
िमितः २०७५।०९।२७

यो. .नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम थर ठेगाना बाबुको नाम बाजेको नाम

१ २१० र जन बराल पोखरा-७, का ी ल ी साद तुलसी साद

२ २६४ सुिबन महजन काठमाडौ-२७, काठमाडौं ल ीनारायण बाबुकाजी

३ ९१ िदपे  राइ खानीगाँउ-५, नुवाकोट रामकृ कृ बहादुर

यो. .नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ३४ आिशष थापा मगर बेउलीवास-८, पवत बहादुर खड् गबहादुर

२ ३८ बस  गौडेंल फलेवास-५, पवत जनकराज कलधार

यस बकको िव ापन नं. २०७४-७५/५६ (खुला), तह ६ (छ), सहायक ब क (आइटी) पदको माग पद सं ा ३ (तीन) का लािग लोक
सेवा आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भएका ६ (छ) जना उ ेदवारह को िमित २०७५।०९।०७ गते
अ वाता संचालन भएकोमा उप थत ६ (छ) जना उ ेदवारह को िल खत परी ाको अंक र अ वाताको औषत अंकको कुल योगको
आधारमा देहाय बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले थायी िनयु कका लािग िसफा रश गन गरी पदपूित सिमितबाट िमित
२०७५।०९।२७ मा िनणय भएकोले स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । सफल उ ेदवारह ले
िनरोिगताको माणप  सिहत िमित २०७५।१०।०३ गते स मा यस िवभागमा स क रा  आउनुहोला ।

नेपाल बक िलिमटेड

धान कायालय

मानव ोत व थापन िवभाग

अ म नितजा काशन स ी सूचना

मु  उ ेदवारः

वैक क उ ेदवारः

(दीपे राज का े)
सद  सिचव

पदपूित सिमित



िमितः २०७५।०९।२७

यो. .नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम थर ठेगाना बाबुको नाम बाजेको नाम

१ ३५ अ ता का े माइजोगमाई-३, इलाम गाय ी साद हेम साद

मु  उ ेदवारः

(दीपे राज का े)
सद  सिचव

पदपूित सिमित

नेपाल बक िलिमटेड

धान कायालय

मानव ोत व थापन िवभाग

अ म नितजा काशन स ी सूचना

यस बकको िव ापन नं. २०७४-७५/५७ (मिहला), तह ६ (छ), सहायक ब क (आइटी) पदको माग पद सं ा १ (एक) का लािग लोक
सेवा आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भएका १ (एक) जना उ ेदवारको िमित २०७५।०९।०७ गते
अ वाता संचालन भएकोमा उप थत १ (एक) जना उ ेदवारको िल खत परी ाको अंक र अ वाताको औषत अंकको कुल योगको
आधारमा देहाय बमोिजम यो ता म कायम न आएकोले थायी िनयु कका लािग िसफा रश गन गरी पदपूित सिमितबाट िमित
२०७५।०९।२७ मा िनणय भएकोले स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । सफल उ ेदवारले िनरोिगताको

माणप  सिहत िमित २०७५।१०।०३ .गते स मा यस िवभागमा स क रा  आउनुहोला ।


