नेपाल बं क मलममटे ड
प्रधान कायाफ लय

मानवश्रोि व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिम नमिजा प्रकाशन िम्बन्धी िू चना
मममिः

२०७६।०२।०३

यि बंकको मवज्ञापन नं. २०७५-७६/२८ गण्डकी प्रदे श (खु ला/िमावे शी), तह ४ (चार), िहायक पदको माग पद िं ख्या खु ला-१९,
मशहला-५, आ.ज.-४, मधेिी-३, दशलत-२ र शप.क्षे.-१ का लाशग लोक िे वा आयोगबाट शलइएको शलद्धखत परीक्षाबाट अन्तवाघ ताघ को लाशग
छनौट भएका १८ (अठार) जना उम्मेदवारहरुको शमशत २०७६॰०१॰३१ र ०२॰०१ गते अन्तवाघ ताघ िं चालन भएकोमा उपद्धथथत १८ (अठार)
जना उम्मेदवारहरुको शलद्धखत परीक्षाको अंक र अन्तवाघ ताघ को औषत अं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोशजम योग्यताक्रम
कायम हुन आएकोले थथायी शनयुद्धिका लाशग शिफाररि गने गरी पदपू शतघ िशमशतबाट शमशत २०७६॰०२॰०३ मा शनणघय भएकोले
िम्बद्धित िबैको जानकारीको लाशग यो िूचना प्रकाशित गररएको छ ॰ िफल उम्मे दवारहरुले शनरोशगताको प्रमाणपत्र िशहत शमशत
२०७६॰०२॰१० गते िम्ममा यि शवभागमा िम्पकघ राख्न आउनुहोला ॰
खु लािफफ मु ख्य उम्मेदवारः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

३६३

२

७

३

उम्मेदवारको नाम थर

ठे गाना

बाबु को नाम

बाजेको नाम

मिफाररश भएको
शाखा

कौशिला गौतम

बाग्लु ङ्ग-७, बाग्लु ङ्ग

फशणन्द्रबहादु र

पदमबहादु र

बाग्लुङ्ग िाखा

अशजतकुमार शि.के.

पोखरा-९, कास्की

मंगलबहादु र

तेजवीर

बगर िाखा

८१८

श्रद्धा शिग्दे ल

ढोरशफदी-७, तनहुँ

यज्ञप्रिाद

िाशलकराम

खै रेनीटार िाखा

४

३६९

खगेन्द्रबहादु र घतीमगर

बेनी-३, म्याग्दी

खडक ्बहादु र

दीघघ लाल

तालचोक िाखा

५

५५९

प्रिु न अयाघ ल

भीरकोट-६, स्याङकजा

हररप्रिाद

खे मनारायण

वाशलङ्ग िाखा

६

७४३

िन्तोष बगाले

मध्यनेपाल-३, लमजु ङ्ग

नन्दप्रिाद

हरीप्रिाद

दमौली िाखा

७

७३६

िान्ता रे ग्मी

पवैगौडे -१, स्याङकजा

यामप्रिाद

गंगाधर

दमौली िाखा

८

१८

अमृत रे ग्मी

भीरकोट-४, स्याङकजा

बुद्धद्धिागर

शटकाराम

वाशलङ्ग िाखा

९

९२०

िु रक्षा ढुं गाना

वाशलङ्ग-११, स्याङकजा

शवष्णु प्रिाद

शडल्लीराम

बाग्लुङ्ग िाखा

१०

६०४

राजेन्द्र रे ग्मी

राइपुर-२, तनहुँ

तारापती

रवीलाल

कुश्मा िाखा

११

६११

राजु काकी

गौदावरी-१, कैलाली

हे मबहादु र

अशभचन्द्र

बेिीिहर िाखा

१२

१६

अमृत बाँ स्तोला

पुम्दी भुम्दी-२, कास्की

भीमनाथ

लोकनाथ

जोमिोम िाखा

१३

२४९

शदपेन्द्र पद्धित

लाहान-४, शिराहा

राजे श्व्र

जयलाल

िु न्तलेटार िाखा
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१४

८०२

िेरबहादु र खडक का

जयपृथ्वी-११, बझाङ्ग

केिबहादु र

कणघबहादु र

िु न्दरबजार िाखा

१५

८०१

िेखरकुमार कणघ

िुवणघ-१, बारा

बालकृष्णलाल

शजवछलाल

गलकोट िाखा

१६

९२३

िु रेि बस्नेत

भेरी-१, जाजरकोट

शभमबहादु र

रुद्रवीर

बुशतघबाङ्ग िाखा

१७

३५३

कमला आचायघ

पालुङ्गटार-७, गोरखा

शवष्णु प्रिाद

दु गाघ दत्त

गलकोट िाखा

१८

४८१

नवीन घताने

पोखरा-३३, कास्की

खे मबहादु र

हकघबहादु र

चामे मनाङ्ग िाखा

मशहला, आ.ज., मधेिी, दशलत र शप.क्षे . तफघ अन्तवाघ ताघ को लाशग छनौट भएका उम्मेदवारहरु खु ला तफघ शिफाररि भइिकेकाले शिफाररिका लाशग
उम्मेदवार बाँ की नरहे को ॰

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
िदस्य िशचव
पदपू शतघ िशमशत
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