नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७७।०८।०४

यस बैंकको भवज्ञापन नं . २७/०७६-०७७ (खुला तथा समावेशी) (सुदुर पभिम प्रदे श)तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या
खुला-६, मभहला-२, आ.ज.-१ का लाभग लोक सेवा आयोगबाट भलइएको भलखखत परीक्षाबाट अन्तवामतामको लाभग छनौट भएका १३ (ते ह्र)
जना उम्मेदवारहरुको भमभत २०७७।०७।२८ गते अन्तवाम ताम संचालन भएकोमा उपखथथत १२ (वाह्र).जना उम्मेदवारहरुको भलखखत
परीक्षाको अंक र अन्तवाम ताम को औषत अंकको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोभजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी
भनयु खिकका लाभग भसफाररश गने गरी पदपू भतम सभमभतबाट भमभत २०७७।०८।०४ मा भनर्म य भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको
लाभग यो सूचना प्रकाभशत गररएको छ । सफल उम्मे दवारहरुले भनरोभगताको प्रमार्पत्र सभहत भमभत २०७७।०८।११ गते सम्ममा यस
भवभागमा सम्पकम राख्न आउनुहोला ।
खुला र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

१४५

हे मन्ती भट्ट

भभमदत्त-१२, कञ्चनपु र

हररकृष्ण

नन्दराम

२

१४१

हे मराज ओली

आभलताल-६, डडे ल्धुरा

खडकबहादु र

नन्दलाल

३

४६८

यसोदा पौडे ल

गौरीगंगा-४, कैलाली

महे श्वर

मधुसुदन

४

२७१

भनममलाकुमारी भट्ट

के.आई.भस.-४, डोटी

यज्ञदत्त

नन्दराम

५

३९८

शान्ती जोशी

भडलामैनी-३, बैतडी

हररदत्त

महादे व

६

५४

भबमला कपाडी

दशरथचन्द-९, बैतडी

तारादत्त

कालुराम

िमिला र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

१

४१८

सृजना कलौनी

भभमदत्त-१८, कञ्चनपुर

दीर्म राज

दु गाम दत्त

२

१८६

कभवता रावल

दु गाम थली-१, बझाङ्ग

भशवराज

कालु
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बाबुको नाि

बाजेको नाि

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

िमिला र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

४००

भशलाकुमारी जोशी

वेदकोट-७, कञ्चनपुर

प्रे मबल्लभ

गंगादत्त

२

७७

भचत्रलेखा चौधरी

कैलारी-५, कैलाली

चुल्हुराम

गन्तुराम

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

रोल नं.

१

४६९

उम्मेदवारको नाि थर

योगीता चौधरी

ठे गाना

धनगढी-१, कैलाली

बाबुको नाि

यु वराज

बाजेको नाि

नुकलाल

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

रोल नं.

१

७७

उम्मेदवारको नाि थर

भचत्रलेखा चौधरी

ठे गाना

कैलारी-५, कैलाली

बाबुको नाि

चुल्हुराम

बाजेको नाि

गन्तुराम

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सभचव
पदपू भतम सभमभत

Page 2 of 3

नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना
मिम िः २०७७।०८।०४

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २७/०७६-०७७ (खुला था सिावेशी) (सुदुर पमिि प्रदे श) तह ४, सहायक पदमा उम्मे दवारहरुले
प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचीको आधारमा उम्मे दवारहरुको प्राथभमकताक्रम अनुसार
दे हाय बमोभजमको शाखामा भनयु खिका लाभग भसफाररश गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको लाभग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

१४५

२

मसर्ाररश गररएको
शाखा

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

हे मन्ती भट्ट

2076-77/27

खुला

अत्तरीया

१४१

हे मराज ओली

2076-77/27

खुला

जोगवुढा

३

४६८

यसोदा पौडे ल

2076-77/27

खुला

लम्की

४

२७१

भनममलाकुमारी भट्ट

2076-77/27

खुला

भटकापु र

५

३९८

शान्ती जोशी

2076-77/27

खुला

लम्की

६

५४

भबमला कपाडी

2076-77/27

खुला

दाचुमला

७

४१८

सृजना कलौनी

2076-77/27

मभहला

दाचुमला

८

१८६

कभवता रावल

2076-77/27

मभहला

साफेवगर

९

४६९

योगीता चौधरी

2076-77/27

आ.ज.

साफेवगर

उम्मे दवारको नाि थर

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सभचव
पदपू भतम सभमभत
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