नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाफलय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अल्पिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७६।०३।०६

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३४ प्रदे श नं.३ (खुला, िमिला, आ.ज., िधेशी र दमल ), तह ३ (तीन), कघनष्ट सहायक
(Gold Tester) पदको माग पद संख्या खुला-८, मघहला-२, आ.ज.-२, मधेशी-२ र दघलत-१ का लाघग लोक सेवा आयोगबाट घलइएको
घलखखत परीक्षाबाट अन्तवाातााको लाघग छनौट भएका ३३ (तेत्तीस) जना उम्मेदवारहरुको घमघत २०७६।०२।३१ दे खख ०३।०२ गतेसम्म
अन्तवााताा संिालन भएकोमा उपखथथत ३१ (एकतीस) जना उम्मेदवारहरुको घलखखत परीक्षाको अंक, प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक र
अन्तवााताा को औषत अंकको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोघजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी घनयु खिका लाघग
घसफाररश गने गरी पदपूघता सघमघतबाट घनणाय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लाघग यो सूिना प्रकाघशत गररएको छ । सफल
उम्मे दवारहरुले घनरोघगताको प्रमाणपत्र सघहत घमघत २०७६।०३।१३ गते सम्ममा यस घवभागमा सम्पका राख्न आउनुहोला ।
खुला र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

७८

२

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

अमृता घिघमरे

गोदावरी-११, लघलतपु र

दे वराज

शं करप्रसाद

१३१७

प्रघवण खघतवडा

लालबन्दी-२, सलाा ही

प्रघदपप्रसाद

घडल्लीप्रसाद

३

७१३

जयसुन्दर पौडे ल

फलेवास-७, पवात

यज्ञप्रसाद

जयनारायण

४

८८५

लालबाबु महतो

बटे श्वर-२, धनुषा

राजकुमार

अश्वेश्वर

५

९१३

लक्ष्मी पौडे ल

बेल्कोट-१०, नुवाकोट

नारायणप्रसाद

श्रीराम

६

२३०१

तारघणदत्त पन्त

वेदकोट-९, कञ्चनपुर

नरे न्द्रराज

नन्दराम

७

२३११

टीकाप्रसाद कँडे ल

खैरहनी-९, घितवन

बालाकृष्ण

रत्नलाल

८

६३४

गोघवन्दबहादु र घसंह

महाबै -४, काघलकोट

बलबहादु र

लोकबहादु र

खुला र्फ वैकल्पिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

१३६४

पुस्कर भट्टराई

लुम्फाबुङ -३, पाँ िथर

छघवलाल

घटकाराम

२

२३३८

युयन प्याकुरे ल

नमोबुद्ध-१, काभ्रे

केदारप्रसाद

घडल्लीप्रसाद

िमिला र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

१

१२५०

प्रगती घिघमरे

बेलबारी-४, मोरङ

हररबहादु र

टं कबहादु र

२

२३६९

यमुना पोख्रेल

मेक्लाजुङ-३, मोरङ

कमलप्रसाद

श्रीनारायण

Page 1 of 3

बाबुको नाि

बाजेको नाि

िमिला र्फ वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

११०८

नमादा भुसाल

छत्रदे व-१, अिाखाँ िी

यमलाल

जोगलाल

२

२१२७

सुजना ढकाल

घसरानिोक-३, गोरखा

घवष्णुहरी

रमाकान्त

आ.ज. र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

१९७६

श्रीजन कपाली

शंकरापु र-६, काठमाडौं

शान्तीलाल

घसंहबहादु र

२

६९८

जानका के.सी.

प्युठान-१०, प्युठान

नारायणबहादु र

लक्ष्मीबहादु र

आ.ज. र्फ वैकल्पिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

९३६

मदन मगर

कटारी-१३, उदयपु र

दलबहादु र

भद्रबहादु र

२

२३३३

उमेश बुढामगर

पररवतान-४, रोल्पा

बुखद्धघसंह

मघनराम

िधेशी र्फ िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

१७०१

समीर मंसुरी

घजतपुर घसमरा-२३, बारा

राजमहम्मद

कलम

२

६४७

हरे राम यादव

कलैया-१५, बारा

राजारामप्रसाद

धनेश्वर

िधेशी र्फ वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१०७०

मुकेशकुमार साह

जनकपु र-२४, धनुषा

रामनारायण

जुगेश्वर

२

१४९५

रमेशप्रसाद साह

घमथलाघवहारी-१, धनुषा

रामहृदय

प्रे म

दमल

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

र्फ िुख्य उम्मेदवारिः

यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

७७७

उम्मेदवारको नाि थर

कमल सापकोटा

ठे गाना

पकला-३, प्युठान

बाबुको नाि

टु कबहादु र नेपाली

बाजेको नाि

कमानघसंह

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सघिव
पदपू घता सघमघत
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नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाफलय

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

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३४ (खुला, िमिला, आ.ज., िधेशी र दमल ), तह ३ (तीन), कघनष्ठ सहायक (Gold Tester)
पदमा उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूिीको आधारमा उम्मेदवारहरुको
प्राथघमकताक्रम अनुसार दे हाय बमोघजमको शाखामा घनयु खिका लाघग घसफाररश गररएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीको
लाघग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं.

१

७८

२

मसर्ाररश गररएको

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

अमृता घिघमरे

2075-76/34

खुला

काठमाडौं बैंघकङ्ग कायाा लय

१३१७

प्रघवण खघतवडा

2075-76/34

खुला

महाराजगञ्ज शाखा

३

७१३

जयसुन्दर पौडे ल

2075-76/34

खुला

जोरपाटी शाखा

४

८८५

लालबाबु महतो

2075-76/34

खुला

कीघता पुर शाखा

५

९१३

लक्ष्मी पौडे ल

2075-76/34

खुला

बालाजु शाखा

६

२३०१

तारघणदत्त पन्त

2075-76/34

खुला

सुिारा शाखा

७

२३११

टीकाप्रसाद कँडे ल

2075-76/34

खुला

भिपु र शाखा

८

६३४

गोघवन्दबहादु र घसंह

2075-76/34

खुला

घठमी शाखा

९

१२५०

प्रगती घिघमरे

2075-76/34

मघहला

भेडाघसंह शाखा

१०

१९७६

श्रीजन कपाली

2075-76/34

आ.ज.

थानकोट शाखा

११

२३६९

यमुना पोख्रेल

2075-76/34

मघहला

िापागाउँ शाखा

१२

६९८

जानका के.सी.

2075-76/34

आ.ज.

भण्डारा शाखा

१३

१७०१

समीर मंसुरी

2075-76/34

मधेशी

िौतारा शाखा

१४

६४७

हरे राम यादव

2075-76/34

मधेशी

मेलम्िी शाखा

१५

७७७

कमल सापकोटा

2075-76/34

दघलत

दु धौली शाखा

उम्मेदवारको नाि थर

शाखा

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सघिव
पदपूघता सघमघत
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