नेपाल बं क मलममटे ड
प्रधान कायाा लय

मानवश्रोि व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिम नमिजा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मममिः

२०७६।०१।२९

यस बंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३१ सुदूर पमिम प्रदे श (खु ला, ममिला, आ.ज., मधेशी र मप.क्षे.), तह ४ (चार), सहायक
पदको माग पद संख्या खुला-११, ममहला-२, आ.ज.-३, मधेशी-२ र मप.क्षे.-१ का लामग लोक से वा आयोगबाट मलइएको मलखखत
परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लामग छनौट भएका ३२ (बत्तीस) जना उम्मेदवारहरुको मममत २०७६॰०१॰२४ र २५ गते अन्तवाा ताा संचालन
भएकोमा उपखथथत ३१ (एकतीस) जना उम्मेदवारहरुको मलखखत परीक्षाको अं क र अन्तवाा ताा को औषत अं कको कुल योगको
आधारमा दे हाय बमोमजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी मनयु खक्तका लामग मसफाररश गने गरी पदपू मता समममतबाट मममत
२०७६॰०१॰२९ मा मनणा य भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामशत गररएको छ ॰ सफल उम्मे दवारहरुले
मनरोमगताको प्रमाणपत्र समहत मममत २०७६॰०२॰०५ गते सम्ममा यस मवभागमा सम्पका राख्न आउनु होला ॰
खु लािर्ा मुख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

२७३

कञ्चन जोशी

वेदकोट-१०, कञ्चनपु र

केशवदत्त

जयदे व

२

६३३

सरोजकुमार वस्ती

जानकी-४, कैलाली

गणे शप्रसाद

भू ममनन्द

३

११६

चेतराज फुलारा

मशखर-६, डोटी

मशवादत्त

प्रजापती

४

६४७

सन्तोस रोकाया

घोडाघोडी-१०, कैलाली

मकडो

काल्चे

५

१२

अमृत थापा

दु गाा थमल-१, बझाङ्ग

मोहन

गोरे

६

३७

बसन्ती काकी

भीमदत्त-१०, कञ्चनपु र

कृष्णमसंह

राममसं ह

७

२३०

इन्दु भट्ट

भीमदत्त-१८, कञ्चनपुर

कृष्णदे व

जयराज

८

२२७

महक्मतबहादु र ऐर

अमरगढी-२, डडे ल्धुरा

लक्ष्मणमसं ह

बहादु रमसंह

९

५२

भरतप्रसाद भट्ट

अजयमेरु-१, डडे ल्धुरा

रामदत्त

दत्तराम

१०

४२३

नमवनमसंह धामी

सुडा-४, कञ्चनपुर

कृतमसं ह

फून्चे

११

३३०

लक्ष्मी चन्द

दशरथचन्द-६, बैतडी

टे कबहादु र

महरा

खु लािर्ा वैकन्तिक उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

१

३१४

कुमारी कलावती धामी

शुक्लाफाटा-८, कञ्चनपु र

जयमसं ह

वलवीर

२

४७

भक्तराज जैसी

धनगढी-१४, कैलाली

चन्द्र

नन्दा

३

७४७

यशोदा पौडे ल

गौरीगंगा-४, कैलाली

महे श्वर

मधुसुदन
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बाबु को नाम

बाजे को नाम

ममिलािर्ा मु ख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

४३२

मनमकता बडू

भीमदत्त-५, कञ्चनपु र

खखमानन्द

रामदत्त

२

१९३

गीता वाग

मेलौली-३, बैतडी

रमेशदत्त

जयराम

ममिलािर्ा वै कन्तिक उम्मे दवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

३१४

कुमारी कलावती धामी

शुक्लाफाटा-८, कञ्चनपु र

जयमसं ह

वलवीर

२

७४७

यशोदा पौडे ल

गौरीगंगा-४, कैलाली

महे श्वर

मधुसुदन

आ.ज.िर्ा मुख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

१५५

मदलकुमार राना

बेलौरी-९, कञ्चनपुर

छमवलाल

छोटे लाल

२

५५५

राममकसन राना

गोदावरी-५, कैलाली

भगतराम

सु खराम

मधेशीिर्ा मुख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२१८

उम्मेदवारको नाम थर

हे मकुमार पाल

ठे गाना

मसलोवाा पहवारी-२, मसराहा

बाबु को नाम

श्रीराम

बाजे को नाम

रक्षाराम

मप.क्षे.िर्ा मुख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२७७

उम्मेदवारको नाम थर

कणाा खर जैसी

ठे गाना

पञ्चदे वल मवनायक-९, अछाम

बाबु को नाम

नयाँ राम

बाजे को नाम

आशाराम

मप.क्षे.िर्ा वैकन्तिक उम्मे दवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

२५१

ज्योमतराज जोशी

केदारस्यूँ -८, बझाङ्ग

मशवदत्त

जयलाल

२

५२८

रमवन्द्रकुमार चन्द

मंगलसे न-१४, अछाम

दानबहादु र

कणामसंह

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य समचव
पदपू मता समममत
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नेपाल बं क मलममटे ड
प्रधान कायाा लय

एकमुष्ट योग्यिाक्रम एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना
मममिः २०७६।०१।२९

यस बंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३१ (खुला, ममिला, आ.ज., मधेशी र मप.क्षे.), तह ४, सहायक पदमा उम्मे दवारहरुले प्राप्त
गरे को कूल प्राप्तां कबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सू चीको आधारमा उम्मे दवारहरुको प्राथममकताक्रम अनु सार दे हाय
बमोमजमको शाखामा मनयुखक्तका लामग मसफाररश गररएको व्यहोरा पदपू मता समममतको मममत २०७६॰०१॰२९ को मनणा यानुसार सम्बखित
सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमुष्ट योग्यिाक्रमको सु ची:
योग्यिाक्रम
नं.

रोल नं .

१

२७३

२

मसर्ाररश गररएको

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
समू ि

कञ्चन जोशी

2075-76/31

खु ला

बेदकोट शाखा

६३३

सरोजकुमार वस्ती

2075-76/31

खु ला

मटकापु र शाखा

३

११६

चे तराज फुलारा

2075-76/31

खु ला

धनगढी शाखा

४

६४७

सन्तोस रोकाया

2075-76/31

खु ला

धनगढी शाखा

५

१२

अमृत थापा

2075-76/31

खु ला

धनगढी शाखा

६

३७

बसन्ती काकी

2075-76/31

खु ला

महे न्द्रनगर शाखा

७

२३०

इन्दु भट्ट

2075-76/31

खु ला

महे न्द्रनगर शाखा

८

२२७

महक्मतबहादु र ऐर

2075-76/31

खु ला

महे न्द्रनगर शाखा

९

५२

भरतप्रसाद भट्ट

2075-76/31

खु ला

डडे ल्धुरा शाखा

१०

४२३

नमवनमसं ह धामी

2075-76/31

खु ला

मवलासपुर शाखा

११

३३०

लक्ष्मी चन्द

2075-76/31

खु ला

मटकापु र शाखा

१२

४३२

मनमकता बडू

2075-76/31

ममहला

डडे ल्धुरा शाखा

१३

१९३

गीता वाग

2075-76/31

ममहला

मटकापु र शाखा

१४

२७७

कणाा खर जै सी

2075-76/31

मप.क्षे.

जोगबुढा शाखा

१५

१५५

मदलकुमार राना

2075-76/31

आ.ज.

जोगबुढा शाखा

१६

२१८

हे मकुमार पाल

2075-76/31

मधेशी

मत्रवे णी शाखा

१७

५५५

राममकसन राना

2075-76/31

आ.ज.

मत्रवे णी शाखा

उम्मे दवारको नाम थर

शाखा

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य समचव
पदपू मता समममत
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