नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाफलय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अल्पिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७६।०३।०६

य बैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३८ सुदूर पमिि प्रदे श (खुला र िमिला), तह ३ (तीन), कदनष्ठ हायक (Gold Tester)
पिको मार् पि िंख्या खचला-२ र मदहला-१ का लादर् लोक ेवा आयोर्बाट दलइएको दलखखत परीक्षाबाट अन्तवाु ताु को लादर् छनौट
भएका ६ (छ) जना उम्मेिवारहरुको दमदत २०७६।०३।०५ र्ते अन्तवाु ताु िंर्ालन भएकोमा उपखथित ६ (छ) जना उम्मेिवारहरुको
दलखखत परीक्षाको अिंक, प्रयोर्ात्मक परीक्षाको अिंक र अन्तवाुताु को औषत अिंकको कचल योर्को आधारमा िे हाय बमोदजम योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले थिायी दनयचखिका लादर् द फाररश र्ने र्री पिपू दतु

दमदतबाट दनर्ु य भएकोले

लादर् यो ूर्ना प्रकादशत र्ररएको छ । फल उम्मेिवारहरुले दनरोदर्ताको प्रमार्पत्र
दवभार्मा म्पकु राख्न आउनचहोला ।

म्बखित

बैको जानकारीको

दहत दमदत २०७६।०३।१३ र्ते

म्ममा य

खुला र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

५८

दिपकराज भट्ट

शैल्यदशखर-४, िार्चुला

महािे व

रतनपदत

२

२१८

प्रदमला ओझा

आिशु -२, डोटी

र्न्द्रिे व

िे दवित्त

खुला र्फ वैकल्पिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

७२

दिपकराज पाण्डे य

पाटन-२, बैतडी

र्न्द्रिे व

जर्ाु

२

२१३

प्रकाशबहािच र बोर्टी

र्ौरपाटी-७, अछाम

बहािच रद िंह

र्न्द्रद िंह

िमिला र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६५

उम्मेदवारको नाि थर

घना ओझा

ठे गाना

झलारी दपपलादड-९, कञ्चनपचर

बाबुको नाि

अम्बाित्त

बाजेको नाि

खेमानन्द

िमिला र्फ वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

२

५२

उम्मेदवारको नाि थर

दर्त्रलेखा र्ौधरी

ठे गाना

पवेरा-२, कैलाली

बाबुको नाि

र्चल्लचराम

बाजेको नाि

र्न्तचराम

(िीपे न्द्रराज काफ्ले )
िस्य दर्व
पिपू दतु दमदत
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नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाफलय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसर्ाररश सम्बन्धी सूचना
मिम िः २०७६।०३।०६

य बैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३८ (खुला र िमिला), तह ३ (तीन), कदनष्ठ हायक (Gold Tester) पिमा उम्मेिवारहरुले
प्राप्त र्रे को कूल प्राप्तािं कबाट कायम भएको एकमचष्ट योग्यताक्रमको ूर्ीको आधारमा उम्मे िवारहरुको प्रािदमकताक्रम अनच ार
िे हाय बमोदजमको शाखामा दनयच खिका लादर् द फाररश र्ररएको व्यहोरा
र्ररएको छ ।

म्बखित

बैको जानकारीको लादर् यो ूर्ना प्रकाशन

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

५८

२
३

मसर्ाररश गररएको

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

दिपकराज भट्ट

2075-76/38

खचला

महे न्द्रनर्र शाखा

२१८

प्रदमला ओझा

2075-76/38

खचला

दटकापच र शाखा

६५

घना ओझा

2075-76/38

मदहला

दवला पचर शाखा

उम्मे दवारको नाि थर

शाखा

(िीपे न्द्रराज काफ्ले )
िस्य दर्व
पिपू दतु दमदत
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