नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७६।०३।०६

र् बैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३६ प्रदे श नं. ५ (खुला, िमिला र आ.ज.), तह ३ (तीन), कपनष्ट हार्क (Gold Tester)
पदको माग पद िंख्या खुला-३, मपहला-१ र आ.ज.-१ का लापग लोक ेवा आर्ोगबाट पलइएको पलखखत परीक्षाबाट अन्तवाण ताण को लापग
िनौट भएका १० (दश) जना उम्मे दवारहरुको पमपत २०७६।०३।०३ र ०४ गते अन्तवाण ताण िंचालन भएकोमा उपखथथत १० (दश) जना
उम्मेदवारहरुको पलखखत परीक्षाको अिंक, प्रर्ोगात्मक परीक्षाको अिंक र अन्तवाणताणको औषत अिंकको कुल र्ोगको आधारमा दे हार्
बमोपजम र्ोग्यताक्रम कार्म हुन आएकोले थथार्ी पनर्ु खिका लापग प फाररश गने गरी पदपू पतण पमपतबाट पनर्ण र् भएकोले
बैको जानकारीको लापग र्ो ूचना प्रकापशत गररएको ि । फल उम्मे दवारहरुले पनरोपगताको प्रमार्पत्र पहत पमपत
२०७६।०३।१३

गते

म्ममा र् पवभागमा

म्बखित

म्पकण राख्न आउनुहोला ।

खुला र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

४३०

पूर्णबहादु र खत्री

वापपकोट-६, पपिम रुकुम

मोतीराम

कर्ण प िं

२

४५८

राज खनाल

रे ुङ्गा-५, गुल्मी

रुमलाल

रपवलाल

३

६६८

प्युठान-१८, प्युठान

अम्मरबहादु र

पतलबहादु र

ुरेन्द्र महत क्षेत्री

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

खुला र्ा वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१५२

उम्मे दवारको नाि थर

चन्द्रबहादु र पुन

ठे गाना

बाबुको नाि

पत्रवेर्ी-२, ल्यान

े

बाजेको नाि

दे बे

िमिला र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६०९

उम्मे दवारको नाि थर

शुप ला रोका मगर

ठे गाना

पिवाङ-५, रुकुम

बाबुको नाि

का ीराम

बाजेको नाि

चूिंके

िमिला र्ा वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

३१४

मपनषा पन्थी अर्ाणल

२

५९४

शपशमा पौडे ल

ठे गाना

ैनामैना-४, रुपन्दे ही
कपपलवस्तु -९, कपपलवस्तु

बाबुको नाि

बाजेको नाि

नारार्र्

रे वतीराम

पहमलाल

जीवलाल

आ.ज. र्ा िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६१२

उम्मे दवारको नाि थर

श्यामबहादु र घपतण मगर

ठे गाना

नौ बपहनी-५, प्युठान

बाबुको नाि

टु कमान

बाजेको नाि

प्रथम

आ.ज. र्ा वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

१५२

चन्द्रबहादु र पुन

२

६४६

ुमन चौधरी

ठे गाना

पत्रवेर्ी-२, ल्यान
तवररर्ा-६, दाङ

बाबुको नाि

े
पटकालाल

बाजेको नाि

दे बे
जुद्धबहादु र

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
दस्य पचव
पदपू पतण पमपत
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नेपाल बैंक मलमिटे ड
प्रधान कायाालय

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

र् बैंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/३६ (खुला, िमिला र आ.ज.), तह ३ (तीन), कपनष्ठ हार्क (Gold Tester) पदमा
उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तािं कबाट कार्म भएको एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको ूचीको आधारमा उम्मे दवारहरुको
प्राथपमकताक्रम अनु ार दे हार् बमोपजमको शाखामा पनर्ुखिका लापग प फाररश गररएको व्यहोरा
लापग र्ो ूचना प्रकाशन गररएको ि ।

म्बखित

बैको जानकारीको

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

४३०

२

४५८

३

६६८

४
५

मसर्ाररश गररएको

मसर्ाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसर्ाररश गररएको
सिूि

पू र्णबहादु र खत्री

2075-76/36

खुला

पाल्पा शाखा

राज खनाल

2075-76/36

खुला

प द्धाथणनगर शाखा

ुरेन्द्र महत क्षेत्री

2075-76/36

खुला

गुलररर्ा शाखा

६०९

शु प ला रोका मगर

2075-76/36

मपहला

रोल्पा शाखा

६१२

श्यामबहादु र घपतण मगर

2075-76/36

आ.ज.

राजापुर शाखा

उम्मे दवारको नाि थर

शाखा

(दीपे न्द्रराज काफ्ले )
दस्य पचव
पदपू पतण पमपत
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