नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाफलय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अल्पिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७७।०८।११

यस बैंकको जिज्ञापि िं . ३१/०७६-०७७ (खुला तथा समािेशी) (गण्डकी प्रदे श) तह ३ (तीि), कजिष्ठ सहायक (गोल्डटे ष्टर) पदको माग
पद संख्या खुला-४, मजहला-१, आ.ज.-१, मधेशी-१ र दजलत-१ का लाजग लोक सेिा आयोगबाट जलइएको जलस्मखत परीक्षाबाट
अन्तिाा तााको लाजग छिौट भएका ३९ (उिान्चाजलस) जिा उम्मे दिारहरुको जमजत २०७७।०८।०७ दे स्मख २०७७।०८।१० गते सम्म
अन्तिाा ताा संचालि भएकोमा उपस्मथथत ३१ (एकतीस) जिा उम्मे दिारहरुको जलस्मखत परीक्षाको अंक, प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक र
अन्तिाा तााको औषत अंकको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोजजम योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले थथायी जियु स्मिकका लाजग
जसफाररश गिे गरी पदपू जता सजमजतबाट जमजत २०७७।०८।११ मा जिणाय भएकोले सम्बस्मित सबैको जािकारीको लाजग यो सूचिा
प्रकाजशत गररएको छ । सफल उम्मे दिारहरुले जिरोजगताको प्रमाणपत्र सजहत जमजत २०७७।०८।१८ गते सम्ममा यस जिभागमा सम्पका
राख्न आउिुहोला ।
खुला र्फ िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

१६५

चन्द्र बहादु र गोदार

पुतलीबजार-३, स्याङ्गजा

जजत बहादु र

टे क बहादु र

२

१५७

जिष्णु प्रसाद कडु िाल

जिलकण्ठ-१०, धाजदङ्ग

लोकिाथ

िारायणदत्त

३

५९१

शे षकान्त अयाा ल

पुतलीबजार-१०, स्याङ्गजा

जडल्लीराम

खडािन्द

४

५०८

सजिता शमाा

मोदी-१, पिात

भरतमाि

गणपजत

खुला र्फ वैकल्पिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

१७१

दे िराज पौडे ल

कुश्मा-२, पिात

जदिाकर

मोती लाल

२

२१८

गणे श पाण्डे य

कालीगण्डकी-५, स्याङ्गजा

हररकृष्ण

एकदे उ

िमिला र्फ िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६१७

उम्मेदवारको नाि थर

जसजािा पाण्डे

ठे गाना

कालीगण्डकी-१, स्याङ्गजा

बाबुको नाि

ढु ण्डी राज

बाजेको नाि

भेक लाल

िमिला र्फ वैकल्पिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

१

७०१

सुस्मिता पौडे ल

कुश्मा-१२, पिात

चुडामणी

िारायण दत्त

२

५४०

शान्ता दे िी सापकोटा

दमक-३, झापा

बल्लभमणी

पु ष्पलाल
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बाबुको नाि

बाजेको नाि

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

रोल नं.

१

७४०

उम्मेदवारको नाि थर

योग बहादु र थापा

ठे गाना

शु क्लागण्डकी-९, तिहुुँ

बाबुको नाि

रि बहादु र

बाजेको नाि

जोत बहादु र

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

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

११५

जबकास महजाि

काठमाडौुँ-१३, काठमाडौ ुँ

तरी बाबु

गुरुङ्चा

२

२९७

कृष्ण कुमारी गुरुङ

भीरकोट-७, स्याङ्गजा

घि बहादु र

पदम बहादु र

िधेशी र्फ िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

७३४

उम्मेदवारको नाि थर

उमाकान्त राय

ठे गाना

बरहथिा-७, सलाा ही

बाबुको नाि

रामअश्रे

बाजेको नाि

राम भरोष

िधेशी र्फ वैकल्पिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

४६८

राजेश यादि

जसराहा-१४, जसराहा

राजेन्द्र

मुस्मि

२

४८३

रौजक प्रसाद जयसिाल

सिैला-३, धिुषा

शं कर लाल

भजि राम

दमल

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

र्फ िुख्य उम्मे दवारिः

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६७२

दमल

उम्मेदवारको नाि थर

उम्मेदवारको नाि थर

सुजिल सुिार

ठे गाना

जभकोट-१०, स्याङ्गजा

बाबुको नाि

याम बहादु र

बाजेको नाि

सन्त बहादु र

र्फ वैकल्पिक उम्मे दवारिः

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

७२४

जटका बहादु र जि.क.

िेिी-३, म्याग्दी

शे र बहादु र

खड् क बहादु र

२

४१४

पिि िेपाली

फलेिास-६, पिात

जमठु

लक्ष्मण

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सजचि
पदपू जता सजमजत
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नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाफलय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना
मिम िः २०७७।०८।११

यस बैंकको मवज्ञापन नं. ३१/०७६-०७७ (खुला था सिावेशी) (गण्डकी प्रदे श) ि ३ ( ीन), कमनष्ठ सिायक (गोल्डटे ष्टर)
पदमा उम्मेदिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचीको आधारमा उम्मे दिारहरुको
प्राथजमकताक्रम अिुसार दे हाय बमोजजमको शाखामा जियुस्मिका लाजग जसफाररश गररएको व्यहोरा सम्बस्मित सबैको जािकारीको
लाजग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

मसर्ाररश गररएको

चन्द्र बहादु र गोदार

2076-77/31

खुला

स्याङ्गजा

१५७

जिष्णु प्रसाद कडु िाल

2076-77/31

खुला

ताल्चोक

३

५९१

शे षकान्त अयाा ल

2076-77/31

खुला

खैरेिीटार

४

५०८

सजिता शमाा

2076-77/31

खुला

आरुङखोला

५

७३४

उमाकान्त राय

2076-77/31

मधेशी

सुन्तलेटार

६

६१७

जसजािा पाण्डे

2076-77/31

मजहला

बुजतािाङ्ग

७

६७२

सुजिल सुिार

2076-77/31

दजलत

जोमसोम

८

७४०

योग बहादु र थापा

2076-77/31

आ.ज.

चामे मिाङ्ग

योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

१६५

२

उम्मे दवारको नाि थर

शाखा

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सजचि
पदपू जता सजमजत
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