
मिम िः २०७५।०९।२९

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ २०८ विकेशकुमार सा कानु िीरगञ्ज-१०, पसाा विषु्णप्रसाद रामअितार

२ २६ अजया पोखरेल माइस्थान-५,  महोत्तरी धु्रिराज अम्विकाप्रसाद

३ ७८८ रविन्द्रकुमार यादि हररपूिाा-९,  सलााही रामदुलार सौदागर

४ ७ आवशषकुमार झा िीरगञ्ज-१८, पसाा मारकणे्ड हररदशान

५ ७९८ राधेश् याम साह कविलासी-९,  सलााही रामवसनेही रामविलास

६ ४१३ जुही कलिार िीरगञ्ज-८,  पसाा विनोदप्रसाद रामचन्द्रप्रसाद

७ १०४ अनुजाकुमारी चौधरी जलेश्वर-२,  महोत्तरी श् यामनन्दन जगवदश

८ ८४६ राकेशकुमार साह िीरगञ्ज-१,  पसाा अवनलकुमार वहरालाल

९ १२८३ सुशान्त वतवमलवसना कलैया-५ बारा माधिप्रसाद गंगाप्रसाद

१० ४१७ जुली पाल कल्याणपुर कालाबजार-५ वसराहा इन्द्रप्रसाद िासो

११ ११३ आरती कणा वसराहा-७ वसराहा राजकुमार मौजेकृष्ण

१२ २९ अवजता थापा कलैया-१० बारा माधिबहादुर कृष्णबहादुर

१३ ७१६ प्रशान्त सापकोटा जीतपुर वसमरा-४ बारा केदारप्रसाद भक्तप्रसाद

१४ १४६ आवशषकुमार गुप्ता विश्रामपुर-९, पसाा वकशोरीप्रसाद नागेश् िरप्रसाद

१५ १२९७ सुभेक्छा दुलाल हेटौडंा-६, मकिानपुर कृष्णप्रसाद रामप्रसाद

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/७२ (खुला), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या १५ (पन्ध्र) का लावग लोक सेिा आयोगबाट

वलइएको वलम्वखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका ३० (तीस) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७५।०९।१४ देम्वख १८ गते सम्म

अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्वस्थत २९ (उनान्तीस) जना उमे्मदिारहरुको वलम्वखत परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत

अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुम्वक्तकका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता

सवमवतबाट वमवत २०७५।०९।२९ मा वनणाय भएकोले सम्बम्वित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । सफल

उमे्मदिारहरुले वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत २०७५।१०।०५ गते सम्ममा यस विभागमा सम्पका  राख्न आउनुहोला ।

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

िुख्य उमे्मदवारिः
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ३४३ वदब्यानीकुमारी रौवनयार िीरगञ्ज-१३, पसाा मोहनकुमार गंगाप्रसाद

२ ८०१ राहुलकुमार झा सााँठा-३, महोत्तरी प्रभात वदगम्बर

३ ११५४ शोभा गौतम चन्द्रपुर-१०, रौतहट धु्रिप्रसाद वललाप्रसाद

४ २२४ विवनताकुमारी राउत नगराइन-१, धनुषा मदन मोहन

५ ५८१ नागेन्द्रप्रसाद महतो गोलबजार-८, वसराहा मगैन मनुलाल

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत
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मिम िः २०७५।०९।२९

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ११४३ वशलाकुमारी दहाल सपही-१, बारा हररबहादुर रत् नबहादुर

२ १७३ िन्दनाकुमारी कणा राजविराज-८, सप्तरी मनोजकुमार योगेन्द्रलाल

३ २१७ विनया ज्ञिाली िाणगंगा-८, कवपलिसु्त टेकराज नारायणप्रसाद

४ ३९९ जीमीकुमारी साह माधिनारायण-३, रौतहट नन्दवकशोरप्रसाद वदनानाथ

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ३४३ वदब्यानीकुमारी रौवनयार िीरगञ्ज-१३, पसाा मोहनकुमार गंगाप्रसाद

२ ५७२ मुवनता साह शमु्भनाथ-७, सप्तरी रामलोचन उम्वक्तमलाल

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/७३ (िमिला), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लावग लोक सेिा

आयोगबाट वलइएको वलम्वखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका २७ (सत्ताइस) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७५।०९।१४

देम्वख १८ गते सम्म अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्वस्थत २५ (पच्चीस) जना उमे्मदिारहरुमधे्य रोल नं.  २६, २९, १०४, ११३,

४१७, ४१३ र १२९७ का उमे्मदिारहरु वि.नं. २०७४-७५/७२ खुला तफा  वसफाररश भैसकेकोले बााँकी १८ (अठार) जना उमे्मदिारहरुको

वलम्वखत परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी

वनयुम्वक्तकका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७५।०९।२९ मा वनणाय भएकोले सम्बम्वित सबैको जानकारीको लावग

यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । सफल उमे्मदिारहरुले वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत २०७५।१०।०५ गते सम्ममा यस विभागमा

सम्पका  राख्न आउनुहोला ।

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

िुख्य उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत
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मिम िः २०७५।०९।२९

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ९४९ रेश् मा तामाङ्ग जीतपुर वसमरा-१, बारा श्रीकृष्ण अक् कलबहादुर

२ १२६४ सुरज लामा हररिन-२, सलााही सङ्गमान बुम्विमान

३ १३२२ उमेशकुमार मंडल डेिवडहा-६, धनुषा इन्द्रदेि महाविर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ १४२ अरुणा चौधरी कंचनरुप-४, सप्तरी नारायण झौिाइा

२ ६० अमृता चौधरी लक्ष्मीपुर-२, सलााही महेन्द्रप्रसाद मदनमोहन

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/७४ (आ.ज.), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या ३ (तीन) का लावग लोक सेिा

आयोगबाट वलइएको वलम्वखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका ८ (आठ) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७५।०९।१४ देम्वख १८

गते सम्म अन्तिााताा संचालन भएकोमा उपम्वस्थत ८ (आठ) जना उमे्मदिारहरुको वलम्वखत परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको

कुल योगको आधारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुम्वक्तकका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता

सवमवतबाट वमवत २०७५।०९।२९ मा वनणाय भएकोले सम्बम्वित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । सफल

उमे्मदिारहरुले वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत २०७५।१०।०५ गते सम्ममा यस विभागमा सम्पका  राख्न आउनुहोला ।

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

िुख्य उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ १३३० उरुषा साह जनकपुर-१, धनुषा राजेश् िर रामस्वरुप

२ ७५६ वपं्रयका वमश्र जनकपुर-८, धनुषा पिनकुमार शरयुग

३ १६३ आयुषी गुप्ता प्रसौनी-४, बारा वदगम्बरकुमार जमुनाप्रसाद

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबु/आिाको नाि बाजेको नाि

१ ५७२ मुवनता साह शमु्भनाथ-७, सप्तरी रामलोचन उम्वक्तमलाल

२ ८०१ राहुलकुमार झा सााँठा-३, महोत्तरी प्रभात वदगम्बर

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/७५ (िधेशी), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या ३ (तीन) का लावग लोक सेिा

आयोगबाट वलइएको वलम्वखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका ३१ (एकतीस) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७५।०९।१४

देम्वख १८ गते सम्म अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्वस्थत २९ (उनान्तीस) जना उमे्मदिारहरुमधे्य  रोल नं. १०४, ११३, १४६,

७, ४१७, ४१३, ७८८, ८४६, ७९८ र २०८ का उमे्मदिारहरु वि.नं. २०७४-७५/७२ खुला तफा  र रोल नं. ३९९ र १७३ का उमे्मदिारहरु

वि.नं. २०७४-७५/७३ मवहलातफा  वसफाररश भैसकेकोले बााँकी १४ (चौध) जना  उमे्मदिारहरुको वलम्वखत परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको

औषत अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुम्वक्तकका लावग वसफाररश गने गरी

पदपूवता सवमवतबाट वमवत २०७५।०९।२९ मा वनणाय भएकोले सम्बम्वित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ ।

सफल उमे्मदिारहरुले वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत २०७५।१०।०५ गते सम्ममा यस विभागमा सम्पका  राख्न आउनुहोला ।

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

िुख्य उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ११८२ सोमी चौधरी अनारमनी-४, झापा महादेि गोसाइा

िुख्य उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/७६ (दमल ), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा

आयोगबाट वलइएको वलम्वखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका २ (दुई) जना उमे्मदिारहरुको वमवत २०७५।०९।१६ र १८ गते

अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्वस्थत १ (एक) जना उमे्मदिारको वलम्वखत परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको

कुल योगको आधारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुम्वक्तकका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता

सवमवतबाट वमवत २०७५।०९।२९ मा वनणाय भएकोले सम्बम्वित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । सफल

उमे्मदिारले वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत २०७५।१०।०५ गते सम्ममा यस विभागमा सम्पका  राख्न आउनुहोला ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ९१८ रंवजत शाह सबैला-८, धनुषा धनराज लक्ष्मी

िुख्य उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/७६ (अपांग), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा

आयोगबाट वलइएको वलम्वखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदिारको वमवत २०७५।०९।१६  गते

अन्तिााताा संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्वस्थत १ (एक) जना उमे्मदिारको वलम्वखत परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको

कुल योगको आधारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुम्वक्तकका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता

सवमवतबाट वमवत २०७५।०९।२९ मा वनणाय भएकोले सम्बम्वित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । सफल

उमे्मदिारले वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत २०७५।१०।०५ गते सम्ममा यस विभागमा सम्पका  राख्न आउनुहोला ।
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मिम िः २०७५।०९।२९

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ ४८७ लालबहादुर िोगटी वतलागुफा-५, कालीकोट जङे्ग महाविर

िुख्य उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/७८ (मप.के्ष.), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लावग लोक सेिा

आयोगबाट वलइएको वलम्वखत परीक्षाबाट अन्तिाातााको लावग छनौट भएका १ (एक) जना उमे्मदिारको वमवत २०७५।०९।१७ गते अन्तिााताा

संचालन भएकोमा अन्तिााताामा उपम्वस्थत १ (एक) जना उमे्मदिारको वलम्वखत परीक्षाको अंक र अन्तिाातााको औषत अंकको कुल योगको

आधारमा देहाय बमोवजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी वनयुम्वक्तकका लावग वसफाररश गने गरी पदपूवता सवमवतबाट वमवत

२०७५।०९।२९ मा वनणाय भएकोले सम्बम्वित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकावशत गररएको छ । सफल उमे्मदिारले

वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत २०७५।१०।०५ गते सम्ममा यस विभागमा सम्पका  राख्न आउनुहोला ।
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योग्य ाक्रि 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर

मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

मसफाररश गररएको 

सिूि

मसफाररश गररएको 

शाखा

१ २०८ विकेशकुमार सा कानु 2074-75/72 खुला आदशानगर शाखा

२ २६ अजया पोखरेल 2074-75/72 खुला बवदािास शाखा

३ ७८८ रविन्द्रकुमार यादि 2074-75/72 खुला बवदािास शाखा

४ ७ आवशषकुमार झा 2074-75/72 खुला वस.अ. िीरगञ्ज शाखा

५ ७९८ राधेश् याम साह 2074-75/72 खुला हररिन शाखा

६ ४१३ जुही कलिार 2074-75/72 खुला आदशानगर शाखा

७ १०४ अनुजाकुमारी चौधरी 2074-75/72 खुला गौशाला शाखा

८ ८४६ राकेशकुमार साह 2074-75/72 खुला माइस्थान शाखा

९ १२८३ सुशान्त वतवमलवसना 2074-75/72 खुला श्रीपुर शाखा

१० ४१७ जुली पाल 2074-75/72 खुला वसराहा शाखा

११ ११३ आरती कणा 2074-75/72 खुला राजविराज शाखा

१२ २९ अवजता थापा 2074-75/72 खुला चन्द्रवनगाहापुर शाखा

१३ ७१६ प्रशान्त सापकोटा 2074-75/72 खुला चन्द्रवनगाहापुर शाखा

१४ १४६ आवशषकुमार गुप्ता 2074-75/72 खुला कंचनपुर शाखा

१५ १२९७ सुभेक्छा दुलाल 2074-75/72 खुला चन्द्रवनगाहापुर शाखा

१६ ११४३ वशलाकुमारी दहाल 2074-75/73 मवहला हररिन शाखा

१७ १७३ िन्दनाकुमारी कणा 2074-75/73 मवहला गोलबजार शाखा

१८ २१७ विनया ज्ञिाली 2074-75/73 मवहला हररिन शाखा

१९ ३९९ जीमीकुमारी साह 2074-75/73 मवहला कटहररया शाखा

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची: 

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसफाररश सम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/७२ (खुला), २०७४-७५/७३ (िमिला), २०७४-७५/७४ (आ.ज.), २०७४-७५/७५

(िधेशी), २०७४-७५/७६ (दमल ), २०७४-७५/७७ (अपांग) र २०७४-७५/७८ (मप.के्ष.), तह ४, सहायक पदमा उमे्मदिारहरुले

प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूचीको आधारमा उमे्मदिारहरुको प्राथवमकताक्रम अनुसार

देहाय बमोवजमको शाखामा वनयुम्वक्तका लावग वसफाररश गररएको व्यहोरा पदपूवता सवमवतको वमवत २०७५।०९।२९ को वनणायानुसार

सम्बम्वित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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योग्य ाक्रि 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर

मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

मसफाररश गररएको 

सिूि

मसफाररश गररएको 

शाखा

२० १३३० उरुषा साह 2074-75/75 मधेशी बयलिास शाखा

२१ ९४९ रेश् मा तामाङ्ग 2074-75/74 आ.ज. बरहथिा शाखा

२२ ७५६ वपं्रयका वमश्र 2074-75/75 मधेशी बरहथिा शाखा

२३ १६३ आयुषी गुप्ता 2074-75/75 मधेशी बरहथिा शाखा

२४ १२६४ सुरज लामा 2074-75/74 आ.ज. मलंगिा शाखा

२५ ९१८ रंवजत शाह 2074-75/77 अपांग मलंगिा शाखा

२६ ४८७ लालबहादुर िोगटी 2074-75/78 वप.के्ष. कल्याणपुर शाखा

२७ १३२२ उमेशकुमार मंडल 2074-75/74 आ.ज. वसराहा शाखा

२८ ११८२ सोमी चौधरी 2074-75/76 दवलत फते्तपुर शाखा

(दीपेन्द्रराज काफे्ल)

सदस्य सवचि

पदपूवता सवमवत
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