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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ २४४ गुड्डीकुमारी साह देवाही गोनाही-७, रौतहट रामएकवाल बुलाकी

२ ९०२ तारा थापा ददपु्रङ चुइचुम्मा-२, खोटाङ दिवबकस हस्तबहादुर

३ २१८ ददपेन्द्रकुमार राम सुरुङ्गा-४, सप्तरी झमेली पनु्च

४ ६८४ रोदहणीप्रसाद आचार्य दवराटनगर-४, मोरङ्ग दललानाथ इश्वरीप्रसाद

५ २५० हररप्रसाद उपाध्यार् गौरीवास-७, महोत्तरी इन्द्रप्रसाद ओमनाथ

६ ३४५ लक्ष्मीकुमारी ढुुं गेल हररपुर-२, सलायही खखलनाथ गणेिप्रसाद

७ ६९३ रुबीकुमारी राउत दवषु्ण-२, सलायही ब्रह्मदेव अदमरीलाल

८ ३९४ दमथलेिकुमार र्ादव सुरुङ्गा-९, सप्तरी उमेिमरीक मौजेमररक

९ ११ अदिमनु्यकुमार सरायफ दवरगञ्च-१४, पसाय प्रमोदप्रसाद रामप्रकाि

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सदचव

पदपूदतय सदमदत

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

र्स बैंकको दवज्ञापन नुं. ०७६-०७७/२२ (खुला तथा समावेिी) (प्रदेि नुं २) तह ४ (चार), सहार्क पदको माग पद सुंख्या

खुला-१७, मदहला-४, मधेसी-३ र ददलत-१ का लादग लोक सेवा आर्ोगबाट दलइएको दलखखत परीक्षाबाट अन्तवायतायको लादग

छनौट िएका १० (दस) जना उमे्मदवारहरुको दमदत २०७७।०७।१७ र १८ गते अन्तवायताय सुंचालन िएकोमा उपखथथत ९

(नौ) जना उमे्मदवारहरुको दलखखत परीक्षाको अुंक र अन्तवायतायको औषत अुंकको कुल र्ोगको आधारमा देहार् बमोदजम

र्ोग्यताक्रम कार्म हुन आएकोले थथार्ी दनरु्खिकका लादग दसफाररि गने गरी पदपूदतय सदमदतबाट दमदत २०७७।०७।१९

मा दनणयर् िएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लादग र्ो सूचना प्रकादित गररएको छ । साथै र्सै दवज्ञापनको मदहला,

मधेिी तथा ददलत तफय  दसफाररिको लादग कुनै उमे्मदवार वााँकी नरहेको समेत जानकारी गराइन्छ । सफल

उमे्मदवारहरुले दनरोदगताको प्रमाणपत्र सदहत दमदत२०७७।०७।२७ गते सम्ममा र्स दविागमा सम्पकय  राख्न आउनुहोला ।

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

खुला र्ा  िुख्य उमे्मदवारिः
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योग्य ाक्रि 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर

मसर्ाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको 

सिूह

मसर्ाररश गररएको 

शाखा

१ २४४ गुड्डीकुमारी साह 2076-77/22 खुला कलैर्ा

२ ९०२ तारा थापा 2076-77/22 खुला लाहान

३ २१८ ददपेन्द्रकुमार राम 2076-77/22 खुला ज.चु.का. कम्पाउण्ड

४ ६८४ रोदहणीप्रसाद आचार्य 2076-77/22 खुला दसरहा

५ २५० हररप्रसाद उपाध्यार् 2076-77/22 खुला दनजगढ

६ ३४५ लक्ष्मीकुमारी ढुुं गेल 2076-77/22 खुला दजतपुर

७ ६९३ रुबीकुमारी राउत 2076-77/22 खुला दस.अ. जनकपुर

८ ३९४ दमथलेिकुमार र्ादव 2076-77/22 खुला सबैला

९ ११ अदिमनु्यकुमार सरायफ 2076-77/22 खुला मदटहानी

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सदचव

पदपूदतय सदमदत

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची: 

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

र्स बैंकको  मवज्ञापन नं. ०७६-०७७/२२ (खुला  था सिावेशी) (प्रदेश नं २) तह ४, सहार्क पदमा उमे्मदवारहरुले प्राप्त

गरेको कूल प्राप्ताुंकबाट कार्म िएको एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सूचीको आधारमा उमे्मदवारहरुको प्राथदमकताक्रम अनुसार देहार्

बमोदजमको िाखामा दनरु्खिका लादग दसफाररि गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लादग र्ो सूचना प्रकािन

गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना
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