
मममिः २०७६।०२।०३

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

१ १६८६ तन्वी कणण जनकपुर-४, धनुषा महेशदत्त बद्रीदत्त

२ ७०४ मञ्जु घघघमरे लालबन्दी-९, सलाणही तेजबहादुर चन्द्रबहादुर

३ ७७५ मुघनता साह शमु्भनाथ-७, सप्तरी रामलोचन उघत्तमलाल

४ ८१२ नवलघकशोर प्रसाद धोघवनी-५, पसाण सुरेन्द्रप्रसाद बनवारीप्रसाद

५ ७८९ नागेन्द्रप्रसाद महतो गोलबजार-१, घसराहा मागैन मनुलाल

६ ११७६ रन्जजतकुमार झा गोडैता-४, सलाणही घवनय अचे्छवर

७ ६३३ कुशुमकुमारी काकी सुकाजोर-८, रामेछाप दलघवक्रम चेतबहादुर

८ १७५० यमुना ढकाल कोहलपुर-१२, बाँके गोघवन्दप्रसाद लालप्रसाद

९ १०५७ राजेश झा कघवलासी-३, सलाणही घवजयकुमार कृष्णचन्द्र

१० ७४३ घमघथलेशकुमार साह राजघवराज-५, सप्तरी लक्ष्मणप्रसाद जनकप्रसाद

११ २५० घवक्रम घगरी मध्यघवजदु-१, नवलपरासी दानु डोमा

१२ ६५४ लक्ष्मीप्रसाद पौडेल घबताणमोड-२, झापा पुष्पलाल देवीप्रसाद

१३ १३९९ सरोजकुमार चौधरी रामगोपालपुर-७, महोत्तरी गंगा रामवृक्ष

१४ १४९५ शुभम साह जनकपुर-४, धनुषा रंघजत जगरनाथ

१५ ७७१ मुकेश ठाकुर महोत्तरी-१, महोत्तरी घवद्यानन्द नागेश्वर

यस बंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/२६ प्रदेश नं. २ (खुला/समावेशी), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या खुला-२८,

मघहला-८, आ.ज.-७, मधेशी-५ र अपांग-१ का लाघग लोक सेवा आयोगबाट घलइएको घलन्खत परीक्षाबाट अन्तवाणताणको लाघग छनौट

भएका ३८ (अठ्तीस) जना उमे्मदवारहरुको घमघत २०७६॰०१॰२९ गतेदेन्ख ३१ गतेसम्म अन्तवाणताण संचालन भएकोमा उपन्थथत ३८

(अठ्तीस) जना उमे्मदवारहरुको घलन्खत परीक्षाको अंक र अन्तवाणताणको औषत अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोघजम

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी घनयुन्िका लाघग घसफाररश गने गरी पदपूघतण सघमघतबाट घमघत २०७६॰०२॰०३ मा घनणणय

भएकोले सम्बन्ित सबैको जानकारीको लाघग यो सूचना प्रकाघशत गररएको छ ॰ सफल उमे्मदवारहरुले घनरोघगताको प्रमाणपत्र

सघहत घमघत २०७६॰०२॰१० गते सम्ममा यस घवभागमा सम्पकण  राख्न आउनुहोला ॰

नेपाल बंक मलममटेड

प्रधान कायाालय

मानवश्रोि व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिम नमिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

खुलािर्ा  मुख्य उमे्मदवारः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबुको नाम बाजेको नाम

१६ ६४४ लक्ष्मी बुढाथोकी सखुवा महेन्द्रनगर-१, धनुषा चन्द्रबहादुर मानबहादुर

१७ १७१२ उमाशंकर साह सारस्वर-४, घसराहा पुरन जम्दार

१८ १४६७ घशवकुमार भगत इनवाण फुलबररया-२, सप्तरी सत्यनारायण घहरालाल

१९ ५८२ कञ्चन थापा उलाणबारी-७, मोरङ्ग युवराज डम्बरबहादुर

२० १३८१ साररका कायथथा सुगाभवानीपट्टी-३, महोत्तरी बालचन्द्रलाल घनरसलाल

२१ १७४ अशोक यादव घसम्रौनगढ-९, बारा गगनदेवप्रसाद भवरानन्द

२२ ११५७ रामशरण घशवाकोटी घभमेश्वर-१, दोलखा जगन्नाथ छघवलाल

२३ १६०३ सुमनप्रकाश गुप्ता राजघवराज-७, सप्तरी प्रकाशप्रसाद कारीप्रसाद

२४ ४९३ इजदुकुमारी यादव फुल्हट्टा-५, महोत्तरी रामलगन घजवछ

२५ १५०१ श्यामबाबु गुप्ता घसरहा-१२, घसराहा मोहनप्रसाद सुकदेव

२६ १३९० सररताकुमारी यादव बहुअरी घपडरी-४, पसाण मोहनप्रसाद उघदत

२७ १२९२ सघमक्षा पोखरेल डुमररया-२, रौतहट नौतम घहरालाल

२८ ६५२ लक्ष्मी न्यौपाने घमघथला-६, धनुषा जनादणन बासुदेव

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

१ १३७० संतोष नायक जनकपुर-२१, धनुषा कृष्ण रामचन्द्र

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

१ ४९२ इजदुकुमारी ठाकुर वीरगंज-२८, पसाण भग्रासन गोपाल

२ ७९३ नैना कणण मघटहानी-९, महोत्तरी रते्नशकुमारलाल सत्यनारायणलाल

३ ६४५ लक्ष्मी गुप्ता घवश्रामपुर-७, पसाण घबरेन्द्र गेनलाल

४ ६८० मनकुमारी घतीमगर घोराही-८, दाङ्ग रामबहादुर इन्द्रघवर

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

१ ७४७ मो. सदाम हुसैन घधरापुर-९, महोत्तरी जघहद अबु्दल

२ ६८५ मणीभुषण ठाकुर जलेश्वर-१२, महोत्तरी श्रीनारायण लक्ष्मीनारायण

खुलािर्ा  वैकन्तिक उमे्मदवारः

ममिलािर्ा  मुख्य उमे्मदवारः

आ.ज. तफण  अन्तवाणताणको लाघग छनौट भएका रोल नं. ६८० का उमे्मदवार मघहलातफण  घसफाररश भएकोले घसफाररशका लाघग कुनै पघन उमे्मदवार 

बाँकी नरहेको ॰

मधेशीिर्ा  मुख्य उमे्मदवारः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबुको नाम बाजेको नाम

३ ६७० मदनेशलाल कणण देवाही गोनाही-७, रौतहट देवकान्त राजेश्वर

४ १४०५ सरोजकुमार यादव घसरहा-२२, घसराहा राजकुमार मनेश

५ १६४१ सुरजकुमार यादव तारापट्टी घसघसणया-४, धनुषा राजेश्वर सुवाई

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

१ १३७० संतोष नायक जनकपुर-२१, धनुषा कृष्ण रामचन्द्र

अपांगतफण  अन्तवाणताणको लाघग छनौट भएका रोल नं. १४०५ का उमे्मदवार मधेशीतफण  घसफाररश भएकोले घसफाररशका लाघग कुनै पघन उमे्मदवार 

बाँकी नरहेको ॰

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सघचव

पदपूघतण सघमघत

मधेशीिर्ा  बैकन्तिक उमे्मदवारः
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मममिः २०७६।०२।०३

योग्यिाक्रम 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर

मसर्ाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको 

समूि

मसर्ाररश गररएको 

शाखा

१ १६८६ तन्वी कणण 2075-76/26 खुला घसटी अघफस जनकपुर

२ ७०४ मञ्जु घघघमरे 2075-76/26 खुला हररवन शाखा

३ ७७५ मुघनता साह 2075-76/26 खुला राजघवराज शाखा

४ ८१२ नवलघकशोर प्रसाद 2075-76/26 खुला आदशणनगर शाखा

५ ७८९ नागेन्द्रप्रसाद महतो 2075-76/26 खुला लाहान शाखा

६ ११७६ रन्जजतकुमार झा 2075-76/26 खुला बरहथवा शाखा

७ ६३३ कुशुमकुमारी काकी 2075-76/26 खुला बघदणवास शाखा

८ १७५० यमुना ढकाल 2075-76/26 खुला आदशणनगर शाखा

९ १०५७ राजेश झा 2075-76/26 खुला मलंगवा शाखा

१० ७४३ घमघथलेशकुमार साह 2075-76/26 खुला कल्याणपुर शाखा

११ २५० घवक्रम घगरी 2075-76/26 खुला घजतपुर शाखा

१२ ६५४ लक्ष्मीप्रसाद पौडेल 2075-76/26 खुला घसटी अघफस वीरगंज

१३ १३९९ सरोजकुमार चौधरी 2075-76/26 खुला गौशाला शाखा

१४ १४९५ शुभम साह 2075-76/26 खुला ज.चु.का. शाखा

१५ ७७१ मुकेश ठाकुर 2075-76/26 खुला घसटी अघफस वीरगंज

१६ ६४४ लक्ष्मी बुढाथोकी 2075-76/26 खुला चन्द्रघनगाहापुर शाखा

१७ १७१२ उमाशंकर साह 2075-76/26 खुला घसराहा शाखा

१८ १४६७ घशवकुमार भगत 2075-76/26 खुला कञ्चनपुर शाखा

१९ ५८२ कञ्चन थापा 2075-76/26 खुला गोलबजार शाखा

२० १३८१ साररका कायथथा 2075-76/26 खुला गौर शाखा

एकमुष्ट योग्यिाक्रमको सुची: 

नेपाल बंक मलममटेड

प्रधान कायाालय

एकमुष्ट योग्यिाक्रम एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना

यस बंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३१ (खुला, ममिला र मधेशी), तह ४, सहायक पदमा उमे्मदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल

प्राप्तांकबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचीको आधारमा उमे्मदवारहरुको प्राथघमकताक्रम अनुसार देहाय बमोघजमको

शाखामा घनयुन्िका लाघग घसफाररश गररएको व्यहोरा पदपूघतण सघमघतको घमघत २०७६॰०२॰०३ को घनणणयानुसार सम्बन्ित सबैको

जानकारीको लाघग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰
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योग्यिाक्रम 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर

मसर्ाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको 

समूि

मसर्ाररश गररएको 

शाखा

२१ १७४ अशोक यादव 2075-76/26 खुला कलैया शाखा

२२ ११५७ रामशरण घशवाकोटी 2075-76/26 खुला गौर शाखा

२३ १६०३ सुमनप्रकाश गुप्ता 2075-76/26 खुला कल्याणपुर शाखा

२४ ४९३ इजदुकुमारी यादव 2075-76/26 खुला कञ्चनपुर शाखा

२५ १५०१ श्यामबाबु गुप्ता 2075-76/26 खुला श्रीपुर शाखा

२६ १३९० सररताकुमारी यादव 2075-76/26 खुला माइथथान शाखा

२७ १२९२ सघमक्षा पोखरेल 2075-76/26 खुला गौर शाखा

२८ ६५२ लक्ष्मी न्यौपाने 2075-76/26 खुला हररपुर बजार शाखा

२९ ७४७ मो. सदाम हुसैन 2075-76/26 मधेशी गौशाला शाखा

३० ६८५ मणीभुषण ठाकुर 2075-76/26 मधेशी बयलवास शाखा

३१ ६७० मदनेशलाल कणण 2075-76/26 मधेशी फते्तपुर शाखा

३२ ४९२ इजदुकुमारी ठाकुर 2075-76/26 मघहला महुन शाखा

३३ ७९३ नैना कणण 2075-76/26 मघहला बरहथवा शाखा

३४ ६४५ लक्ष्मी गुप्ता 2075-76/26 मघहला महुन शाखा

३५ ६८० मनकुमारी घतीमगर 2075-76/26 मघहला कटहररया शाखा

३६ १४०५ सरोजकुमार यादव 2075-76/26 मधेशी भवानीपुर शाखा

३७ १६४१ सुरजकुमार यादव 2075-76/26 मधेशी फते्तपुर शाखा

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सघचव

पदपूघतण सघमघत
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