
मिम िः २०७५।१०।११

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

१ १३५३ सुजिता भट्टरार्इ तानसेन-१, पाल्पा बलराम जिषु्णप्रसाद

२ ९८२ रािन पोखे्रल सैनामैना-११, रुपने्दही रामप्रसाद बालकृष्ण

३ २३६ जिषु्ण पाणे्ड िठैयाताल-२, बजदइया भेषराि दीर्इनारायण

४ ११७६ सपना खत्री बुटिल-९, रुपने्दही रुद्रबहादुर छजिलाल

५ १५२३ युिराि उपाध्याय िाणगंगा-४, कजपलिसु्त सोमप्रसाद जललाधर

६ १३०१ सीता (शमाइ) ज्ञिाली सत्यिती-४, गुल्मी जिषु्णप्रसाद रेश् मीराि

७ १११९ सजमक्षा ज्ञिाली रुरु-४, गुल्मी पुष्पप्रकाश पारश् िर

८ ५७९ कजिता चापागार्इ बुटिल-१, रुपने्दही रुक्मागद तोलाकान्त

९ १७३ भुिन पाठक जलखु-७, नुिाकोट श् यामबहादुर लजलतबहादुर

१० ११६८ सन्तोष नेपाल सोमाजद-२, पाल्पा लक्ष्मणप्रसाद होमनारायण

११ ११३३ सन्दन्दप खनाल छत्रदेि-८, अर्ाइखााँची गोकणइ जिजनराम

१२ १३९६ सुरि अयाइल पाणीनी-३, अर्ाइखााँची लक्ष्मण जििनाथ

१३ १२७१ सृजि भट्टरार्इ फुङ्जलङ् हाङ्देिा-५, तापे्लिुङ्ग मुकुन्दप्रसाद देिीप्रसाद

१४ ३४० जदपक ओली तुलसीपुर-१०, दाङ्ग नरबहादुर जललाधर

१५ १३१६ सोनम थापा खिाङ्ग-१, पू्यठान सन्तकबहादुर जललबहादुर

१६ २०७ जबनोद गौतम मानपुर-३, दाङ्ग शान्तराि हररकृष्ण

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/९२ (खुला), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या १९ (उन्नार्स) का लाजग लोक सेिा

आयोगबाट जलर्एको जलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइताइको लाजग छनौट भएका ४२ (बयालीस) िना उमे्मदिारहरुको जमजत २०७५।०९।२७

देन्दख ३० गते सम्म अन्तिाइताइ संचालन भएकोमा अन्तिाइताइमा उपन्दथथत ४० (चालीस) िना उमे्मदिारहरुको जलन्दखत परीक्षाको अंक र

अन्तिाइताइको औषत अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोजिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी जनयुन्दिका लाजग

जसफाररश गने गरी पदपूजतइ सजमजतबाट जमजत २०७५।१०।११ मा जनणइय भएकोले सम्बन्दित सबैको िानकारीको लाजग यो सूचना प्रकाजशत

गररएको छ । सफल उमे्मदिारहरुले जनरोजगताको प्रमाणपत्र सजहत जमजत २०७५।१०।१७ गते सम्ममा यस जिभागमा सम्पकइ  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 बाबुको नाि बाजेको नाि

१७ १२०४ सररता के्षत्री िाणगंगा-४, कजपलिसु्त िीरबहादुर नन्दबहादुर

१८ ५८ अजनता भण्डारी तुलसीपुर-७, दाङ्ग र्न्द्रप्रसाद यमलाल

१९ ३३२ जदनेश रेग्मी कोहलपुर-३, बााँके फत्तबहादुर प्रताप

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

१ ७६४ नजिन शमाइ पौडेल मधुिन-९, बजदइया जमनप्रसाद रत् नाखर

२ ३११ जधरि जतिारी प्रतापपुर-४, निलपरासी ओमनाथ देजिभि

३ १५०४ जबशाल काकी कञ्चन-१, रुपने्दही लालबहादुर चन्द्रबहादुर

४ ६७४ माधब शाही िगनाशकाली-९, पाल्पा रुकबहादुर जतलबहादुर

५ ३५९ दुगाइ परािुली तानसेन-६, पाल्पा गोजिन्दप्रसाद धातानन्द

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराि काफे्ल)

सदस्य सजचि

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

१ ३१३ जदक्षा अयाइल दरिार-८, गुल्मी जिषु्णप्रसाद युिराि

२ ९२ अचइना शे्रष्ठ सिीखकइ -९, अर्ाइखााँची चन्द्रप्रसाद लालप्रसाद

३ १०४२ ररतु श्रीिास्ति अजभराि-२, कजपलिसु्त कमलेशकुमार बालाप्रसाद

४ १२५५ जशिाङ्गी श्रीिास्ति कजपलिसु्त-४, कजपलिसु्त रािेशकुमार छेदीलाल

५ ५३३ कल्पना पन्थी बुद्धभूजम-२, कजपलिसु्त जडलबहादुर बलबहादुर

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

१ ६८ अन् िना अजधकारी जसद्धाथइनगर-८, रुपने्दही खडानन्द जिबलाल

२ ११०० साधना रायमाझी भलिाड-२, कजपलिसु्त छन्दबहादुर बेदबहादुर

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/९३ (िमिला), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या ५ (पााँच) का लाजग लोक सेिा

आयोगबाट जलर्एको जलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइताइको लाजग छनौट भएका ३१ (एकतीस) िना उमे्मदिारहरुको जमजत २०७५।०९।२७

देन्दख ३० गते सम्म अन्तिाइताइ संचालन भएकोमा अन्तिाइताइमा उपन्दथथत ३० (तीस) िना उमे्मदिारहरुमधे्य रोल नं. ५८, ५७९, ११७६,

१११९, १२०४, १३०१, १३५३, १२७१ र १३१६ का उमे्मदिारहरु जि. नं. २०७४-७५/९२ खुला तफइ  जसफाररश भैसकेकोले बााँकी २१

(एक्कार्स) िना उमे्मदिारहरुको जलन्दखत परीक्षाको अंक र अन्तिाइताइको औषत अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोजिम

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी जनयुन्दिका लाजग जसफाररश गने गरी पदपूजतइ सजमजतबाट जमजत २०७५।१०।११ मा जनणइय

भएकोले सम्बन्दित सबैको िानकारीको लाजग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ । सफल उमे्मदिारहरुले जनरोजगताको प्रमाणपत्र सजहत

जमजत २०७५।१०।१७ गते सम्ममा यस जिभागमा सम्पकइ  राख्न आउनुहोला ।

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

िुख्य उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराि काफे्ल)

सदस्य सजचि

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

१ ६९९ ममता थापा सैनामैना-१०, रुपने्दही पृथीराम ओलिीत

२ १३६५ सुमन थापा मक्रहर-४, रुपने्दही गमे्बर र्न्द्रबहादुर

३ १०८२ सजबक्षा शे्रष्ठ पुतलीबिार-३, स्याङ्िा जिियप्रसाद चोलानारायण

४ ११४७ संिय चौधरी मधुिन-३, कञ्चनपुर पे्रमलाल जटकाराम

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

१ १०२९ रन्िना थारु नेउलापुर-९, बजदइया सन्तोषकुमार बुन्दद्धमान

२ ६९८ ममता शे्रष्ठ जसद्धाथइनगर-९, रुपने्दही ियनारायण जललप्रसाद

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/९४ (आ.ज.), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लाजग लोक सेिा

आयोगबाट जलर्एको जलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइताइको लाजग छनौट भएका ११ (एर्ार) िना उमे्मदिारहरुको जमजत २०७५।०९।२७

देन्दख ३० गते सम्म अन्तिाइताइ संचालन भएकोमा अन्तिाइताइमा उपन्दथथत १० (दश) िना उमे्मदिारहरुमधे्य रोल नं. १३१६ का उमे्मदिार

जि. नं. २०७४-७५/९२ खुला तफइ  र रोल नं. ९२ का उमे्मदिार जि. नं. २०७४-७५/९३ मजहला तफइ   जसफाररश भैसकेकोले बााँकी ८

(आठ) िना उमे्मदिारहरुको जलन्दखत परीक्षाको अंक र अन्तिाइताइको औषत अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोजिम

योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी जनयुन्दिका लाजग जसफाररश गने गरी पदपूजतइ सजमजतबाट जमजत २०७५।१०।११ मा जनणइय

भएकोले सम्बन्दित सबैको िानकारीको लाजग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ । सफल उमे्मदिारहरुले जनरोजगताको प्रमाणपत्र सजहत

जमजत २०७५।१०।१७ गते सम्ममा यस जिभागमा सम्पकइ  राख्न आउनुहोला ।

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

िुख्य उमे्मदवारिः
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(दीपेन्द्रराि काफे्ल)
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर ठेगाना बाबुको नाि बाजेको नाि

१ १३४२ सुधाकर झा गोडैता-७, सलाइही प्रभुकान्त जशिचन्द्र

२ १३९९ सुरि गुप्ता पुरैना-२, बााँके उमाशंकर मथुराप्रसाद

३ २०४ जबजनता गुप्ता नेपालगंि-७, बााँके बेचनलाल रामलौटन

४ ४३४ ज्ञानेन्द्रकुमार गुप्ता कजपलिसु्त-१, कजपलिसु्त प्रह् लादप्रसाद मंगरे

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

१ १०४९ रेनु पाणे्ड थुम्हिा जपपरहिा-९, रुपने्दही जशिप्रसाद पद् माकर

२ १०३२ रशमी बरर्इ रायपुर-८, रुपने्दही रािकुमार िोखूराम

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/९५(िधेशी), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या ४ (चार) का लाजग लोक सेिा

आयोगबाट जलर्एको जलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइताइको लाजग छनौट भएका १० (दश) िना उमे्मदिारहरुको जमजत २०७५।०९।२७ देन्दख

३० गते सम्म अन्तिाइताइ संचालन भएकोमा उपन्दथथत १० (दश) िना उमे्मदिारहरुमधे्य रोल नं. १०४२ र १२५५ का उमे्मदिारहरु जि.नं.

२०७४-७५/९३ मजहलातफइ  जसफाररश भैसकेकोले बााँकी ८ (आठ) िना उमे्मदिारहरुको जलन्दखत परीक्षाको अंक र अन्तिाइताइको

औषत अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोजिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी जनयुन्दिका लाजग जसफाररश गने गरी

पदपूजतइ सजमजतबाट जमजत २०७५।१०।११ मा जनणइय भएकोले सम्बन्दित सबैको िानकारीको लाजग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ ।

सफल उमे्मदिारहरुले जनरोजगताको प्रमाणपत्र सजहत जमजत २०७५।१०।१७ गते सम्ममा यस जिभागमा सम्पकइ  राख्न आउनुहोला ।

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

िुख्य उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराि काफे्ल)

सदस्य सजचि

पदपूजतइ सजमजत
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मिम िः २०७५।१०।११

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

१ ११५ अजभनास गौतम बुटिल-७, रुपने्दही गोपाल श् यामबहादुर

िुख्य उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराि काफे्ल)

सदस्य सजचि

पदपूजतइ सजमजत

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/९६ (दमल ), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाजग लोक सेिा

आयोगबाट जलर्एको जलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइताइको लाजग छनौट भएका १ (एक) िना उमे्मदिारको जमजत २०७५।०९।२७ गते

अन्तिाइताइ संचालन भएकोमा उपन्दथथत १ (एक) िना उमे्मदिारको जलन्दखत परीक्षाको अंक र अन्तिाइताइको औषत अंकको कुल योगको

आधारमा देहाय बमोजिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी जनयुन्दिका लाजग जसफाररश गने गरी पदपूजतइ सजमजतबाट जमजत

२०७५।१०।११ मा जनणइय भएकोले सम्बन्दित सबैको िानकारीको लाजग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ । सफल उमे्मदिारले

जनरोजगताको प्रमाणपत्र सजहत जमजत २०७५।१०।१७ गते सम्ममा यस जिभागमा सम्पकइ  राख्न आउनुहोला ।

Page 6 of 10



मिम िः २०७५।१०।११

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

१ ५४६ कमलप्रसाद भण्डारी सत्यिती-५, गुल्मी हररलाल शाजलकराम

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

१ २५२ चन्द्र पोखरेल बुटिल-११, रुपने्दही ररु्नाथ न्दखमानन्द

२ ७८३ नारायणप्रसाद पौडेल तुलसीपुर-६, दाङ्ग लालमजण फसुइराम

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/९७ (अपांग), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाजग लोक सेिा

आयोगबाट जलर्एको जलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइताइको लाजग छनौट भएका ३ (तीन) िना उमे्मदिारहरुको जमजत २०७५।०९।२७ देन्दख

३० गतेसम्म अन्तिाइताइ संचालन भएकोमा उपन्दथथत ३ (तीन) िना उमे्मदिारहरुको जलन्दखत परीक्षाको अंक र अन्तिाइताइको औषत

अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोजिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी जनयुन्दिका लाजग जसफाररश गने गरी पदपूजतइ

सजमजतबाट जमजत २०७५।१०।११ मा जनणइय भएकोले सम्बन्दित सबैको िानकारीको लाजग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ । सफल

उमे्मदिारले जनरोजगताको प्रमाणपत्र सजहत जमजत २०७५।१०।१७ गते सम्ममा यस जिभागमा सम्पकइ  राख्न आउनुहोला ।

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

िुख्य उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराि काफे्ल)

सदस्य सजचि

पदपूजतइ सजमजत
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मिम िः २०७५।१०।११

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

१ ४९९ िीिनप्रसाद देिकोटा रकु-९, काजलकोट नरेन्द्र प्रिानन्द

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

१ ४२३ गोजिन्दबहादुर शाही जिरपथ-१, अछाम दानबहादुर झंकरबहादुर

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/९८ (मप.के्ष.), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद संख्या १ (एक) का लाजग लोक सेिा

आयोगबाट जलर्एको जलन्दखत परीक्षाबाट अन्तिाइताइको लाजग छनौट भएका २ (दुई) िना उमे्मदिारहरुको जमजत २०७५।०९।२७ गते

अन्तिाइताइ संचालन भएकोमा उपन्दथथत २ (दुई) िना उमे्मदिारहरुको जलन्दखत परीक्षाको अंक र अन्तिाइताइको औषत अंकको कुल

योगको आधारमा देहाय बमोजिम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी जनयुन्दिका लाजग जसफाररश गने गरी पदपूजतइ सजमजतबाट

जमजत २०७५।१०।११ मा जनणइय भएकोले सम्बन्दित सबैको िानकारीको लाजग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ । सफल उमे्मदिारले

जनरोजगताको प्रमाणपत्र सजहत जमजत २०७५।१०।१७ गते सम्ममा यस जिभागमा सम्पकइ  राख्न आउनुहोला ।

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

िानवश्रो  व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

िुख्य उमे्मदवारिः

वैकन्तिक उमे्मदवारिः

(दीपेन्द्रराि काफे्ल)

सदस्य सजचि

पदपूजतइ सजमजत
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मिम िः २०७५।१०।११

योग्य ाक्रि 

नं.
रोल नं. उमे्मदवारको नाि थर

मसफाररश गररएको 

मवज्ञापन नं.

मसफाररश गररएको 

सिूि

मसफाररश गररएको 

शाखा

१ १३५३ सुजिता भट्टरार्इ 2074-75/92 खुला खस्यौली शाखा

२ ९८२ रािन पोखे्रल 2074-75/92 खुला खस्यौली शाखा

३ २३६ जिषु्ण पाणे्ड 2074-75/92 खुला जस.अ. नेपालगञ्ज

४ ११७६ सपना खत्री 2074-75/92 खुला रामनगर शाखा

५ १५२३ युिराि उपाध्याय 2074-75/92 खुला पाजलनन्दन शाखा

६ १३०१ सीता (शमाइ) ज्ञिाली 2074-75/92 खुला ठूटेजपपल शाखा

७ १११९ सजमक्षा ज्ञिाली 2074-75/92 खुला धम्बोिी शाखा

८ ५७९ कजिता चापागार्इ 2074-75/92 खुला मजणग्राम शाखा

९ १७३ भुिन पाठक 2074-75/92 खुला पाजलनन्दन शाखा

१० ११६८ सन्तोष नेपाल 2074-75/92 खुला जसद्धाथइनगर शाखा

११ ११३३ सन्दन्दप खनाल 2074-75/92 खुला जसद्धाथइनगर शाखा

१२ १३९६ सुरि अयाइल 2074-75/92 खुला दाङ्ग शाखा

१३ १२७१ सृजि भट्टरार्इ 2074-75/92 खुला दाङ्ग शाखा

१४ ३४० जदपक ओली 2074-75/92 खुला दाङ्ग शाखा

१५ १३१६ सोनम थापा 2074-75/92 खुला चन्द्रौटा शाखा

१६ २०७ जबनोद गौतम 2074-75/92 खुला पू्यठान शाखा

१७ १२०४ सररता के्षत्री 2074-75/92 खुला छहरा शाखा

१८ ५८ अजनता भण्डारी 2074-75/92 खुला कोहलपुर शाखा

१९ ३३२ जदनेश रेग्मी 2074-75/92 खुला गुलररया शाखा

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची: 

नेपाल बैंक मलमिटेड

प्रधान कायाालय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसफाररश सम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/९२ (खुला), २०७४-७५/९३ (िमिला), २०७४-७५/९४ (आ.ज.), २०७४-७५/९५

(िधेशी), २०७४-७५/९६ (दमल ), २०७४-७५/९७ (अपांग) र २०७४-७५/९८ (मप.के्ष.), तह ४, सहायक पदमा उमे्मदिारहरुले

प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकबाट कायम भएको एकमुि योग्यताक्रमको सूचीको आधारमा उमे्मदिारहरुको प्राथजमकताक्रम अनुसार

देहाय बमोजिमको शाखामा जनयुन्दिका लाजग जसफाररश गररएको व्यहोरा पदपूजतइ सजमजतको जमजत २०७५।१०।११ को जनणइयानुसार

सम्बन्दित सबैको िानकारीको लाजग 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

२० ५४६ कमलप्रसाद भण्डारी 2074-75/97 अपांग चन्द्रौटा शाखा

२१ ३१३ जदक्षा अयाइल 2074-75/93 मजहला कृष्णनगर शाखा

२२ ९२ अचइना शे्रष्ठ 2074-75/93 मजहला कृष्णनगर शाखा

२३ ४९९ िीिनप्रसाद देिकोटा 2074-75/97 जप.के्ष. रािापुर शाखा

२४ १०४२ ररतु श्रीिास्ति 2074-75/93 मजहला रािापुर शाखा

२५ १२५५ जशिाङ्गी श्रीिास्ति 2074-75/93 मजहला पू्यठान शाखा

२६ ५३३ कल्पना पन्थी 2074-75/93 मजहला पू्यठान शाखा

२७ ६९९ ममता थापा 2074-75/94 आ.ि. सानोश्री शाखा

२८ १३६५ सुमन थापा 2074-75/94 आ.ि. र्तीगाउाँ  शाखा

२९ १०८२ सजबक्षा शे्रष्ठ 2074-75/94 आ.ि. र्तीगाउाँ  शाखा

३० १३४२ सुधाकर झा 2074-75/95 मधेशी रोल्पा शाखा

३१ १३९९ सुरि गुप्ता 2074-75/95 मधेशी रोल्पा शाखा

३२ २०४ जबजनता गुप्ता 2074-75/95 मधेशी रुकुमकोट शाखा

३३ ११४७ संिय चौधरी 2074-75/94 आ.ि. लुङ्ग्री शाखा

३४ ४३४ ज्ञानेन्द्रकुमार गुप्ता 2074-75/95 मधेशी रोल्पा शाखा

३५ ११५ अजभनास गौतम 2074-75/96 दजलत रुकुमकोट शाखा

(दीपेन्द्रराि काफे्ल)

सदस्य सजचि

पदपूजतइ सजमजत
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