नेपाल बं क मलममटे ड
प्रधान कायाफ लय

मानवश्रोि व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिम नमिजा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मममिः

२०७६।०१।२५

यस बंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/२९ प्रदे श नं. ५ (खु ला, ममिला, आ.ज., मधेशी, दमलि र अपां ग), तह ४ (चार), सहायक
पदको माग पद संख्या खु ला-२४, मवहला-७, आ.ज.-५, मधेशी-४, दवलत-२ र अपां ग-१ का लावग लोक से िा आयोगबाट वलइएको
वलखखत परीक्षाबाट अन्तिाा ताा को लावग छनौट भएका ७०(सत्तरी) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७६॰०१॰२० दे खख २३ गते सम्म
अन्तिाा ताा संचालन भएकोमा उपखथथत ६९ (उनान्सत्तरी) जना उम्मेदिारहरुको वलखखत परीक्षाको अं क र अन्तिाा ताा को औषत
अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयु खिकका लावग वसफाररश गने गरी
पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७६॰०१॰२५ मा वनणाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सू चना प्रकावशत गररएको छ
॰ सफल उम्मे दिारहरुले वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत २०७६॰०२॰०१ गते सम्ममा यस विभागमा सम्पका राख्न आउनुहोला ॰
खु लािर्फ मु ख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

१

११०६

रमेश खनाल

मालारानी-३, अघाा खाँ ची

दे विराम

पवतराम

२

७८९

मोहम्मद वदल्दार अंसारी

कवपलिस्तु -६, कवपलिस्तु

अनारुल्लाह

गज्जर

३

१११०

रमेश थापा

गुलररया-६, बवदा या

खड् ग बहादु र

सिा वजत

४

११०५

रमेश गौतम

तानसेन-११, पाल्पा

टोपराज

नारायण

५

२००

विजय पाण्डे य

वशिानगर-७, कवपलिस्तु

प्रहलादप्रसाद

मोतीराम

६

२१५

विमला पोख्रेल

कवपलिस्तु -९, कवपलिस्तु

दवधराम

वहमलाल

७

११२७

रवि कनोवजया

नेपालगञ्ज-११, बाँ के

मन्नु

महादे ि

८

५२०

इन्दु ज्ञिाली

रुरु-५, गुल्मी

खखमलाल

रुक्माङ्गत

९

१३४३

सरोज खनाल

रामपु र-१०, पाल्पा

भोजराज

प्रे मनारायण

१०

७२६

माधि शाही

बगनाशकाली-९, पाल्पा

रुकबहादु र

वतलबहादु र

११

१३६३

शंकर भण्डारी

हसँ रा-४, गुल्मी

गुणादत्त

भु िानन्द

१२

१२२६

सवमक्षा क्षेत्री

वसद्धाथानगर-१३, रुपन्दे ही

कृष्ण

मानबहादु र

१३

११४२

रे नु यादि

निराजपुर-६, वसरहा

सत्यनारायण

रामविलास

१४

८५

अन्जु सुिेदी

वतलोत्तमा-१, रुपन्दे ही

दामोदर

पू णाचन्द्र

१५

३२२

वदपक आचाया

िुटिल-११, रुपन्दे ही

राजे न्द्रबहादु र

लक्ष्मीनारायण

१६

११३४

रे कमबहादु र थापा

प्यूठान-८, प्यू ठान

अवकलबहादु र

टे कबहादु र

१७

१२५३

सखन्दप रजौरे

घोराही-१०, दाङ

वपताम्बर

टोपबहादु र
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बाबु को नाम

बाजे को नाम

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१८

५४२

जनकप्रसाद धमाला

धुमाली-३, अछाम

चने

आसाराम

१९

१५५३

सुरज वतिारी

जमुवनया-४, निलपरासी

ओमनाथ

दे विभि

२०

१६६०

विश्व थापा

भुवमकाथथान-५, अघाा खाँ ची

विनबहादु र

पवतराम

२१

१२७२

संजय पाण्डे य

घोराही-१८, दाङ

पदमप्रसाद

बासुदेि

२२

६३५

केशिप्रसाद शमाा

नारायण-३, दै लेख

जयकृष्ण

दे विप्रसाद

२३

७५०

मैना ज्ञिाली

वसद्धे श्वर-४, पाल्पा

रविलाल

हुमलाल

२४

६५४

वकरण वगरी

वभम्मापु र-८, बवदा या

नेिबहादु र

इन्द्रबहादु र

खु लािर्फ वै कन्तिक उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

६८३

कृष्णप्रसाद चपाई

रुद्रपुर-७, रुपन्दे ही

यमप्रसाद

रामप्रसाद

२

५५४

जीिन ज्ञिाली

बलेटक्सार-४, गुल्मी

ऋवषराम

वचन्तामणी

३

१६७६

युिराज न्यौपाने

कखि-७, बाँ के

वदवलपकुमार

भावगरथ

४

१५२२

सुवनल वघवमरे

भनभने-१, गुल्मी

ताराप्रसाद

वशिलाल

५

७४३

महे श दाहाल

हापुर-८, दाङ

महे न्द्रप्रसाद

ठाकुरप्रसाद

६

८१४

मोहनप्रसाद जैसी

कािासोती-१६, निलपरासी

गणे शमान

ओमलाल

ममिलािर्फ मुख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

२१२

विमला भट्टराई

नरपानी-१, अघाा खाँ ची

कृष्णप्रसाद

नन्दप्रसाद

२

२६

अखम्बका ढकाल

मोतीपु र-८, रुपन्दे ही

खोमराज

घनश्याम

३

३१४

दीपा राना

वसद्धाथानगर-३, रुपन्दे ही

तुलबहादु र

वललाबहादु र

४

१२३७

सम्झना ढकाल

रम्वा-१, पाल्पा

हररश्वर

तुलसीराम

५

९८४

प्रवतभा आचाया

गुलररया-१, बवदा या

यम

दे विप्रसाद

६

१३२८

सररता वगरी

मल्लरानी-५, प्यु ठान

विष्णु बहादु र

वनमबहादु र

७

१४६३

वसता शमाा वघवमरे

वतराम-२, प्यु ठान

कृष्णप्रसाद

झविलाल

ममिलािर्फ वैकन्तिक उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

१३०८

सपना पोख्रे ल

धुकोट-१, गुल्मी

बाबुराम

कृष्ण

२

१६०९

तेजकुमारी िली

जेदिाङ-७, रोल्पा

दे उराम

वदलु

आ.ज.िर्फ मुख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५५३

उम्मेदवारको नाम थर

जीिनवसंह राय

ठे गाना

सरािल-२, निलपरासी
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बाबु को नाम

केशिराज

बाजे को नाम

कुलेमान

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

२

१४२

बालकृष्ण थापा मगर

सुवनल स्मृ वत-२, रोल्पा

वटकाराम

ओविन्द्र

३

१६

अकराज थारु

वटवटवहररया-५, बाँ के

गयाप्रसाद

हररप्रसाद

४

१३१२

सारदा टँ लामी

िग्नासकाली-३, पाल्पा

नरबहादु र

माथिरवसं ह

५

२४०

विपना कँिर

िगनासकाली-३, पाल्पा

बसन्तबहादु र

ज्ञानबहादु र

आ.ज.िर्फ वै कन्तिक उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

१०६६

राजकुमार श्रेष्ठ

भुवमकाथथान-८, अघाा खाँ ची

वजिलाल

तेजमान

२

११८२

रुपेश गुरुङ्ग

खजु रा-१, बाँ के

कणाबहादु र

प्रे मबहादु र

मधेशीिर्फ मु ख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

१२८३

संतोषकुमार गुप्ता

गंजभिानीपु र-५, बारा

बृजमोहन

रामनाथ

२

९९०

प्रवतककुमार वमश्र

रोवहणी-३, रुपन्दे ही

िृ जेशकुमार

हररप्रसाद

३

१०२०

पुरेन्द्रकुमार साह

डाकनेश्वरी-५, सप्तरी

तारणीप्रसाद

सोती

दमलििर्फ मुख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजे को नाम

१

१५२३

सुवनलकुमार चुदारा

रे सुङ्गा-७, गुल्मी

चन्द्रबहादु र

मानबहादु र

२

१२२१

सागर रसाइली

ताराताल-३, िवदा या

ओमबहादु र

जसबहादु र

अपांगिर्फ मु ख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८५२

उम्मेदवारको नाम थर

नारायणप्रसाद पौडे ल

ठे गाना

तुल्सीपुर-६, दाङ

बाबु को नाम

लालमवण

बाजे को नाम

फसुा राम

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सवचि
पदपू वता सवमवत
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नेपाल बं क मलममटे ड
प्रधान कायाफ लय

एकमुष्ट योग्यिाक्रम एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना
मममिः २०७६।०१।२५

यस बंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/२९ (खुला, ममिला, आ.ज., मधेशी, दमलि र अपां ग), तह ४, सहायक पदमा
उम्मेदिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सू चीको आधारमा उम्मे दिारहरुको
प्राथवमकताक्रम अनुसार दे हाय बमोवजमको शाखामा वनयु खिका लावग वसफाररश गररएको व्यहोरा पदपू वता सवमवतको वमवत
२०७६॰०१॰२५ को वनणायानुसार सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ॰

एकमुष्ट योग्यिाक्रमको सुची:
योग्यिाक्रम
नं.

रोल नं .

१

११०६

२

मसर्ाररश गररएको

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
समू ि

रमेश खनाल

2075-76/29

खु ला

खस्यौली शाखा

७८९

मोहम्मद वदल्दार अं सारी

2075-76/29

खु ला

मवनग्राम शाखा

३

१११०

रमेश थापा

2075-76/29

खु ला

वसटी अवफस ने पालगञ्ज

४

११०५

रमेश गौतम

2075-76/29

खु ला

पाल्पा शाखा

५

२००

विजय पाण्डे य

2075-76/29

खु ला

मवनग्राम शाखा

६

२१५

विमला पोख्रे ल

2075-76/29

खु ला

खस्यौली शाखा

७

११२७

रवि कनोवजया

2075-76/29

खु ला

वसटी अवफस ने पालगञ्ज

८

५२०

इन्दु ज्ञिाली

2075-76/29

खु ला

मुवगाया शाखा

९

१३४३

सरोज खनाल

2075-76/29

खु ला

वसद्धाथा नगर शाखा

१०

७२६

माधि शाही

2075-76/29

खु ला

वसद्धाथा नगर शाखा

११

१३६३

शं कर भण्डारी

2075-76/29

खु ला

ठूटे वपपल शाखा

१२

१२२६

सवमक्षा क्षे त्री

2075-76/29

खु ला

ठूटे वपपल शाखा

१३

११४२

रे नु यादि

2075-76/29

खु ला

वसटी अवफस ने पालगञ्ज

१४

८५

अन्जु सु िेदी

2075-76/29

खु ला

चन्द्रौटा शाखा

१५

३२२

वदपक आचाया

2075-76/29

खु ला

पाखिनन्दन शाखा

१६

११३४

रे कमबहादु र थापा

2075-76/29

खु ला

प्यू ठान शाखा

१७

१२५३

सखन्दप रजौरे

2075-76/29

खु ला

दाङ्ग शाखा

१८

५४२

जनकप्रसाद धमाला

2075-76/29

खु ला

धम्बोजी शाखा

१९

१५५३

सु रज वतिारी

2075-76/29

खु ला

चन्द्रौटा शाखा

२०

१६६०

विश्व थापा

2075-76/29

खु ला

तु ल्सीपु र शाखा

उम्मे दवारको नाम थर
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शाखा

योग्यिाक्रम
नं.

रोल नं .

२१

१२७२

२२

मसर्ाररश गररएको
शाखा

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
समू ि

सं जय पाण्डे य

2075-76/29

खु ला

दाङ्ग शाखा

६३५

केशिप्रसाद शमाा

2075-76/29

खु ला

कोहलपु र शाखा

२३

७५०

मैना ज्ञिाली

2075-76/29

खु ला

कृष्णनगर शाखा

२४

६५४

वकरण वगरी

2075-76/29

खु ला

धम्बोजी शाखा

२५

२१२

विमला भट्टराई

2075-76/29

मवहला

प्यू ठान शाखा

२६

५५३

जीिनवसं ह राय

2075-76/29

आ.ज.

कृष्णनगर शाखा

२७

२६

अखम्बका ढकाल

2075-76/29

मवहला

घतीगाउँ शाखा

२८

३१४

दीपा राना

2075-76/29

मवहला

कृष्णनगर शाखा

२९

१२३७

सम्झना ढकाल

2075-76/29

मवहला

कृष्णनगर शाखा

३०

१२८३

सं तोषकुमार गुप्ता

2075-76/29

मधेशी

लुङ्ग्री शाखा

३१

१५२३

सु वनलकुमार चु दारा

2075-76/29

दवलत

गुलररया शाखा

३२

९८४

प्रवतभा आचाया

2075-76/29

मवहला

गुलररया शाखा

३३

१३२८

सररता वगरी

2075-76/29

मवहला

राजापु र शाखा

३४

१४६३

वसता शमाा वघवमरे

2075-76/29

मवहला

प्यू ठान शाखा

३५

९९०

प्रवतककुमार वमश्र

2075-76/29

मधेशी

ठाकुरद्वारा शाखा

३६

१४२

बालकृष्ण थापा मगर

2075-76/29

आ.ज.

रोल्पा शाखा

३७

१६

अकराज थारु

2075-76/29

आ.ज.

राजापु र शाखा

३८

१३१२

सारदा टँ लामी

2075-76/29

आ.ज.

रोल्पा शाखा

३९

२४०

विपना कँिर

2075-76/29

आ.ज.

राजापु र शाखा

४०

१०२०

पु रेन्द्रकुमार साह

2075-76/29

मधेशी

सानोश्री शाखा

४१

८५२

नारायणप्रसाद पौडे ल

2075-76/29

अपां ग

ठाकुरद्वारा शाखा

४२

१२२१

सागर रसाइली

2075-76/29

दवलत

रुकुमकोट शाखा

उम्मे दवारको नाम थर

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सवचि
पदपू वता सवमवत
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