ूधान कायार्लय
मानवौोत व्यवःथापन िबभाग
िमितः २०७५/०१/०२

िलिखत परीक्षाको नितजा तथा अन्तवार्तार् सम्बन्धी सूचना
यस बकबाट िमित २०७४/11/19 मा िलइएको िलिखत परीक्षामा सिम्मिलत उम्मेदवारह

ु मानुसार
मध्ये वणार्नब

दे हायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवार उ ीणर् भई अन्तवार्तार्को लािग छनौट भएको व्यहोरा सम्विन्धत
सबैको जानकारीको लािग यो सूचना ूकाशन गिरएको छ । छनौट भएका उम्मेदवारले दे हायको ःथान, िमित र

समयमा अन्तवार्तार् िदन आउँदा आफुले पेश गरे का सबै कागजातह को सक्कल ूित एवं ूवेशपऽ िलई तोिकएको िदनको
समय भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै उपिःथत हुनपु नछ । अन्तवार्तार्को िदन सावर्जिनक िबदा पनर् गएमा पिन अन्तवार्तार्

कायर्बम यथावत स ालन हुनेछ ।
िब.नं. २०७४/७५/४६
पद: ूबन्धक (चाटडर् एकाउन्टे न्ट) ‐ करार

तह: ८

माग पद सं ख्या: ३
अन्तवार्तार्को लािग छनौट भएको सं ख्या: 1
ब. ब. नं.

रोल नं.

१

२

उम्मेदवारको नाम, थर
िन ल ढकाल

बावु / आमाको नाम

बाजेको नाम

राजारामूसाद/रीताकुमारी

इन्िूसाद

ठे गाना
भं गाहा-८, महो री

िब.नं. २०७४/७५/४७
पद: उप‐ूबन्धक (चाटडर् एकाउन्टे न्ट) ‐ करार
तह: 7
माग पद सं ख्या: 7
अन्तवार्तार्को लािग छनौट भएको सं ख्या: 14
ब. ब.
नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम, थर

बावु / आमाको नाम

बाजेको नाम

ठे गाना

1

25

अं कुश ओझा

हिरकुमार/अचर्ना

दे िवूसाद

भिपुर-4, झापा

2

24

अिःमता ढकाल

मनोजकुमार/मीरा

होमनाथ

कमलामाई-४, िसन्धुली

3

3

नवलिकशोर कोइराला

िपनाकीूसाद/सुिसला

ख ूसाद

बुधबारे -२, झापा

4

30

भरतकुमार न्यौपाने

भीमूसाद/मीना

दे बद

मािलका-२, दै लेख

5

13

िवजया गौतम

िवंणुूसाद/िमनकला

िडलाराम

अमवा-३, पन्दे ही

k]h 1 ÷ 2

िववेक अिधकारी

ख्यामनारायण/िवनाकुमारी

मोतीूसाद

पुतलीबजार-१३, ःयाङ्जा

8

िववेक दाहाल

ौीूसाद/गंगादे वी

भ ुवानीूसाद

सताशीधाम-५, झापा

8

4

सजलकुमार ौे

युिनलकुमार/ओमा

कृंणबहादुर

काठमाड -१6, काठमाड

9

33

सिरता दुवाल

रामूसाद/चन्िमाया

रामभक्त

भक्तपुर-४, भक्तपुर

10

40

सुिदप पौडेल

सम्भ ुूसाद/दुगार्

खगेन्िूसाद

चन्िािगरी-७, काठमाड

11

15

सुिनल थापा

िसताराम/िमौा

शेरवहादुर

बालकोट-५, भक्तपुर

12

26

सुमन थापा

रामबहादुर/भोजकुमारी

पदमबहादुर

कािलकानगर-१२, बुटवल

13

14

सोभना िघिमरे

नारायणूसाद/िगता

दुगार्हिर

रगनी-७, ओखलढु ा

14

7

हरीद जोशी

ु ती
अम्बाद /बेलम

िशबद

वेदकोट-३, क नपुर

6

45

7

िब.नं. २०७४/७५/४8
पद: उप‐ूबन्धक (कानून) ‐ करार
तह: ७
माग पद सं ख्या: १

अन्तवार्तार्को लािग छनौट भएको सं ख्या: 1
ब. ब. नं.

रोल नं.

१

1

उम्मेदवारको नाम, थर

बावु / आमाको नाम
कुमार/िनमर्ला

सिवता थापा

बाजेको नाम
दुगार्बहादुर

ठे गाना
बल्थली-८, काॅे

अन्तवार्तार् िमित, समय र ःथानः
तह, पद
तह:

८,

ूबन्धक

(चाटडर्

एकाउन्टे न्ट)
तह: ७, उप‐ूबन्धक (कानून)
तह: 7, उपूबन्धक (चाटडर्
एकाउन्टे न्ट)

ब.ब.नं.

अन्तवार्तार् िमित

अन्तवार्तार्को समय

!

2075/01/19

िबहान 8:00 बजे

1

2075/01/19

िबहान 8:30 बजे

1 दिख 7 सम्म

2075/01/19

ु ा 5:00 बजे
बेलक

8 दिख 14 सम्म

2075/01/20

िबहान 8:00 बजे

ःथान
नेपाल बक िलिमटे ड
ूधान कायार्लय,
धमर्पथ, काठमाड ।

.....................
(राजुनाथ खनाल)

सहायक कायर्कारी अिधकृत

k]h 2 ÷ 2

