नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७६।०३।०६

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३३ प्रदे श नं. २ (खुला, िमिला, आ.ज., िधेशी र दमल ), तह ३ (तीि), कनिष्ट सहायक
(Gold Tester) पदको माग पद संख्या िुला-५, मनहला-१, आ.ज.-१, मधेशी-१ र दनलत-१ का लानग लोक सेवा आयोगबाट नलइएको
नलखित परीक्षाबाट अन्तवाातााको लानग छिौट भएका २१ (एक्काइस) जिा उम्मेदवारहरुको नमनत २०७६।०२।२९ र ३० गते अन्तवााताा
संचालि भएकोमा उपखथथत १८ (अठार) जिा उम्मेदवारहरुको नलखित परीक्षाको अंक, प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक र अन्तवाातााको
औषत अंकको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोनजम योग्यताक्रम कायम हुि आएकोले थथायी नियु खिका लानग नसफाररश गिे गरी
पदपू नता सनमनतबाट निणाय भएकोले सम्बखन्धत सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकानशत गररएको छ । सफल उम्मे दवारहरुले
निरोनगताको प्रमाणपि सनहत नमनत २०७६।०३।१३ गते सम्ममा यस नवभागमा सम्पका राख्न आउिुहोला ।
खुला र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

६८

अनिलकुमार गुप्ता

कंचिरुप-१०, सप्तरी

सत्यदे व

मदि

२

१४३

बद्रीिारायण झा

भगवािपुर -०४, नसरहा

नसद्धीिारायण

िागेश्वर

३

३७७

कमल दाहाल

नियु गा-०७, उदयपु र

टे किाथ

पदमप्रसाद

४

७१७

राजकुमार सापकोटा

चन्द्रनिगाहपु र -०१, रौतहट

केदारिाथ

नपताम्बर

५

१०२५

नसंगलाल बम्जि

भद्रकाली-६, नसन्धुली

कामनसं

धीरबहादु र

खुला र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

४०९

नकरण पौडे ल

इिरुवा-०९, सुिसरी

महे न्द्रप्रसाद

खिलिाथ

२

१८१

नवमलराज काफ्ले

दु धौली-१२, नसन्धुली

िारायणप्रसाद

लोकिाथ

िमिला र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६५५

उम्मेदवारको नाि थर

प्रनतक्षा दहाल

ठे गाना

नकसाििगर-०१, महोत्तरी

बाबुको नाि

रामहरी

बाजेको नाि

गंगाप्रसाद

िमिला र्ा वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

१

६८७

पूजाकुमारी महतो

गोलबजार-४, नसराहा

रामकुमार

महे श्वरप्रसाद

२

३०९

गुड्डीकुमारी साह

दे वाही गोिाही-०७, रौतहट

रामएकवाल

बुलाकी
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बाबुको नाि

बाजेको नाि

आ.ज. र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

४७९

उम्मेदवारको नाि थर

मनिषाकुमारी चौधरी

ठे गाना

पडररया-३, नसरहा

बाबुको नाि

रामिारायण

बाजेको नाि

कारीचि

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

रोल नं.

१

६३०

उम्मेदवारको नाि थर

प्रभुिन्द चौधरी

ठे गाना

सप्तकोशी-५, सप्तरी

बाबुको नाि

गरहु

बाजेको नाि

बसन्त

िधेशी र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१५०

उम्मेदवारको नाि थर

बेदब्यास चौरनसया

ठे गाना

कलैया-८, बारा

बाबुको नाि

जगरिाथ

बाजेको नाि

जंगीप्रसाद

िधेशी र्ा वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

९२६

सन्तोषकुमार महतो

कमला-०६, धिुषा

रामभजि

सरयुग

२

३४८

नजते न्द्र मण्डल

कमला-०९, धिुषा

बुद्वेश्वर

रामनवलास

दमल

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

र्ा िुख्य उम्मेदवारिः

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

८९७

दमल

उम्मेदवारको नाि थर

उम्मेदवारको नाि थर

सनिजकुमार पररयार

ठे गाना

चन्द्रपुर-०४, रौतहट

बाबुको नाि

रत्नकुमार

बाजेको नाि

हरमािे

र्ा वैकन्तिक उम्मे दवारिः

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६३४

उम्मेदवारको नाि थर

प्रनदपकुमार मण्डल

ठे गाना

भंगाहा-०८, महोत्तरी

बाबुको नाि

सुकचन्द्र

बाजेको नाि

रुपलाल

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सनचव
पदपू नता सनमनत
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नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

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

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३३ (खुला, िमिला, आ.ज., िधेशी र दमल ), तह ३ (तीि), कनिष्ठ सहायक (Gold Tester)
पदमा उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचीको आधारमा उम्मे दवारहरुको
प्राथनमकताक्रम अिुसार दे हाय बमोनजमको शािामा नियुखिका लानग नसफाररश गररएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको जािकारीको
लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

६८

२

मसर्ाररश गररएको

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

अनिलकुमार गुप्ता

2075-76/33

िुला

लाहाि शािा

१४३

बद्रीिारायण झा

2075-76/33

िुला

हररवि शािा

३

३७७

कमल दाहाल

2075-76/33

िुला

चन्द्रनिगाहपुर शािा

४

७१७

राजकुमार सापकोटा

2075-76/33

िुला

कटहररया शािा

५

१०२५

नसंगलाल बम्जि

2075-76/33

िुला

वरहथवा शािा

६

१५०

बेदब्यास चौरनसया

2075-76/33

मधेशी

कलैया शािा

७

६५५

प्रनतक्षा दहाल

2075-76/33

मनहला

मलंगवा शािा

८

८९७

सनिजकुमार पररयार

2075-76/33

दनलत

आदशा िगर शािा

९

४७९

मनिषाकुमारी चौधरी

2075-76/33

आ.ज.

श्रीपु र शािा

उम्मे दवारको नाि थर

शाखा

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सनचव
पदपू नता सनमनत
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