नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७६।०३।०६

यस िैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३७ कर्ााली प्रदे श (खुला र िमिला), तह ३ (तीन), कधनष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको
माग पद संख्या र्खुला-२ र मधहला-१ का लाधग लोक सेिा आयोगिाट धलइएको धलक्तर्खत परीक्षािाट अन्तिाा ताा को लाधग छनौट भएका ६
(छ) जना उम्मेदिारहरुको धमधत २०७६।०३।२०४ गते अन्तिाा ताा संचालन भएकोमा उपक्तथित ६ (छ) जना उम्मेदिारहरुको धलक्तर्खत
परीक्षाको अंक, प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक र अन्तिाा ताा को औषत अंकको कुल योगको आिारमा दे हाय िमोधजम योग्यताक्रम कायम
हुन आएकोले थिायी धनयुक्तिका लाधग धसफाररश गने गरी पदपू धता सधमधतिाट धनणा य भएकोले सम्बक्तित सिैको जानकारीको लाधग यो
सूचना प्रकाधशत गररएको छ । सफल उम्मेदिारहरुले धनरोधगताको प्रमाणपत्र सधहत धमधत २०७६।०३।१३ गते सम्ममा यस धिभागमा
सम्पका राख्न आउनुहोला ।
खुला र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

३९

चन्द्रप्रकाश धिताल

दे पालगाउँ -७, जुम्ला

श्रीकृष्ण

उदयचन्द्र

२

१११

प्रकाश ढकाल

धिरे न्द्रनगर-७, सुर्खेत

दे िप्रसाद

दे िनारायण

खुला र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

१३१

सैलेन्द्र ररजाल

दु ल्लू-५, दै लेर्ख

निराज

जक्तिराम

२

१०६

पदम राित

रापकोट-१, काधलकोट

रुद्र

अंगधिर

िमिला र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

९४

उम्मेदवारको नाि थर

धमना साउद

ठे गाना

गौरीगंगा-१, कैलाली

बाबुको नाि

जुद्धिहादु र

बाजेको नाि

रनधसंङ

िमिला र्ा वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५१

उम्मेदवारको नाि थर

दु गाा दाहाल

ठे गाना

धिरे न्द्रनगर-१, सुर्खेत

बाबुको नाि

रमेशप्रसाद

बाजेको नाि

दे िीप्रसाद

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सधचि
पदपू धता सधमधत
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नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

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

यस िैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३७ (खुला र िमिला), तह ३ (तीन), कधनष्ठ सहायक (Gold Tester) पदमा उम्मे दिारहरुले
प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां किाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचीको आिारमा उम्मे दिारहरुको प्रािधमकताक्रम अनुसार
दे हाय िमोधजमको शार्खामा धनयु क्तिका लाधग धसफाररश गररएको व्यहोरा सम्बक्तित सिैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशन
गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

३९

२
३

मसर्ाररश गररएको

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

चन्द्रप्रकाश धिताल

2075-76/37

र्खुला

जगदु ल्ला शार्खा

१११

प्रकाश ढकाल

2075-76/37

र्खुला

डोल्पा शार्खा

९४

धमना साउद

2075-76/37

मधहला

उम्मे दवारको नाि थर

शाखा

िागचौर शार्खा

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सधचि
पदपू धता सधमधत
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