नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७६।०३।०६

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३२ प्रदे श नं. १ (खुला, िमिला, आ.ज., िधेशी र दमल ), तह ३ (तीन), कवनष्ठ सहायक
(Gold Tester) पदको माग पद संख्या खुला-५, मवहला-१, आ.ज.-१, मिेशी-१ र दवलत-१ का लावग लोक सेिा आयोगबाट वलइएको
वलल्दखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका १९ (उन्नाइस) जना उम्मेदिारहरुको वमवत २०७६।०२।२६ गते दे ल्दख २८ गतेसम्म
अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपल्दथथत १९ (उन्नाइस) जना उम्मे दिारहरुको वलल्दखत परीक्षाको अंक, प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक र
अन्तिााताा को औषत अंकको कुल योगको आिारमा दे हाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी वनयु ल्दिका लावग
वसफाररश गने गरी पदपूवता सवमवतबाट वनणाय भएकोले सम्बल्दित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । सफल
उम्मे दिारहरुले वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत २०७६।०३।१३ गते सम्ममा यस विभागमा सम्पका राख्न आउनुहोला ।
खुला र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

२३७

विशाल बस्नेत

आङदीम-४, तेह्रथुम

लोकबहादु र

श्रीमान

२

५४१

नैनबहादु र कटु िाल

रुपाकोट मझुिागढी-४, खोटाङ्ग

नरबहादु र

पदमबहादु र

३

६४८

प्रेमकुमारी सुिेदी

हल्दििारी-८, झापा

छविलाल

नारदमुनी

४

३५२

जमुना अविकारी

विराटनगर-१, मोरङ्ग

इन्द्रबहादु र

श्रीबहादु र

५

४१७

खुवशलाल मण्डल

डु म्राहा-९, सुनसरी

लक्ष्मी

अवनरुद्र

खुला र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

५४६

नारायणबहादु र काकी

िकिुिा-९, सप्तरी

भोलाबहादु र

डम्बरबहादु र

२

६१३

प्रवदप सुिेदी

रामप्रसादराई-४, भोजपु र

गोविन्द

पु न्यप्रसाद

िमिला र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८८१

उम्मेदवारको नाि थर

सरीता थापा

ठे गाना

उलाा बारी-४, मोरङ

बाबुको नाि

तेजबहादु र

बाजेको नाि

प्रभुराम

िमिला र्ा वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

१

१०५८

तारा दं गाल

शवनश्चरे -५, झापा

टं कप्रसाद

सोमनाथ

२

१०२९

सुवनता वतल्दिना

सोयाङ्ग-८, इलाम

कमलप्रसाद

मनोरथ
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बाबुको नाि

बाजेको नाि

आ.ज. र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

३४६

उम्मेदवारको नाि थर

इन्द्रमणी श्रेष्ठ

ठे गाना

िरान-३, सुनसरी

बाबुको नाि

हरर

बाजेको नाि

िनबहादु र

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

रोल नं.

१

९२५

उम्मेदवारको नाि थर

वसद्धान्त खिास

ठे गाना

इन्द्रपु र-७, मोरङ

बाबुको नाि

चुक्लु

बाजेको नाि

लक्ष्मण

िधेशी र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

७३०

उम्मेदवारको नाि थर

रवित यादि

ठे गाना

झापा-७, झापा

बाबुको नाि

श्यामलाल

बाजेको नाि

आगम

िधेशी र्ा वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

४७२

मम्ताज राइन

दमल

दिैशा-३, मोरङ

बाबुको नाि

सवफर

बाजेको नाि

फजान

र्ा िुख्य उम्मेदवारिः

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

३३५

दमल

ठे गाना

उम्मेदवारको नाि थर

हे मन्त पररयार

ठे गाना

हकापु र-५, ओखलढुं गा

बाबुको नाि

नरबहादु र

बाजेको नाि

कणाबहादु र

र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

५८७

पदमबहादु र वब.क.

ठे गाना

उलाा िारी-४, मोरङ्ग

बाबुको नाि

रुद्रबहादु र

बाजेको नाि

नगेन्द्रबहादु र

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सवचि
पदपू वता सवमवत

Page 2 of 3

नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

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

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३२ (खुला, िमिला, आ.ज., िधेशी र दमल ), तह ३ (तीन), कवनष्ठ सहायक (Gold Tester)
पदमा उम्मेदिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचीको आिारमा उम्मे दिारहरुको
प्राथवमकताक्रम अनुसार दे हाय बमोवजमको शाखामा वनयुल्दिका लावग वसफाररश गररएको व्यहोरा सम्बल्दित सबैको जानकारीको
लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

२३७

२

मसर्ाररश गररएको

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

विशाल बस्नेत

2075-76/32

खुला

इटहरी शाखा

५४१

नैनबहादु र कटु िाल

2075-76/32

खुला

बजार अड्डा शाखा

३

६४८

प्रे मकुमारी सुिेदी

2075-76/32

खुला

काकरवभट्टा शाखा

४

३४६

इन्द्रमणी श्रेष्ठ

2075-76/33

आ.ज.

वसटी अवफस विराटनगर

५

३५२

जमुना अविकारी

2075-76/32

खुला

वमल्स एररया विराटनगर

६

४१७

खुवशलाल मण्डल

2075-76/32

खुला

ताप्लेजुङ्ग शाखा

७

८८१

सरीता थापा

2075-76/32

मवहला

खााँदबारी शाखा

८

७३०

रवित यादि

2075-76/34

मिेशी

वफवदम शाखा

९

३३५

हे मन्त पररयार

2075-76/35

दवलत

तेह्रथुम शाखा

उम्मे दवारको नाि थर

शाखा

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सवचि
पदपू वता सवमवत

Page 3 of 3

