नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७७।०८।१८

यस बैंकको विज्ञापन नं. ३४/०७६-०७७ (िुला/समािेशी) (सुदुरपविम प्रदे श) तह ३ (तीन), कवनष्ठ सहायक (गोल्डटे ष्टर) पदको माग
पद संख्या िुला- १, आ.ज.-१ र मधेशी- १ का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको वलखित परीक्षाबाट अन्तिामतामको लावग छनौट
भएका १९ (उन्नाइस) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७७।०८।१७ दे खि २०७७।०८।१८ गते सम्म अन्तिामताम संचालन भएकोमा उपखथथत
१६ (सोह्र) जना उम्मेदिारहरुको वलखित परीक्षाको अंक, प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक र अन्तिामतामको औषत अंकको कुल योगको
आधारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयुखिकका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवतम सवमवतबाट वमवत
२०७७।०८।१८ मा वनर्म य भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । सफल उम्मेदिारहरुले
वनरोवगताको प्रमार्पत्र सवहत वमवत वमवत २०७७।०८।२५ गते सम्ममा यस विभागमा सम्पकम राख्न आउनुहोला ।
खुला र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१०७

उम्मेदवारको नाि थर

जयराज भट्ट

ठे गाना

धनगढी-२, कैलाली

बाबुको नाि

कूलराज

बाजेको नाि

जग्गनाथ

खुला र्ा वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२३९

२

८

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

सविता चौधरी

धनगढी-८, कैलाली

लालबहादु र

वजतबहादु र

अमृत प्रसाद उपाध्याय

बान्नगढी जयगढ-३, अछाम

गंगाप्रसाद

धममराज

आ.ज. र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२६१

उम्मेदवारको नाि थर

सररता तामाङ्ग

ठे गाना

पू निामस -२, कञ्चनपुर

बाबुको नाि

लाङवछररङ्ग

बाजेको नाि

फेक्लाभले

आ.ज. र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

२३९

सविता चौधरी

धनगढी-८, कैलाली

लालबहादु र

वजतबहादु र

२

१९०

पवतराम चौधरी

धनगढी-१९, कैलाली

दु खिराम

सन्तराम

िधेशी र्ा िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१७२

उम्मेदवारको नाि थर

नविन रजक

ठे गाना

पसाम -२, सलामही

बाबुको नाि

रविन्द्र

बाजेको नाि

जुगेश्वर

िधेशी र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

१०४

जय प्रकाश यादि

लोहारपट्टी-४, महोत्तरी

विसो

िोधी

२

५५

ब्रहमानन्द गोविया

गुलरीया-३, बवदम या

धनेश

जुटेलाल

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सवचि
पदपूवतम सवमवत
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नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना
मिम िः २०७७।०८।१८

यस बैंकको मवज्ञापन नं. ३४/०७६-०७७ (खुला/सिावेशी) (सुदुरपमिि प्रदे श) ह ३ ( ीन), कमनष्ठ सहायक (गोल्डटे ष्टर)
पदमा उम्मेदिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचीको आधारमा उम्मे दिारहरुको
प्राथवमकताक्रम अनुसार दे हाय बमोवजमको शािामा वनयुखिका लावग वसफाररश गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको
लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूह

मसर्ाररश गररएको

जयराज भट्ट

2076-77/34

िुला

ििे लधुरा

२६१

सररता तामाङ्ग

2076-77/34

आ.ज.

जोगिुढा

१७२

नविन रजक

2076-77/34

मधेशी

वत्रिेर्ी

योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

१०७

२
३

उम्मे दवारको नाि थर

शाखा

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सवचि
पदपू वतम सवमवत
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