नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अल्पिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।१०।११

य बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/१०४ (खुला), तह ४ (र्ार), हायक पदको माग पद िंख्या ७ ( ात) का लासग लोक ेवा
आयोगबाट सलइएको सलम्भखत परीक्षाबाट अन्तवाु ताु को लासग छनौट भएका १४ (र्ौध) जना उम्मेदवारहरुको समसत २०७५।१०।०१ र ०२
गते अन्तवाु ताु

िंर्ालन भएकोमा उपम्भथथत १४ (र्ौध) जना उम्मे दवारहरुको सलम्भखत परीक्षाको अिं क र अन्तवाु ताु को औषत अिं कको कुल

योगको आधारमा दे हाय बमोसजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयु म्भिका लासग स फाररश गने गरी पदपू सतु
समसत २०७५।१०।११ मा सनर्ुय भएकोले
सनरोसगताको प्रमार्पत्र

समसतबाट

म्बम्भित बैको जानकारीको लासग यो ूर्ना प्रकासशत गररएको छ । फल उम्मे दवारहरुले

सहत समसत २०७५।१०।१७ गते

म्ममा य सवभागमा म्पकु राख्न आउनु होला ।

िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

७६

भु वन भट्ट

लेकम-३, दार्ुु ला

दशरथदत्त

नन्दराम

२

६७

भावना शाह

भीमदत्त-२, कञ्चनपुर

नरे न्द्र

गम्भिरस िंह

३

२००

सहमानी ओझा

भीमदत्त-३ कञ्चनपुर

माधवर्न्द्र

आत्माराम

४

१२५

सदपकराज पाण्डे य

गोदावरी-१०, कैलाली

जनारजन

रङ्गीनाथ

५

१८२

ज्ञानु र्न्द

भीमदत्त-६ कञ्चनपु र

लसलतबहादु र

प्रे मबहादु र

६

६२७

बेदकोट-७ कञ्चनपु र

रमेशकुमार

जनक बहादु र

७

५०२

जोशीपुर-१, कैलाली

ोिंर्राम

ु सदक्षा पाल
राजकुमार र्ौधरी

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

ढाटु

वैकल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

२६३

कर्ाु खर जै ी

२

१७२

गीता वाग

ठे गाना

पन्चदे वल सवनायक-९, अछाम
लेना-८, बैतडी

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

नयाराम

आशाराम

रमेशदत्त

जयराम

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
दस्य सर्व
पदपू सतु समसत
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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

य बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/१०५ (िमिला), तह ४ (र्ार), हायक पदको माग पद िंख्या २ (दु ई) का लासग लोक ेवा
आयोगबाट सलइएको सलम्भखत परीक्षाबाट अन्तवाु ताु को लासग छनौट भएका १४ (र्ौध) जना उम्मेदवारहरुको समसत २०७५।१०।०१ र ०२
गते अन्तवाु ताु िंर्ालन भएकोमा अन्तवाु ताु मा उपम्भथथत १३ (तेह्र) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोल निं . ६७, ६२७, २०० र १८२ का
उम्मे दवारहरु सव.निं. २०७४-७५/१०४ खु ला तफु स फाररश भै केकोले बााँ की ९ (नौ) जना उम्मेदवारहरुको सलम्भखत परीक्षाको अिंक र
अन्तवाु ताु को औषत अिंकको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोसजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयु म्भिका लासग
स फाररश गने गरी पदपूसतु समसतबाट समसत २०७५।१०।११ मा सनर्ुय भएकोले म्बम्भित बैको जानकारीको लासग यो ूर्ना
प्रकासशत गररएको छ । फल उम्मेदवारहरुले सनरोसगताको प्रमार्पत्र सहत समसत २०७५।१०।१७ गते म्ममा य सवभागमा म्पकु
राख्न आउनु होला ।
िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

३८२

नन्दा जोशी

२

५५९

सवता भट्ट

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

भीमदत्त-१२, कञ्चनपु र

धमाु नन्द

घु रुवा

भीमदत्त-६ कञ्चनपु र

प्रे मवल्लभ

गजाधर

वै कल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

१

१७२

गीता वाग

२

१७१

सगता ऐर

ठे गाना

लेना-८, बैतडी
भालाखेती-४, कैलाली

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

रमेशदत्त

जयराम

सवरबहादु र

नरबहादु र

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
दस्य सर्व
पदपू सतु समसत
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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

य बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/१०६ (आ.ज.), तह ४ (र्ार), हायक पदको माग पद िं ख्या १ (एक) का लासग लोक ेवा
आयोगबाट सलइएको सलम्भखत परीक्षाबाट अन्तवाु ताु को लासग छनौट भएका ४ (र्ार) जना उम्मेदवारहरुको समसत २०७५।१०।०१ र ०२
गते अन्तवाु ताु िंर्ालन भएकोमा उपम्भथथत ४ (र्ार) जना उम्मेदवारहरुमध्ये रोल निं . ५०२ का उम्मे दवार सव.निं. २०७४-७५/१०४ खुला
तफु स फाररश भै केकोले बााँ की ३ (तीन) जना उम्मेदवारहरुको सलम्भखत परीक्षाको अिं क र अन्तवाु ताु को औषत अिं कको कुल योगको
आधारमा दे हाय बमोसजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयु म्भिका लासग स फाररश गने गरी पदपू सतु

समसतबाट समसत

२०७५।१०।११ मा सनर्ुय भएकोले म्बम्भित बैको जानकारीको लासग यो ूर्ना प्रकासशत गररएको छ । फल उम्मे दवारले
सनरोसगताको प्रमार्पत्र सहत समसत २०७५।१०।१७ गते म्ममा य सवभागमा म्पकु राख्न आउनु होला ।
िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

४४३

उम्मेदवारको नाि थर

पुजाकुमारी र्ौधरी

ठे गाना

सटकापुर-९ कैलाली

बाबु को नाि

जु गराम

बाजे को नाि

सर्न्का

वै कल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

५२०

रामसक न राना

गोदावरी-५, कैलाली

भगतराम

ु खराम

२

३५८

माया र्ौधरी

घोडाघोडी-१, कैलाली

पु सनलाल

हररराम

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
दस्य सर्व
पदपू सतु समसत
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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

य बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/१०८ (दमल ), तह ४ (र्ार), हायक पदको माग पद िंख्या १ (एक) का लासग लोक ेवा
आयोगबाट सलइएको सलम्भखत परीक्षाबाट अन्तवाु ताु को लासग छनौट भएका २ (दु ई) जना उम्मेदवारहरुको समसत २०७५।१०।०१ र ०२
गते अन्तवाु ताु िंर्ालन भएकोमा उपम्भथथत २ (दु ई) जना उम्मे दवारहरुको सलम्भखत परीक्षाको अिंक र अन्तवाु ताु को औषत अिंकको कुल
योगको आधारमा दे हाय बमोसजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले थथायी सनयु म्भिका लासग स फाररश गने गरी पदपू सतु समसतबाट
समसत २०७५।१०।११ मा सनर्ुय भएकोले
सनरोसगताको प्रमार्पत्र

म्बम्भित बैको जानकारीको लासग यो ू र्ना प्रकासशत गररएको छ । फल उम्मेदवारले

सहत समसत २०७५।१०।१७ गते

म्ममा य सवभागमा म्पकु राख्न आउनु होला ।

िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

५६८

उम्मेदवारको नाि थर

िंसगता सव.क.

ठे गाना

भजनी-६ कैलाली

बाबु को नाि

गर्े शमानस िंग

बाजे को नाि

दानस िं ग

वै कल्पिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६०४

उम्मेदवारको नाि थर

सशवराज ेठी

ठे गाना

धनगढी-१, कैलाली

बाबु /आिाको नाि

नरवहादु र

बाजे को नाि

कालुस िंह

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
दस्य सर्व
पदपू सतु समसत
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नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

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

य बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/१०४ (खुला), २०७४-७५/१०५ (िमिला), २०७४-७५/१०६ (आ.ज.) र २०७४-७५/१०८
(दमल ), तह ४, हायक पदमा उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तािं कबाट कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रमको ू र्ीको
आधारमा उम्मे दवारहरुको प्राथसमकताक्रम अनु ार दे हाय बमोसजमको शाखामा सनयु म्भिका लासग स फाररश गररएको व्यहोरा
पदपूसतु समसतको समसत २०७५।१०।११ को सनर्ुयानु ार म्बम्भित बैको जानकारीको लासग यो ू र्ना प्रकाशन गररएको छ ।

एकिुष्ट योग्य ाक्रिको सुची:
योग्य ाक्रि
नं.

रोल नं .

१

७६

२

मसफाररश गररएको

मसफाररश गररएको
मवज्ञापन नं.

मसफाररश गररएको
सिू ि

भु वन भट्ट

2074-75/104

खु ला

महे न्द्रनगर शाखा

६७

भावना शाह

2074-75/104

खु ला

महे न्द्रनगर शाखा

३

२००

सहमानी ओझा

2074-75/104

खु ला

धनगढी शाखा

४

१२५

सदपकराज पाण्डे य

2074-75/104

खु ला

धनगढी शाखा

५

१८२

ज्ञानु र्न्द

2074-75/104

खु ला

सवलाशपु र शाखा

६

६२७

2074-75/104

खु ला

धनगढी शाखा

७

५०२

राजकुमार र्ौधरी

2074-75/104

खु ला

सटकापु र शाखा

८

३८२

नन्दा जोशी

2074-75/105

मसहला

सत्रवे र्ी शाखा

९

५५९

सवता भट्ट

2074-75/105

मसहला

डडे लधुरा शाखा

१०

४४३

2074-75/106

आ.ज.

डडे लधुरा शाखा

११

५६८

2074-75/108

दसलत

जोगबुढा शाखा

उम्मे दवारको नाि थर

ु सदक्षा पाल

पु जाकुमारी र्ौधरी
िं सगता सव.क.

शाखा

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
दस्य सर्व
पदपू सतु समसत
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