नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।०९।२८

र्स बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/६५ (खु ला), िह ४, सहार्क पदको माग पद सं ख्या २२ (बार्स) का लातग लोक सेिा आर्ोगबाट
तलर्एको तलन्खि परीक्षाबाट अन्तिाा िाा को लातग छनौट भएका ५० (पचास) जना उम्मे दिारहरुको तमति २०७५।०९।१० दे न्ख १४ गिे सम्म
अन्तिाा िाा सं चालन भएकोमा रोल नं. ४७७ का उम्मे दिार अन्तिाा िाा मा उपन्थथि नभएकोले अन्तिाा िाा मा उपन्थथि ४९ (उनान्चास) जना
उम्मे दिारहरुमध्ये रोल नं. १३० का उम्मे दिार ति.नं. २०७४-७५/५० मा तसफाररश भै सकेकोले बााँ की ४८ (अठ् चालीस) जना उम्मे दिारहरुको
तलन्खि परीक्षाको अं क र अन्तिाा िाा को औषि अं कको कुल र्ोगको आधारमा दे हार् बमोतजम र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन आएकोले थथार्ी
तनर्ु न्िकका लातग तसफाररश गने गरी पदपू तिा सतमतिबाट तमति २०७५।०९।२८ मा तनणा र् भएकोले सम्बन्िि सबैको जानकारीको लातग र्ो
सू चना प्रकातशि गररएको छ । सफल उम्मे दिारहरुले तनरोतगिाको प्रमाणपत्र सतहि तमति २०७५।१०।०४ गिे सम्ममा र्स तिभागमा सम्पका
राख्न आउनु होला ।

िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

८१०

कृतिका काकी

तिराटनगर-३, मोरङ्ग

तटकाबहादु र

नरबहादु र

२

१९४१

सुरज श्रेष्ठ

बेलबारी-४, मोरङ्ग

दु गाा बहादु र

बमबहादु र

३

७१०

ज्योत्सना काकी

रामधुनी-२, सु नसरी

रघु तिर

शम्शेरबहादु र

४

१६२९

संतगिा भट्टरार्ा

हााँ सपोसा-२, सु नसरी

कृष्णप्रसाद

जेज्ञप्रसाद

५

१५८६

सतमक्षा तघतमरे

तिराटनगर-६, मोरङ्ग

नरे न्द्रप्रसाद

दे िीप्रसाद

६

४६८

तधरज रे ग्मी

कन्चनरुप-११, सप्तरी

तगररजाकुमार

तटकादत्त

७

१८३५

सोनु आचार्ा

मेचीनगर-६, झापा

रे श्मीराज

छतिलाल

८

१९४२

सुरज अग्रिाल

दु हबी-३, सु नसरी

तिजर्

तिरिलप्रसाद

९

८२७

लाक्पा शेपाा

बक्लौरी-३, सु नसरी

पे मनु री

पे म्बा

१०

१९४९

सुरज सुिेदी

सुन्दरहरै चा-८, मोरङ्ग

र्ोगेन्द्रप्रसाद

जीिनाथ

११

१३८५

रमेश अतधकारी

िातद-५, नुिाकोट

साधुराम

ओमनाथ

१२

१५७५

सतजिा चौधरी

चारपाने-३, झापा

नन्दलाल

सु कलाल

१३

२७१

तििे क रजक

अनारमनी-४, झापा

महे श

भे तद

१४

४४०

तदपा पाठक

झापा-९, झापा

लक्ष्मीप्रसाद

तटकाराम

१५

१००५

मुतनर्ा चौधरी

लखनपु र-१, झापा

रामदे ि

जुगेश्िर

१६

५६३

गणेश शमाा

अजुा नधारा-१, झापा

िुलसीराम

प्रे मलाल

१७

९१३

मतनषकुमार शाह

तिराटनगर-१३, मोरङ्ग

रन्जजि

फागु

१८

६७१

जािेद मंसुरी

धरान-९, सु नसरी

सहजाद

हतदश

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१९

३७७

तिशाल कटु िाल

घैलाडु ब्बा-५, झापा

हररबहादु र

चन्द्रबहादु र

२०

१७३५

शतमाला खनाल

अजुा नधारा-४, झापा

एकदे ि

गजाधर

२१

९४९

मनोजप्रसाद लम्साल

अजुा नधारा-५, झापा

छतिलाल

र्ोनप्रसाद

२२

४६०

धनमार्ा थापा

फाक्फोक-७, र्लाम

गोतिन्द

कृष्णबहादु र

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

२०११

ठगेन्द्र आचार्ा

छर्रजोरपाटी-३, धनकुटा

र्ा श्िरीप्रसाद

भिानीशं कर

२

१५६४

सागर तनरौला

हन्िबारी-३, झापा

िारातनतध

तिष्णु प्रसाद

३

१०७५

तनदे शप्रसाद दाहाल

भद्रपु र-६, झापा

प्रे मप्रसाद

नन्दप्रसाद

४

२०८९

र्ोगराज गौिम

कन्कार्-५, झापा

कृतिप्रसाद

तटकाराम

५

८३३

लक्ष्मण खतििडा

गरामनी-५, झापा

तदननाथ

लोकनाथ

६

९६२

मेघराज दाहाल

लेटाङ्ग-८, मोरङ्ग

सोमनाथ

नन्दलाल

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सतचि
पदपू तिा सतमति

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।०९।२८

र्स बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/६६ (िमिला), िह ४ (चार), सहार्क पदको माग पद सं ख्या ६ (छ) का लातग लोक से िा आर्ोगबाट
तलर्एको तलन्खि परीक्षाबाट अन्तिाा िाा को लातग छनौट भएका ३२ (बत्तीस) जना उम्मे दिारहरुको तमति २०७५।०९।१० दे न्ख १४ गिे सम्म
अन्तिाा िाा सं चालन भएकोमा अन्तिाा िाा मा उपन्थथि ३१ (एकिीस) जना उम्मे दिारहरुमध्ये रोल नं. १३० का उम्मे दिार ति.नं. २०७४-७५/५०
मा र रोल नं. ८१०, ७१०, ४४०, ४६०, १००५, १७३५, १६२९, १५७५, १५८६ र १८३५ का उम्मे दिारहरु ति.नं. २०७४-७५/६५ खु ला िफा
तसफाररश भै सकेकोले बााँ की २० (बीस) जना उम्मे दिारहरुको तलन्खि परीक्षाको अंक र अन्तिाा िाा को औषि अंकको कुल र्ोगको आधारमा
दे हार् बमोतजम र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन आएकोले थथार्ी तनर्ु न्िकका लातग तसफाररश गने गरी पदपू तिा सतमतिबाट तमति २०७५।०९।२८ मा
तनणा र् भएकोले सम्बन्िि सबैको जानकारीको लातग र्ो सू चना प्रकातशि गररएको छ । सफल उम्मे दिारहरुले तनरोतगिाको प्रमाणपत्र सतहि
तमति २०७५।१०।०४ गिे सम्ममा र्स तिभागमा सम्पका राख्न आउनुहोला ।

िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

१६०४

सम्झना शेमाा

पथरी शतनश्चरे -९, मोरङ्ग

धनप्रसाद

मकुनतसंह

२

८२१

कुसुम ल्वागुन

र्टहरी-८, सु नसरी

गंगा

गजुरमान

३

१७७८

शोभा कुमाल

खााँ दबारी-१३, सं खुिासभा

कुलतदप

नरबहादु र

४

३४१

तितनिा शमाा

उलाा बारी-४, मोरङ्ग

भु िानीशंकर

दे िीप्रसाद

५

४१२

चन्द्रकला पोख्रेल

र्लाम-५, र्लाम

भु िनेश्िर

र्ज्ञप्रसाद

६

३३

एलेक्सा पोख्रेल

तिराटनगर-४, मोरङ्ग

दु गाा प्रसाद

जर्प्रसाद

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

१९०८

सुतमत्रा खड् का

पथरी शतनश्चरे -६, मोरङ्ग

अमरबहादु र

दलबहादु र

२

१३१६

रचना पोखरे ल

दे उमार्-३, र्लाम

जर्तनतध

टं कप्रसाद

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सतचि
पदपू तिा सतमति

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।०९।२८

र्स बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/६७ (आ.ज.), िह ४, सहार्क पदको माग पद सं ख्या ५ (पााँ च) का लातग लोक से िा आर्ोगबाट
तलर्एको तलन्खि परीक्षाबाट अन्तिाा िाा को लातग छनौट भएका २० (बीस) जना उम्मे दिारहरुको तमति २०७५।०९।१० दे न्ख १४ गिे सम्म
अन्तिाा िाा सं चालन भएकोमा अन्तिाा िाा मा उपन्थथि १८ (अठार) जना उम्मे दिारहरुमध्ये रोल नं. १००५, ८२७ र १९४१ का उम्मे दिार ति.नं.
२०७४-७५/६५ खु ला िफा र रोल नं. १७७८ र १६०४ का उम्मे दिारहरु ति.नं. २०७४-७५/६६ मतहला िफा तसफाररश भैसकेकोले बााँ की १३
(िे ह्र) जना उम्मे दिारहरुको तलन्खि परीक्षाको अं क र अन्तिाा िाा को औषि अं कको कुल र्ोगको आधारमा दे हार् बमोतजम र्ोग्यिाक्रम कार्म
हुन आएकोले थथार्ी तनर्ु न्िकका लातग तसफाररश गने गरी पदपू तिा सतमतिबाट तमति २०७५।०९।२८ मा तनणा र् भएकोले सम्बन्िि सबैको
जानकारीको लातग र्ो सू चना प्रकातशि गररएको छ । सफल उम्मे दिारहरुले तनरोतगिाको प्रमाणपत्र सतहि तमति २०७५।१०।०४ गिे सम्ममा
र्स तिभागमा सम्पका राख्न आउनु होला ।

िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

१०६६

तनरज भु जेल

बुढीगंगा-१, मोरङ्ग

तिनोद

लक्ष्मण

२

८६३

तललाििी िामाङ्ग

िेलटार-९, उदर्पु र

पञ्चमान

ननम

३

८४१

लक्ष्मी गुरुङ्ग

घैलाडु ब्बा-९, झापा

नरबहादु र

पदमबहादु र

४

७२४

कतििा सुब्बा

साब्ला-२, िेह्रथु म

सु रेन्द्रकुमार

धनबहादु र

५

७७४

खगेन्द्र राजिंशी

हन्िबारी-२, झापा

कातत्तकलाल

ढाकनलाल

वैकन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१२३

२

१४५४

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

अनुपमा श्रेष्ठ

धनकुटा-५, धनकुटा

रामकृष्ण

िुलसीभगि

रे श्मा श्रेष्ठ

तदिेल रुपाकोट मझुिागढी-३,
खोटाङ्ग

कृष्णकुमार

सनकबहादु र

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सतचि
पदपू तिा सतमति

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।०९।२८

र्स बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/६८ (िधेशी), िह ४ (चार), सहार्क पदको माग पद सं ख्या ४ (चार) का लातग लोक से िा आर्ोगबाट
तलर्एको तलन्खि परीक्षाबाट अन्तिाा िाा को लातग छनौट भएका १६ (सोह्र) जना उम्मे दिारहरुको तमति २०७५।०९।१० दे न्ख १४ गिे सम्म
अन्तिाा िाा सं चालन भएकोमा उपन्थथि १६ (सोह्र) जना उम्मे दिारहरुमध्ये रोल नं. ६७१ र ९१३ का उम्मे दिार ति.नं. २०७४-७५/६५ खुला िफा
तसफाररश भै सकेकोले बााँ की १४ (चौध) जना उम्मे दिारहरुको तलन्खि परीक्षाको अंक र अन्तिाा िाा को औषि अंकको कुल र्ोगको आधारमा
दे हार् बमोतजम र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन आएकोले थथार्ी तनर्ु न्िकका लातग तसफाररश गने गरी पदपू तिा सतमतिबाट तमति २०७५।०९।२८ मा
तनणा र् भएकोले सम्बन्िि सबैको जानकारीको लातग र्ो सू चना प्रकातशि गररएको छ । सफल उम्मे दिारहरुले तनरोतगिाको प्रमाणपत्र सतहि
तमति २०७५।१०।०४ गिे सम्ममा र्स तिभागमा सम्पका राख्न आउनु होला ।

िु ख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

११२४

पं कज ठाकुर

गौरीगंज-५, झापा

भागििप्रसाद

केमालाल

२

१७२८

शं कर पन्िि

तिराटनगर-३, मोरङ्ग

अशोक

दु खरन

३

१७६४

तशिसागर मुन्खर्ा

तिराटनगर-१४, मोरङ्ग

बिहा

िहुरा

४

७५९

कौशल्याकुमारी साह

बभनगामाकट्टी-९, सप्तरी

मािृ काप्रसाद

तिहारी

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

१८०७

सीमाकुमारी गुप्ता

शम्भु नाथ-१, सप्तरी

राजे न्द्रप्रसाद

र्ु गेश्िरप्रसाद

२

१९१८

सुतनल ठाकुर

पकली-४, सु नसरी

तिश्िनाथ

सजुाग

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सतचि
पदपू तिा सतमति

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।०९।२८

र्स बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/६९ (दमल ), िह ४, सहार्क पदको माग पद सं ख्या १ (एक) का लातग लोक से िा आर्ोगबाट
तलर्एको तलन्खि परीक्षाबाट अन्तिाा िाा को लातग छनौट भएका ३ (िीन) जना उम्मे दिारहरुको तमति २०७५।०९।१० दे न्ख १४ गिे सम्म
अन्तिाा िाा सं चालन भएकोमा उपन्थथि ३ (िीन) जना उम्मे दिारहरुमध्ये रोल नं. २७१ का उम्मे दिार ति.नं. २०७४-७५/६५ खु ला िफा र रोल
नं. ८२१ का उम्मे दिार ति.नं. २०७४-७५/६६ मतहलािफा तसफाररश भै सकेकोले बााँ की १ (एक) जना उम्मे दिारको तलन्खि परीक्षाको अं क र
अन्तिाा िाा को औषि अं कको कुल र्ोगको आधारमा दे हार् बमोतजम र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन आएकोले थथार्ी तनर्ु न्िकका लातग तसफाररश
गने गरी पदपू तिा सतमतिबाट तमति २०७५।०९।२८ मा तनणा र् भएकोले सम्बन्िि सबैको जानकारीको लातग र्ो सू चना प्रकातशि गररएको छ ।
सफल उम्मे दिारले तनरोतगिाको प्रमाणपत्र सतहि तमति २०७५।१०।०४ गिे सम्ममा र्स तिभागमा सम्पका राख्न आउनु होला ।

िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२०१७

उम्मेदवारको नाि थर

तटकाकुमारी िोलाङ्गे साकी

ठे गाना

धरान-१७, सु नसरी

बाबु को नाि

मेघबहादु र

बाजे को नाि

लालबहादु र

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सतचि
पदपू तिा सतमति

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय
िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसफाररश सम्बन्धी सूचना
मिम िः २०७५।०९।२८

र्स बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/६५ (खुला), २०७४-७५/६६ (िमिला), २०७४-७५/६७ (आ.ज.),२०७४-७५/६८ (िधेशी),
२०७४-७५/६९ (दमल ), िह ४, सहार्क पदमा उम्मे दिारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कबाट कार्म भएको एकमुष्ट र्ोग्यिाक्रमको
सू चीको आधारमा उम्मेदिारहरुको प्राथतमकिाक्रम अनुसार दे हार् बमोतजमको शाखामा तनर्ु न्िका लातग तसफाररश गररएको व्यहोरा
पदपूतिा सतमतिको तमति २०७५।०९।२८ को तनणार्ानुसार सम्बन्िि सबैको जानकारीको लातग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सु ची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

८१०

२

मसफाररश गररएको

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसफाररश गररएको
सिू ि

कृतिका काकी

2074-75/65

खु ला

तमल्स एररर्ा, तिराटनगर

१९४१

सु रज श्रे ष्ठ

2074-75/65

खु ला

र्टहरी शाखा

३

७१०

ज्योत्सना काकी

2074-75/65

खु ला

तिराटचोक शाखा

४

१६२९

सं तगिा भट्टरार्ा

2074-75/65

खु ला

दु हबी शाखा

५

१५८६

सतमक्षा तघतमरे

2074-75/65

खु ला

रं गेली शाखा

६

४६८

तधरज रे ग्मी

2074-75/65

खु ला

धरान शाखा

७

१८३५

सोनु आचार्ा

2074-75/65

खु ला

कााँ कडतभट्टा शाखा

८

१९४२

सु रज अग्रिाल

2074-75/65

खु ला

धरान शाखा

९

८२७

लाक्पा शे पाा

2074-75/65

खु ला

चक्रघट्टी शाखा

१०

१९४९

सु रज सु िेदी

2074-75/65

खु ला

रं गेली शाखा

११

१३८५

रमेश अतधकारी

2074-75/65

खु ला

पातख्रिास शाखा

१२

१५७५

सतजिा चौधरी

2074-75/65

खु ला

भद्रपु र शाखा

१३

२७१

तििे क रजक

2074-75/65

खु ला

भद्रपु र शाखा

१४

४४०

तदपा पाठक

2074-75/65

खु ला

कााँ कडतभट्टा शाखा

१५

१००५

मुतनर्ा चौधरी

2074-75/65

खु ला

दमक शाखा

१६

५६३

गणे श शमाा

2074-75/65

खु ला

दमक शाखा

१७

९१३

मतनषकुमार शाह

2074-75/65

खु ला

धुलाबारी शाखा

१८

६७१

जािे द मंसुरी

2074-75/65

खु ला

पातख्रिास शाखा

उम्मे दवारको नाि थर

शाखा

योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१९

३७७

२०

मसफाररश गररएको
शाखा

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसफाररश गररएको
सिू ि

तिशाल कटु िाल

2074-75/65

खु ला

गौरादह शाखा

१७३५

शतमाला खनाल

2074-75/65

खु ला

गौरादह शाखा

२१

९४९

मनोजप्रसाद लम्साल

2074-75/65

खु ला

र्लाम शाखा

२२

४६०

धनमार्ा थापा

2074-75/65

खु ला

र्लाम शाखा

२३

११२४

पं कज ठाकुर

2074-75/68

मधेशी

गौरीगंज शाखा

२४

१६०४

सम्झना शे माा

2074-75/66

मतहला

मंगलबारे शाखा

२५

८२१

कुसु म ल्वागुन

2074-75/66

मतहला

खााँ दबारी शाखा

२६

१७७८

शोभा कुमाल

2074-75/66

मतहला

खााँ दबारी शाखा

२७

३४१

तितनिा शमाा

2074-75/66

मतहला

तफतदम शाखा

२८

१७२८

शं कर पन्िि

2074-75/68

मधेशी

गार्घाट शाखा

२९

१०६६

तनरज भु जेल

2074-75/67

आ.ज.

तफतदम शाखा

३०

४१२

चन्द्रकला पोख्रे ल

2074-75/66

मतहला

तसररजङ्घा शाखा

३१

३३

एलेक्सा पोख्रे ल

2074-75/66

मतहला

भोजपु र शाखा

३२

८६३

तललाििी िामाङ्ग

2074-75/67

आ.ज.

भोजपु र शाखा

३३

१७६४

तशिसागर मुन्खर्ा

2074-75/68

मधेशी

तसररजङ्घा शाखा

३४

७५९

कौशल्याकुमारी साह

2074-75/68

मधेशी

िाप्ले जुङ्ग शाखा

३५

८४१

लक्ष्मी गुरुङ्ग

2074-75/67

आ.ज.

िे ह्रथु म शाखा

३६

७२४

कतििा सु ब्बा

2074-75/67

आ.ज.

िे ह्रथु म शाखा

३७

७७४

खगेन्द्र राजिं शी

2074-75/67

आ.ज.

िाप्ले जुङ्ग शाखा

३८

२०१७

तटकाकुमारी िोलाङ्गे साकी

2074-75/69

दतलि

िे ह्रथु म शाखा

उम्मे दवारको नाि थर

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सतचि
पदपू तिा सतमति

