्रप्रसाद ईश्वरीप्रसाद गुलररया-४, बवदाया 

 

कार्ाालर्: प्रधान कार्ाालर्           ररक्त पद संख्या: १                                        तिज्ञापन नं. २०७५/७६/४२ 

मुख्य उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ९ वनरज बुढाथोकी ववन्दु दानबहादुर कुलबहादुर गोकणेश्वर-१, काठमाडौ ं

 

वैकन्तिक उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ १ कृष्णा िाह प्रवमला जलेश्वर रामचन्द्र इसनाथ-९, रौतहट 

२ १२ प्रमोद िड्का कमला प्रकाि सोमबहादुर थाके्र-२, धावदङ 
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कार्ाालर्: कान्तिपथ िाखा                ररक्त पद संख्या: १                                      तिज्ञापन नं. २०७५/७६/४३ 

मुख्य उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ३ उमेि तामाङ वहरा लकबहादुर कान्छाराम भुभ्लु-७, काभे्र 

 

वैकन्तिक उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ १ गुणराज काफे्ल तारादेवी वसताराम वललानाथ तामाकोिी-१, दोलिा 

२ १२ गणेि भण्डारी भखक्तदेवी ईन्द्रबहादुर पदमवसं पुनवाास-१, कञ्चनपुर 

 

कार्ाालर्: गािाहल िाखा              ररक्त पद संख्या: १                                        तिज्ञापन नं. २०७५/७६/४४ 

मुख्य उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ३ सावहला ररिाम धामाया ज्ञानबहादुर ठुनकाबहादुर बेल्गाछी-७, महोत्तरी 

 

िैकन्तिक उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ५ वनश्चल भुजेल भावगरथी बलबहादुर टंकबहादुर महालक्ष्मी-९, लवलतपुर 

२ १ पे्रमकुमार चौधरी कुसुमकुमारी छववनाथ श्यामसुन्दर वतलोत्तमा-२०, रुपने्दही 

 

कार्ाालर्: दाङ्ग िाखा                 ररक्त पद संख्या: १                                       तिज्ञापन नं. २०७५/७६/४५ 

मुख्य उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ८ माधवप्रसाद बन्जाडे रुमाकला वभमलाल ढुखण्डराज घोराही-१५, दाङ 

 

िैकन्तिक उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ५ अवनल चौधरी वमरा जगतराम रुपलाल घोराही-१५, दाङ 

२ ७ वहमाल पौडेल 
 

वतथाप्रसाद ठाकुरप्रसाद घोराही-४, दाङ 

 

 

कार्ाालर्: धरान िाखा            ररक्त पद संख्या: १                                       तिज्ञापन नं. २०७५/७६/४६ 

मुख्य उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ ५ हेडमवहादुर राउत खिनमाया कणाबहादुर यज्ञबहादुर पाख्रीबास-0४, धनकुटा 

 

िैकन्तिक उमे्मदवार 

र्ो.क्र.नं. रोल नं. नाम थर आमाको नाम िािुको नाम िाजेको नाम ठेगाना 

१ २ प्रकाि प्रसाई वगता लक्ष्मीप्रसाद नरप्रसाद कन्काई-0२, झापा 

२ ४ तोयानाथ काफे्ल जानुकादेवी नेत्रप्रसाद हररलाल धरान-0६, सुनसरी 

 

 


