नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अल्पिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।१०।११

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/९९ (खुला), तह ४ (िार), सहायक पदको िाग पद सं ख्या ७ (सात) का लामग लोक सेवा
आयोगबाट मलइएको मलखखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लामग छनौट भएका १५ (पन्ध्र) जना उम्मेदवारहरुको मिमत २०७५।०९।३० र
१०।०१ गते अन्तवाि ताि संिालन भएकोिा अन्तवाि ताि िा उपखथित १४ (िौध) जना उम्मेदवारहरुको मलखखत परीक्षाको अंक र अन्तवाि ताि को
औषत अंकको कुल योगको आधारिा दे हाय बिोमजि योग्यताक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयु खिका लामग मसफाररश गने गरी
पदपू मति समिमतबाट मिमत २०७५।१०।११ िा मनणिय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सू िना प्रकामशत गररएको छ ।
सफल उम्मेदवारहरुले मनरोमगताको प्रिाणपत्र समहत मिमत २०७५।१०।१७ गते सम्मिा यस मवभागिा सम्पकि राख्न आउनुहोला ।
िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

१५२

सन्तोष लामिछाने

पोखरा-३१, कास्की

कृष्णप्रसाद

िाधवप्रसाद

२

८७

िहे न्द्र वाग्ले

वीरे न्द्रनगर-१०, सु खेत

रािप्रसाद

गोमवन्दप्रसाद

३

५०

गणेश खत्री

रािघाट-६, सु खेत

प्रे िबहादु र

रं गमबर

४

७४

खेिराज ढकाल

लाटीकोइली-८, सु खेत

दे विणी

मतलाराि

५

९९

मिलन पौडे ल

वीरे न्द्रनगर-१२, सु खेत

गोपीप्रसाद

जयप्रसाद

६

९७

िनोज लामिछाने

भैरवी-६, दै लेख

िमणराि

जयनारायण

७

११४

नमवनप्रकाश ओली

सानोभे री-३, रुकुि

भदे

कालु

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

१७५

सुमनल पौडे ल

वीरे न्द्रनगर-२, सु खेत

नेत्रप्रसाद

रमवलाल

२

८५

िदन लामिछाने

तरं गा-७, सु खेत

ऋमषराि

िहाप्रसाद

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य समिव
पदपू मति समिमत
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नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अल्पिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।१०।११

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/१०० (िमिला), तह ४ (िार), सहायक पदको िाग पद सं ख्या २ (दु ई) का लामग लोक सेवा
आयोगबाट मलइएको मलखखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लामग छनौट भएका ३ (तीन) जना उम्मेदवारहरुको मिमत २०७५।१०।०१ गते
अन्तवाि ताि संिालन भएकोिा अन्तवाि ताि िा उपखथित २ (दु ई) जना उम्मेदवारहरुको मलखखत परीक्षाको अंक र अन्तवाि ताि को औषत
अं कको कुल योगको आधारिा दे हाय बिोमजि योग्यताक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयु खिका लामग मसफाररश गने गरी पदपूमति
समिमतबाट मिमत २०७५।१०।११ िा मनणिय भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सूिना प्रकामशत गररएको छ । सफल
उम्मेदवारहरुले मनरोमगताको प्रिाणपत्र समहत मिमत २०७५।१०।१७ गते सम्मिा यस मवभागिा सम्पकि राख्न आउनु होला ।
िुख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

१३९

रश्िी अमधकारी

नारायण-११, दै लेख

नन्दप्रसाद

िन्द्रलाल

२

१४८

सन्ध्या आिायि

िानपु र-४, दाङ्ग

गणे शप्रसाद

घनश्याि

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य समिव
पदपू मति समिमत
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नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अल्पिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।१०।११

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/१०२ (िधेशी), तह ४ (िार), सहायक पदको िाग पद संख्या १ (एक) का लामग लोक सेवा
आयोगबाट मलइएको मलखखत परीक्षाबाट अन्तवाि ताि को लामग छनौट भएका १ (एक) जना उम्मेदवारको मिमत २०७५।१०।०१ गते
अन्तवाि ताि संिालन भएकोिा उपखथित १ (एक) जना उम्मे दवारको मलखखत परीक्षाको अं क र अन्तवाि ताि को औषत अंकको कुल योगको
आधारिा दे हाय बिोमजि योग्यताक्रि कायि हुन आएकोले थिायी मनयु खिका लामग मसफाररश गने गरी पदपू मति समिमतबाट मिमत
२०७५।१०।११ िा मनणि य भएकोले सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सूिना प्रकामशत गररएको छ । सफल उम्मे दवारहरुले
मनरोमगताको प्रिाणपत्र समहत मिमत २०७५।१०।१७ गते सम्मिा यस मवभागिा सम्पकि राख्न आउनुहोला ।
िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१७९

उम्मेदवारको नाि थर

सूयिनाि िहतो

ठे गाना

धनगढीिाई-८, मसरहा

बाबु को नाि

मवन्दे श्वर

बाजे को नाि

िैजे

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य समिव
पदपू मति समिमत
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नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

एकिुष्ट योग्य ाक्रि एवं मसफाररश सम्बन्धी सूचना
मिम िः २०७५।१०।११

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/९९ (खुला), २०७४-७५/१०० (िमिला) र २०७४-७५/१०२(िधेशी), तह ४, सहायक पदिा
उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कबाट कायि भएको एकिुष्ट योग्यताक्रिको सू िीको आधारिा उम्मे दवारहरुको
प्रािमिकताक्रि अनुसार दे हाय बिोमजिको शाखािा मनयुखिका लामग मसफाररश गररएको व्यहोरा पदपू मति समिमतको मिमत
२०७५।१०।११ को मनणियानु सार सम्बखित सबैको जानकारीको लामग यो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सु ची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

१५२

२

मसफाररश गररएको
शाखा

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसफाररश गररएको
सिू ि

सन्तोष लामिछाने

2074-75/99

खु ला

वीरे न्द्रनगर शाखा

८७

िहे न्द्र वाग्ले

2074-75/99

खु ला

जाजरकोट शाखा

३

५०

गणे श खत्री

2074-75/99

खु ला

सल्यान शाखा

४

७४

खे िराज ढकाल

2074-75/99

खु ला

जाजरकोट शाखा

५

९९

मिलन पौडे ल

2074-75/99

खु ला

बागिौर शाखा

६

९७

िनोज लामिछाने

2074-75/99

खु ला

रुकुि शाखा

७

११४

नमवनप्रकाश ओली

2074-75/99

खु ला

रुकुि शाखा

८

१३९

रश्िी अमधकारी

2074-75/100

िमहला

डोल्पा शाखा

९

१४८

सन्ध्या आिायि

2074-75/100

िमहला

डोल्पा शाखा

१०

१७९

सू यिनाि िहतो

2074-75/102

िधेशी

जगदु ल्ला शाखा

उम्मे दवारको नाि थर

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य समिव
पदपू मति समिमत
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