नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७७।०७।१९

र्स बैंकको धवज्ञापन नं. ०७६-०७७/२१ (खुला तथा समावेशी) (प्रदे श नं १) तह ४ (चार), सहार्क पदको माग पद संख्या
खुला-१३, मधहला-४, आ.ज.-३, मिेसी-३ का लाधग लोक सेवा आर्ोगबाट धलइएको धलस्मखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाधग
छनौट भएका ३२ (वत्तीस) जना उम्मेदवारहरुको धमधत २०७७।०७।०५ दे स्मख २०७७।०७।१७ गते सम्म अन्तवााताा संचालन
भएकोमा उपस्मथथत २७ (सत्ताइस) जना उम्मेदवारहरुको धलस्मखत परीक्षाको अंक र अन्तवाातााको औषत अंकको कुल
र्ोगको आिारमा दे हार् बमोधजम र्ोग्यताक्रम कार्म हुन आएकोले थथार्ी धनर्ुस्मिकका लाधग धसफाररश गने गरी पदपूधता
सधमधतबाट धमधत २०७७।०७।१९ मा धनणार् भएकोले सम्बस्मित सबैको जानकारीको लाधग र्ो सूचना प्रकाधशत गररएको छ
। सफल उम्मेदवारहरुले धनरोधगताको प्रमाणपत्र सधहत धमधत२०७७।०७।२६ गते सम्ममा र्स धवभागमा सम्पका राख्न
आउनुहोला ।
खुला र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

५५७

नगेन्द्र अधिकारी

चैनपु र-१०, संखुवासभा

िनबहादु र

मानबहादु र

२

५४४

मुकेश राई

चुलाचुली-३, इलाम

ओमप्रकाश

धदलबहादु र

३

९१२

सन्तकुमार राई

केराबारी-३, मोरङ्ग

मंगलबहादु र

धचजबहादु र

४

७४२

रमा प्याकुरे ल

सुन्दरहरै चा-१०, मोरङ्ग

दाताराम

भोलानाथ

५

१०३

अस्मिता पोखरे ल

कंचनरुप-१२, सप्तरी

शं करप्रसाद

दु गाा प्रसाद

६

६७४

प्रेमकुमार कटु वाल

कानेपोखरी-२, मोरङ्ग

इन्द्रबहादु र

धललाबहादु र

७

२२९

छधवरमण अधिकारी

भद्रपु र-१०, झापा

प्रे मप्रसाद

कृष्णप्रसाद

८

२७

अस्मिका राई

धमक्लाजोङ्ग-४, पााँचथर

लाहाधसं

बालकुमार

९

६६४

प्रधतक्षा पोखरे ल

बेलबारी-३, मोरङ्ग

हररप्रसाद

सूर्ाप्रसाद

१०

५५

अन्जना धिधमरे

खाल्ले -२, खोटाङ

नन्दप्रसाद

िमालाल

११

९७

आिा सुवेदी

धबराटनगर-६, मोरङ्ग

राजेशकुमार

हररप्रसाद

१२

३००

गणे शबहादु र कठै त

रतु वामाई-६, मोरङ्ग

चन्द्रबहादु र

धबरबहादु र

१३

५०८

मधनता बराल

धवराटनगर-३, मोरङ्ग

मािवप्रसाद

होमनाथ

िमिला र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२४७

उम्मेदवारको नाि थर

दे वका पोखरे ल (भट्टराई)

ठे गाना

इनरुवा-3, सुनसरी
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बाबुको नाि

िमाानन्द

बाजेको नाि

धहरालाल

यो.क्र.नं.

रोल नं.

२

७५९

३
४

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

रं धजता ठाकुर

मेचीनगर-१०, झापा

धजवछ

शहदे व

४५

अधनशा श्रेष्ठ

सल्ले -१, खोटाङ

नारार्णकुमार

कणा बहादु र

१५१

भावना नेपाल

मेचीनगर-९, झापा

र्ज्ञप्रसाद

रामप्रसाद

िमिला र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

७००

पुणाकला दाहाल

इटहरी-२, सुनसरी

नरे शप्रसाद

भवानीप्रसाद

२

१०८५

सुधनता खनाल

सुन्दरहरै चा-४, मोरङ्ग

धनलकण्ठ

धजवप्रसाद

आ.ज. र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१०

२
३

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

आकास राई

दे उमाई-२, इलाम

प्रकाश

बलवहादू र

५९३

धनमाल शाक्य बााँ डा

िरान-१६, सुनसरी

रत्नमधण

वीरमान

८३९

सधवन तामाङ्ग

महालक्ष्मी-६, िनकुटा

कमलबहादु र

बहादु र

आ.ज. र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१९२

उम्मेदवारको नाि थर

धबमला राई

ठे गाना

रोङ-६, इलाम

बाबुको नाि

हस्तबहादु र

बाजेको नाि

भद्रबहादु र

िधेशी र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

४२८

खुशीलाल मण्डल

इनरुवा-८, सुनसरी

लक्ष्मी

अधनरुद्र

२

४९८

मनीषकुमार साह

नरधसंह -४, सुनसरी

धजते न्द्रकुमार

दर्ानन्द

३

४०४

कन्चन साह

इटहरी-९, सुनसरी

द्वाररकाप्रसाद

रिुनन्दनप्रसाद

िधेशी र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१७९

उम्मेदवारको नाि थर

धवजर्कुमार झा

ठे गाना

सुनवधसा -६, मोरङ्ग

बाबुको नाि

कृष्णकान्त

बाजेको नाि

लक्ष्मणकान्त

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सधचव
पदपूधता सधमधत
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नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना
मिम िः २०७७।०७।१९

र्स बैंकको मवज्ञापन नं. ०७६-०७७/२१ (खुला था सिावेशी) (प्रदे श नं १) तह ४, सहार्क पदमा उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को
कूल प्राप्तांकबाट कार्म भएको एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सूचीको आिारमा उम्मे दवारहरुको प्राथधमकताक्रम अनुसार दे हार्
बमोधजमको शाखामा धनर्ुस्मिका लाधग धसफाररश गररएको व्यहोरा सम्बस्मित सबैको जानकारीको लाधग र्ो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

५५७

२

मसर्ाररश गररएको

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

नगेन्द्र अधिकारी

2076-77/21

खुला

इटहरी

५४४

मुकेश राई

2076-77/21

खुला

धस.अ. धबराटनगर

३

९१२

सन्तकुमार राई

2076-77/21

खुला

धमल्स एररर्ा, धबराटनगर

४

७४२

रमा प्याकुरे ल

2076-77/21

खुला

धबताामोड

५

१०३

अस्मिता पोखरे ल

2076-77/21

खुला

कााँ कडधभत्ता

६

६७४

प्रेमकुमार कटु वाल

2076-77/21

खुला

इलाम

७

२२९

छधवरमण अधिकारी

2076-77/21

खुला

कााँ कडधभत्ता

८

२७

अस्मिका राई

2076-77/21

खुला

िनकुटा

९

६६४

प्रधतक्षा पोखरे ल

2076-77/21

खुला

िनकुटा

१०

५५

अन्जना धिधमरे

2076-77/21

खुला

पाधिबास

११

९७

आिा सुवेदी

2076-77/21

खुला

आठराई, ते ह्रथुम

१२

३००

गणेशबहादु र कठै त

2076-77/21

खुला

बसन्तपु र , ते ह्रथुम

१३

५०८

मधनता बराल

2076-77/21

खुला

धदिेल

१४

२४७

दे वका पोखरे ल (भट्टराई)

2076-77/2१

मधहला

ओखलढु ङ्गा

१५

७५९

रं धजता ठाकुर

2076-77/2१

मधहला

आठराई, ते ह्रथुम

१६

४५

अधनशा श्रेष्ठ

2076-77/2१

मधहला

धदिेल

१७

१५१

भावना नेपाल

2076-77/2१

मधहला

बसन्तपु र , ते ह्रथुम

१८

४२८

खुशीलाल मण्डल

2076-77/2१

मिेशी

रधवबजार, पााँ चथर

उम्मे दवारको नाि थर
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शाखा

योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१९

१०

२०

मसर्ाररश गररएको
शाखा

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

आकास राई

2076-77/2१

आ.ज.

रधवबजार, पााँ चथर

४९८

मनीषकुमार साह

2076-77/2१

मिेशी

ओखलढु ङ्गा

२१

५९३

धनमाल शाक्य बााँडा

2076-77/2१

आ.ज.

धसररजङ्घा, ताप्ले जुङ

२२

८३९

सधवन तामाङ्ग

2076-77/2१

आ.ज.

सल्ले री बजार, सोलुखुम्बु

२३

४०४

कन्चन साह

2076-77/2१

मिेशी

सल्ले री बजार, सोलुखुम्बु

उम्मे दवारको नाि थर

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सधचव
पदपू धता सधमधत
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