नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाफलय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अल्पिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७७।०७।२२

र् बैंकको कवज्ञापन निं. २८/०७६-०७७ (खजला िथा मावेशी) (प्रदे श निं १) िह ३ (िीन), ककनष्ठ हार्क (Gold Tester) पदको माग
पद िंख्या खजला-७, मकहला-२, आ.र्.-१, मधेशी-१, र अपाङ्ग-१ का लाकग लोक ेवा आर्ोगबाि कलइएको कलखखि परीक्षाबाि
अन्तवाुिाु को लाकग छनौि भएका ४२ (वर्ाकल ) र्ना उम्मे दवारहरुको कमकि २०७७।०६।३० दे खख २०७७।०७।०६ गिे

म्म अन्तवाुिाु

िंचालन भएकोमा उपखथथि ३९ (उनान्चाकल ) र्ना उम्मेदवारहरु मध्ये रोल निं ३५२ र २८६ का उम्मे दवार कव.निं.२०७६-७७/२१ मा
क फाररश भै केकोले वााँकी ३७ ( ैंकि ) र्ना उम्मेदवारहरु को कलखखि परीक्षाको अिंक, प्रर्ोगात्मक परीक्षाको अिंक र अन्तवाुिाुको
औषि अिंकको कजल र्ोगको आधारमा दे हार् बमोकर्म र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन आएकोले थथार्ी कनर्ज खिकका लाकग क फाररश गने
गरी पदपू किु कमकिबाि कमकि २०७७।०७।२२ मा कनणुर् भएकोले म्बखिि बैको र्ानकारीको लाकग र्ो ूचना प्रकाकशि गररएको
छ । फल उम्मेदवारहरुले कनरोकगिाको प्रमाणपत्र कहि कमकि २०७७।०८।०२ गिे म्ममा र् कवभागमा म्पकु राख्न आउनजहोला ।
खुला र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८३५

२

९९३

३

१०२४

४

८७

५

उम्मेदवारको नाि थर

रमा काकी

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

बेलबारी-९, मोरङ

वककलमान

खम्बक िंह

न्तोष भट्टराई

अर्जुनधारा-११, झापा

मोकिखर

किकाराम

रोर् आचार्ु

धरान-६, जन री

र्र्प्र ाद

गौररप्र ाद

अनजकला श्रेष्ठ

पाकिबा -२, धनकजिा

ओमप्रकाश

चन्द्रबहादू र

६४५

नारार्ण बहादज र काकी

अग्नी ाइर कृष्णा वरन-६, प्तरी

भोलाबहादज र

डम्बरबहादज र

६

३५४

गिंगा अकधकारी

कवरािनगर-१, मोरङ

इन्द्रबहादज र

श्रीबहादज र

७

१९३

कबर्र् बस्नेि

उलाु बारी-८, मोरङ

ररिज मान

िे कबहादज र

खुला र्फ वैकल्पिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

१

२२९

कबकनिा खत्री

कत्रर्ज गा-११, उदर्पज र

गोकवन्द

२

६७३

कनरोर् न्यौपाने

बजढीगिंगा-२, मोरङ

जवा

बाजेको नाि

नैनबहादज र
लीलाबल्लभ

िमिला र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

६९०

कनकिका किकमरे

फजङकलङ-७, िाप्ले र्जङ

र्गकदश

पशजु राम

२

२२६

कवकनिा चौलागाई

रिजवामाई-५, मोरङ

भगिलाल

श्रीराम

िमिला र्फ वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

१

१०५३

शकशकला राई

फाक्फोकथजम -३, इलाम

गिंगाप्र ाद

धमुध्वर्

२

२२९

कबकनिा खत्री

कत्रर्ज गा-११, उदर्पज र

गोकवन्द

नैनबहादज र
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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

आ.ज. र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

९६२

उम्मेदवारको नाि थर

न्दे श िजम्वापो

गौरादह-४, झापा

नरे शकूमार

आइिबहादू र

आ.ज. र्फ वैकल्पिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

१०५३

शकशकला राई

फाक्फोकथजम -३, इलाम

गिंगाप्र ाद

धमुध्वर्

२

११७

अशोक कलम्बज

चजलाचजली-१, इलाम

र्गिबहादज र

रत्नमान

िधेशी र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

७१२८

उम्मेदवारको नाि थर

कपिाम्वर महिो

ठे गाना

वररर्ारपट्टी-२, क रहा

बाबुको नाि

बाजेको नाि

ब्रहमदे

रामप्र ाद

िधेशी र्फ वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

८२२

रार्ेश कजमार गजप्ता

बजढीगिंगा-५, मोरङ

दज गाुप्र ाद

भोला

२

८१०

रिजनन्दन मेहिा

भोक्राहा नरक िंह -८, जन री

रामेश्वर

र्नकलाल

अपाङ्ग र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१२३२

उम्मेदवारको नाि थर

उमेश कधमाल

ठे गाना

भोर्पज र-५, भोर्पज र

बाबुको नाि

बाजेको नाि

नारार्ण

अकभनारार्ण

अपाङ्ग र्फ वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

३२५

२

९८८

उम्मेदवारको नाि थर

कदपकरार् पाण्डे
खजर्वकजमार बास्तोला

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

पािन-२, बैिडी

चन्द्रदे व

र्गी

कवरािनगर-३, मोरङ

गणे शप्र ाद

पद्मनाथ

(दीपे न्द्ररार् काफ्ले )
दस्य
पदपू किु

Page 2 of 3

कचव
कमकि

नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाफलय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना
मिम िः २०७७।०७।२२

र् बैंकको मवज्ञापन नं. २८/०७६-०७७ (खुला था सिावेशी) (प्रदे श नं १), िह ३ (िीन), ककनष्ठ हार्क (Gold Tester)
पदमा उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तािंकबाि कार्म भएको एकमजष्ट र्ोग्यिाक्रमको ूचीको आधारमा उम्मे दवारहरुको
प्राथकमकिाक्रम अनज ार दे हार् बमोकर्मको शाखामा कनर्जखिका लाकग क फाररश गररएको व्यहोरा
लाकग र्ो ूचना प्रकाशन गररएको छ ।

म्बखिि

बैको र्ानकारीको

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

मसर्ाररश गररएको

2075-76/28

खजला

दज हवी

न्तोष भट्टराई

2075-76/28

खजला

कबिाुमोड

रोर् आचार्ु

2075-76/28

खजला

झजम्का

८७

अनजकला श्रेष्ठ

2075-76/28

खजला

भोर्पजर

५

६४५

नारार्ण बहादज र काकी

2075-76/28

खजला

गाईिाि

६

३५४

गिंगा अकधकारी

2075-76/28

खजला

उलाु वारी

७

१९३

कबर्र् बस्नेि

2075-76/28

खजला

गौरादह

८

६९०

कनकिका किकमरे

2075-76/28

मकहला

वजधवारे

९

२२६

कवकनिा चौलागाई

2075-76/28

मकहला

गौरीगञ्ज

१०

७१२८

कपिाम्वर महिो

2075-76/28

मधेशी

मिंगलवारे

११

९६२

न्दे श िज म्वापो

2075-76/28

आ.र्.

इलाम

१२

१२३२

2075-76/28

अपाङ्ग

कदिेल

योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

८३५

२

९९३

३

१०२४

४

उम्मे दवारको नाि थर
रमा काकी

उमेश कधमाल

शाखा

(दीपे न्द्ररार् काफ्ले )
दस्य कचव
पदपू किु कमकि
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