
िमितः २०७५।१०।०४

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

१ ४९९ ित ा िगरी पोखरा-८, का ी लोकनाथ धनराज

२ ७५५ ृती शमा कु ीशेरा-१, बा ु भेषराज िटकाराम

३ ६९७ स ा थापा ग ोट-७, बा ु बेलबहादुर टोपबहादुर

४ ४७ अनु पो ेल िव वा-४, ाङ्जा गोपाल साद लोकनाथ

५ ३६८ लुमणी खनाल आ घाट-८, गोरखा टेकद छ साद

६ ५२२ पु ा ौपाने कालीग की-२, गु ी ड पानी भीमलाल

७ ४२८ नारायण भ राइ कालीग की-७, ाङ्जा ह र साद ढु ीराज

८ ५३१ रचना बराल पोखरा-१३, का ी योगे बहादुर भीमबहादुर

९ ६०७ सिबना गु बारपाक-६, गोरखा ओमबहादुर ेमबहादुर

१० ११७ िबकाश अिधकारी पु ौर-६, का ी िब ु साद ामनारायण

११ २०३ ुब ितवारी फलेवास-४, पवत बु राम बलभ

१२ १४४ िविनता के.सी. बा ु -११, बा ु ुबबहादुर बु बहादुर

१३ ५०२ ितमा थापा मगर रघा-४, बा ु भवानीशंकर च बहादुर

१४ १२१ िबकास का े ा े -२, तन ँ िशवहरी लाल साद

यस बकको िव ापन नं. २०७४-७५/८६ (खुला), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सं ा १४ (चौध) का लािग लोक सेवा
आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भएका २८ (अ ाइस) जना उ ेदवारह को िमित २०७५।०९।२३
दे ख २६ गते स  अ वाता संचालन भएकोमा रोल नं. २९ का उ ेदवार अ वातामा उप थत नभएकोले अ वातामा उप थत २७
(स ाइस) 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।१०।०४ मा िनणय
भएकोले स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । सफल उ ेदवारह ले िनरोिगताको माणप  सिहत
िमित २०७५।१०।१० 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
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यो. .नं. रोल नं. उ ेदवारको नाम थर ठेगाना बाबुको नाम बाजेको नाम

१ २ अिवनाश ढकाल पुतलीबजार-८, ाङ्जा राम साद देवी साद

२ ७८० सुदशन पौडेल कुमारवत -४, नवलपरासी ामनारायण भवद

३ ६९६ शान सुवेदी मोदी-८, पवत ीराम दुगा साद

४ ५४४ राजेश े बौदीकाली-२, नवलपरासी केदार स कुमार

वैक क उ ेदवारः

(दीपे राज का े)
सद  सिचव

पदपूित सिमित
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िमितः २०७५।१०।०४

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

१ ५६१ रिमता पौडेल पोखरा-८, का ी रामनाथ फ  नाराम

२ १० एिलना लामा गैडाकोट-९, नवलपरासी ितलबहादुर टंकबहादुर

३ ३१ अिनता ढकाल वािल -१०, ाङ्जा महे साद िपता र

४ ५७२ र  जु े आबँुखैरेनी-६, तन ँ राजकुमार बीरबहादुर

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

१ ७३४ ा िस ेल ढोरिफद -७, तन ँ य साद सािलकराम

२ ७०१ शा  शमा िवहािद-१, पवत दिधराम नारायण साद

यस बकको िव ापन नं. २०७४-७५/८७ (मिहला), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सं ा ४ (चार) का लािग लोक सेवा
आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भएका २५ (प ीस) जना उ ेदवारह को िमित २०७५।०९।२३
दे ख २६ गते स  अ वाता संचालन भएकोमा अ वातामा उप थत २३ (तेइस) जना उ ेदवारह म े रोल नं.  ४७, ५२२, ४९९,
५०२, ५३१, १४४, ६९७, ६०७ र ७५५ का उ ेदवारह  िव.नं. २०७४-७५/८६ खुला तफ िसफा रश भैसकेकोले बाँकी १४ (चौध) जना
उ ेदवारह को िल खत परी ाको अंक र अ वाताको औषत अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोिजम यो ता म कायम

न आएको । ले थायी िनयु कका लािग िसफा रश गन गरी पदपूित सिमितबाट िमित २०७५।१०।०४ मा िनणय भएकोले
स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । सफल उ ेदवारह ले िनरोिगताको माणप  सिहत िमित
२०७५।१०।१० 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
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िमितः २०७५।१०।०४

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

१ १०८ िव ाल ी े पोखरा-८, का ी ेमकुमार हकबहादुर

२ १७४ िव ु थापा चापाकोट-१०, ाङ्जा िपथ बहादुर खकबहादुर

३ ५४८ राकेशकुमार म ल लगडीगोठ-४, िसराहा भुपनारायण वाकािवहारी

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

१ ५९४ रता थापा मगर पालुङ्टार-७, गोरखा बीरबहादुर भोजिसं

२ १५३ िवनु राना ह रनास-२, ाङ्जा सोमबहादुर सकुनबहादुर

यस बकको िव ापन नं. २०७४-७५/८८ (आ.ज.), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सं ा ३ (तीन) का लािग लोक सेवा
आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भएका १४ (चौध) जना उ ेदवारह को िमित २०७५।०९।२३ दे ख
२६ गते स  अ वाता संचालन भएकोमा अ वातामा उप थत १२ (बा ) जना उ ेदवारह म े रोल नं.  ५०२ र ६०७ का
उ ेदवारह  िव.नं. २०७४-७५/८६ खुला तफ र रोल नं.  १० का उ ेदवार िव.नं. २०७४-७५/८७ मिहला तफ  िसफा रश भैसकेकोले
बाँकी ९ (नौ) जना उ ेदवारह को िल खत परी ाको अंक र अ वाताको औषत अंकको कुल योगको आधारमा देहाय बमोिजम
यो ता म कायम न आएको । ले थायी िनयु कका लािग िसफा रश गन गरी पदपूित सिमितबाट िमित २०७५।१०।०४ मा िनणय
भएकोले स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । सफल उ ेदवारह ले िनरोिगताको माणप  सिहत
िमित २०७५।१०।१० 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
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िमितः २०७५।१०।०४

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

१ १०५ िववेक आन  गोपाली कलैया-८, बारा अमरदेव साद िगरा

२ ८५१ तर  नुम खातुन बड्कीफुलब रया-७, बारा र जान रोज िमया

३ ४१३ मुद र अहमद खान कृ ानगर-७, किपलव ु अ ुल मुनीर

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. २०७४-७५/८९ (मधेशी), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सं ा ३ (तीन) का लािग लोक सेवा
आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भएका ४ (चार) जना उ ेदवारह को िमित २०७५।०९।२३ दे ख
२६ गते स  अ वाता संचालन भएकोमा उप थत ४ (चार) जना उ ेदवारह म े रोल नं. ५४८ का उ ेदवार िव.नं. २०७४-७५/८८
आ.ज. तफ िसफा रश भैसकेकोले बाँकी ३ (तीन) 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।१०।०४ मा िनणय भएकोले स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । सफल उ ेदवारह ले
िनरोिगताको माणप  सिहत िमित २०७५।१०।१० गते स मा यस िवभागमा स क रा  आउनुहोला ।

Page 5 of 9



िमितः २०७५।१०।०४

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

१ २१६ िदपा सुनार लाहाचोक-९, का ी िहराबहादुर गुमाने

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

१ ६४६ सनम सुनार िलमीठाना-६, पवत कमल साद बृजलाल

यस बकको िव ापन नं. २०७४-७५/९० (दिलत), तह ४ (चार), सहायक पदको माग पद सं ा १ (एक) का लािग लोक सेवा
आयोगबाट िलइएको िल खत परी ाबाट अ वाताको लािग छनौट भएका ३ (तीन) जना उ ेदवारह को िमित २०७५।०९।२३ दे ख
२६ गते स  अ वाता संचालन भएकोमा उप थत ३ (तीन) 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।१०।०४ मा िनणय भएकोले स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ ।
सफल उ ेदवारले िनरोिगताको माणप  सिहत िमित २०७५।१०।१० 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
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िमितः २०७५।१०।०४

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

१ ८७३ यामकुमारी िब.क. मल धवलािगरी-७, ा ी समबहादुर गंगालाल

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. २०७४-७५/९१ (अपांग), तह ४ (चार), सहायक 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।२४ 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।१०।०४ मा िनणय भएकोले स त सबैको जानकारीको लािग यो सूचना कािशत ग रएको छ । सफल उ ेदवारले
िनरोिगताको माणप  सिहत िमित २०७५।१०।१० गते स मा यस िवभागमा स क रा  आउनुहोला ।
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िमितः २०७५।१०।०४

यो ता म 
नं.

रोल नं. उ ेदवारको नाम थर
िसफा रश ग रएको 

िव ापन नं.
िसफा रश ग रएको 

समूह
िसफा रश ग रएको 

शाखा
१ ४९९ ित ा िगरी 2074-75/86 खुला पृ ीचोक शाखा

२ ७५५ ृती शमा 2074-75/86 खुला पृ ीचोक शाखा

३ ६९७ स ा थापा 2074-75/86 खुला पोखरा िस.अ.

४ ४७ अनु पो ेल 2074-75/86 खुला ाङ्जा शाखा

५ ३६८ लुमणी खनाल 2074-75/86 खुला पोखरा िस.अ.

६ ५२२ पु ा ौपाने 2074-75/86 खुला बगर शाखा

७ ४२८ नारायण भ राइ 2074-75/86 खुला वािल  शाखा

८ ५३१ रचना बराल 2074-75/86 खुला बगर शाखा

९ ६०७ सिबना गु 2074-75/86 खुला बेसीशहर शाखा

१० ११७ िबकाश अिधकारी 2074-75/86 खुला जोमसोम शाखा

११ २०३ ुब ितवारी 2074-75/86 खुला कु ा शाखा

१२ १४४ िविनता के.सी. 2074-75/86 खुला बा ु  शाखा

१३ ५०२ ितमा थापा मगर 2074-75/86 खुला ह रचौर शाखा

१४ १२१ िबकास का े 2074-75/86 खुला दमौली शाखा

१५ ५६१ रिमता पौडेल 2074-75/87 मिहला दमौली शाखा

१६ १०५ िववेक आन  गोपाली 2074-75/89 मधेशी चामे शाखा

१७ १० एिलना लामा 2074-75/87 मिहला ा ी वेनी शाखा

१८ ३१ अिनता ढकाल 2074-75/87 मिहला ाङ्जा शाखा

१९ ५७२ र  जु े 2074-75/87 मिहला डु े शाखा

एकमु  यो ता मको सुची: 

नेपाल बक िलिमटेड
धान कायालय

एकमु  यो ता म एवं िसफा रश स ी सूचना

यस बकको िव ापन नं. २०७४-७५/८६ (खुला), २०७४-७५/८७ (मिहला), २०७४-७५/८८ (आ.ज.), २०७४-७५/८९ (मधेशी),
२०७४-७५/९० (दिलत) र २०७४-७५/९१ (अपांग), तह ४, सहायक पदमा उ ेदवारह ले ा  गरेको कूल ा ांकबाट कायम
भएको एकमु  यो ता मको सूचीको आधारमा उ ेदवारह को ाथिमकता म अनुसार देहाय बमोिजमको शाखामा िनयु का
लािग िसफा रश ग रएको होरा पदपूित सिमितको िमित २०७५।१०।०४ को िनणयानुसार स त सबैको जानकारीको लािग यो
सूचना काशन ग रएको छ ।
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यो ता म 
नं.

रोल नं. उ ेदवारको नाम थर
िसफा रश ग रएको 

िव ापन नं.
िसफा रश ग रएको 

समूह
िसफा रश ग रएको 

शाखा
२० १०८ िव ाल ी े 2074-75/88 आ.ज. सु लेटार शाखा

२१ ८५१ तर  नुम खातुन 2074-75/89 मधेशी जौबारी शाखा

२२ १७४ िव ु थापा 2074-75/88 आ.ज. बेसीशहर शाखा

२३ ५४८ राकेशकुमार म ल 2074-75/88 आ.ज. बुितवा  शाखा

२४ २१६ िदपा सुनार 2074-75/90 दिलत बुितवा  शाखा

२५ ४१३ मुद र अहमद खान 2074-75/89 मधेशी जोमसोम शाखा

२६ ८७३ यामकुमारी िब.क. मल 2074-75/91 अपांग चामे शाखा

(दीपे राज का े)
सद  सिचव

पदपूित सिमित
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