नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७७।०८।१६

र्स बैंकको नवज्ञापि िं . ३२/०७६-०७७ (खुला तथा समावेशी) (प्रदे श िं . ५/लुस्तििी) तह ३ (तीि), कनिष्ठ सहार्क (गोल्डटे ष्टर) पदको
माग पद संख्या खुला-७, मनहला-२, आ.ज.-१, मधेशी-२, दनलत-१ र अपाङ्ग-१ का लानग लोक सेवा आर्ोगबाट नलइएको नलस्तखत
परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लानग छिौट भएका ४७ (सतर्ानलस) जिा उम्मे दवारहरुको नमनत २०७७।०८।११ दे स्तख २०७७।०८।१४ गते
सम्म अन्तवाा ताा संर्ालि भएकोमा उपस्तथथत ४५ (पैतानलस) जिा उम्मेदवारहरुको नलस्तखत परीक्षाको अंक, प्रर्ोगात्मक परीक्षाको अंक
र अन्तवाा ताा को औषत अंकको कुल र्ोगको आधारमा दे हार् बमोनजम र्ोग्यताक्रम कार्म हुि आएकोले थथार्ी निर्ु स्तिकका लानग
नसफाररश गिे गरी पदपू नता सनमनतबाट नमनत २०७७।०८।१६ मा निणार् भएकोले सिस्तित सबैको जािकारीको लानग र्ो सूर्िा
प्रकानशत गररएको छ । सफल उम्मे दवारहरुले निरोनगताको प्रमाणपत्र सनहत नमनत २०७७।०८।२३ गते सम्ममा र्स नवभागमा सम्पका
राख्न आउिुहोला ।
खुला र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

७०६

मनिषा पन्थी अर्ाा ल

सैिामैिा-४, रुपन्दे ही

िारार्ण

रे वती

२

१४२४

सुरक्षा सोमई

बुटवल-११, रुपन्दे ही

सुकबहादु र

दािबहादु र

३

१०२३

राम प्रसाद काफ्ले

बढै र्ाताल-८, बनदा र्ा

नटकाराम

भुनमश्वर

४

१२७५

शे खर निनमरे

बदा िाट-८, िवलपरासी

वसन्त

वेडीमाधव

५

६४०

लक्ष्मी भट्टराई

ब्यास-६, दार्ुाला

भोजराज

नजबलाल

६

७४४

मीिा लामीछािे

दु ईनपपल-३, िुवाकोट

रामेश्वर

धमादत्त

७

९७५

रनर्त थारु

राजापुर -८, बनदा र्ा

ठे म्ना

लालबहादु र

खुला र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

९६२

पुस्तिका शमाा

कुमाख-६, सल्याि

िवराज

वालकृष्ण

२

१५४६

उत्तम ढें गा

रम्भा-५, पाल्पा

हुमबहादु र

नतलबहादु र

िमिला र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

१

३५५

नदपा भण्डारी

बािर्ौर-९, सल्याि

कानलबहादु र

र्ेतप्रसाद

२

६५०

लक्ष्मी न्यौपािे

नतलोत्तमा-१६, रुपन्दे ही

लोकिाथ

ढु स्तण्डराज
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बाबुको नाि

बाजेको नाि

िमिला र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

९६२

पुस्तिका शमाा

कुमाख-६, सल्याि

िवराज

वालकृष्ण

२

१०१०

रक्षा खिाल

ररब्दीकोट-५, पाल्पा

शं करप्रशाद

लोकिाथ

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

रोल नं.

१

६२४

उम्मेदवारको नाि थर

लनलत कुमार बराल मगर

ठे गाना

र्ौकुिे -४, सुखेत

बाबुको नाि

लालबहादु र

बाजेको नाि

िरबहादु र

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

रोल नं.

१

१५४६

२

७१०

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

उत्तम ढें गा

रम्भा-५, पाल्पा

हुमबहादु र

नतलबहादु र

मस्तजजला श्रेष्ठ

मल्लरािी-४, प्यूठाि

मस्तिप्रसाद

एकप्रसाद

िधेशी र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

१००४

राजेश कुमार र्ादव

गढवा-५, दाङ्ग

सानलकराम

महे शराम

२

४४८

गुरूशरण कुमार पासवाि

नसराहा-६, नसराहा

महे न्दर

गुदरी

िधेशी र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१२९९

श्रीराम कापै र

नमर्ैर्ा-१२, नसरहा

िथुि

र्नलतर

२

१५२७

उमेश प्रसाद धवल

गैडहवा-५, रुपन्दे ही

भगौती

सोमई

दमल

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

र्ा िुख्य उम्मे दवारिः

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२९५

दमल

उम्मेदवारको नाि थर

उम्मेदवारको नाि थर

र्स्तिका नव.क.

ठे गाना

पूवाखोला-६, पाल्पा

बाबुको नाि

भिबहादु र

बाजेको नाि

नटकाराम

र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

१

९६३

पुजा सुिार

राजापुर -१०, बनदा र्ा

रामबहादु र

मोतीराम

२

१५२७

उमेश प्रसाद धवल

गैडहवा-५, रुपन्दे ही

भगौती

सोमई
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बाबुको नाि

बाजेको नाि

अपाङ्ग र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५०२

उम्मेदवारको नाि थर

नजते ि कुमार साह

ठे गाना

दे वाही गोिाही-८, रौतहट

बाबुको नाि

रिु िाथ

बाजेको नाि

सोहराई

अपाङ्ग र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

३६९

नदपे ि पस्तन्थ रािा

रामपु र -३, पाल्पा

ज्ञािबहादु र

गंगाबहादु र

२

६०९

कृष्ण प्रसाद खिाल

भुनमकाथथाि-१, अिाा खााँ र्ी

रे मलाल

रनवलाल

(दीपे िराज काफ्ले )
सदस्य सनर्व
पदपू नता सनमनत
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नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना
मिम िः २०७७।०८।१६

र्स बैंकको मवज्ञापन नं. ३२/०७६-०७७ (खुला था सिावेशी) (प्रदे श नं. ५/लुन्तम्बनी) ि ३ ( ीन), कमनष्ठ सिायक
(गोल्डटे ष्टर) पदमा उम्मे दवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तांकबाट कार्म भएको एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सूर्ीको आधारमा
उम्मेदवारहरुको प्राथनमकताक्रम अिुसार दे हार् बमोनजमको शाखामा निर्ु स्तिका लानग नसफाररश गररएको व्यहोरा सिस्तित
सबैको जािकारीको लानग र्ो सूर्िा प्रकाशि गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

मसर्ाररश गररएको

मनिषा पन्थी अर्ाा ल

2076-77/32

खुला

मुनगार्ा

१४२४

सुरक्षा सोमई

2076-77/32

खुला

ठु टे नपपल

३

१०२३

राम प्रसाद काफ्ले

2076-77/32

खुला

तु ल्सीपुर

४

१२७५

शे खर निनमरे

2076-77/32

खुला

लमही

५

६४०

लक्ष्मी भट्टराई

2076-77/32

खुला

वाणगंगा

६

३५५

नदपा भण्डारी

2076-77/32

मनहला

नससहनिर्ा

७

७४४

मीिा लामीछािे

2076-77/32

खुला

र्िौटा

८

१००४

राजेश कुमार र्ादव

2076-77/32

मधेशी

नभङ्ग्री, प्युठाि

९

२९५

र्स्तिका नव.क.

2076-77/32

दनलत

शास्तन्तपुर , गुल्मी

१०

९७५

रनर्त थारु

2076-77/32

खुला

सिीखका

११

६५०

लक्ष्मी न्यौपािे

2076-77/32

मनहला

वामीटक्सार

१२

४४८

गुरूशरण कुमार पासवाि

2076-77/32

मधेशी

रुकुमकोट

१३

६२४

लनलत कुमार बराल मगर

2076-77/32

आ.ज.

सािोश्री

१४

५०२

नजते ि कुमार साह

2076-77/32

अपाङ्ग

नबजुवार

योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

७०६

२

उम्मे दवारको नाि थर

शाखा

(दीपे िराज काफ्ले )
सदस्य सनर्व
पदपू नता सनमनत
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