नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।०९।२६

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/४९ (खु ला), तह ६ (छ), सहायक प्रबन्धक पदको माग पद सौं ख्या ३४ (चौौंतीस) का लानग लोक सेवा
आयोगबाट नलर्एको नलखखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लानग छनौट भएका ७५ (पचहत्तर) जना उम्मे दवारहरुको नमनत २०७५।०९।०१ दे खख
०७ गते सम्म अन्तवाा ताा सौं चालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपखस्थत ६४ (चौसठ्ठी) जना उम्मे दवारहरुको नलखखत परीक्षाको अौं क र अन्तवाा ताा को
औषत अौं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोनजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी ननयु खक्तका लानग नसफाररश गने गरी पदपूनता
सनमनतबाट नमनत २०७५।०९।२६ मा ननणा य भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लानग यो सू चना प्रकानशत गररएको छ । सफल
उम्मे दवारहरुले ननरोनगताको प्रमाणपत्र सनहत नमनत २०७५।१०।०२ गते सम्ममा यस नवभागमा सम्पका राख्न आउनु होला ।

िु ख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

८५७

कन्चन रौननयार

काठमाडौौं-२५, काठमाडौौं

स्वामीनाथ

पारसनाथ

२

२१०८

श्रीजा श्रेष्ठ

गोदावरी- ३, लनलतपुर

कमलबहादु र

मानबहादु र

३

२३६१

सुसान्त न्यौपाने

नपपरा नसमरा-२, बारा

शम्भुप्रसाद

यज्ञप्रसाद

४

२०९२

शोभा काफ्ले

तामाकोशी-७, दोलखा

नवष्णु प्रसाद

गणे शप्रसाद

५

१७९२

रुनबना श्रेष्ठ

काठमाडौौं-२०, काठमाडौौं

नबजयकुमार

कृष्णलाल

६

१००५

नलना गौतम

नतलोत्तमा-६, रुपन्दे ही

लक्ष्मण

कलाधर

७

२७१

भरत खत्री

खु ङ्ग-६, प्यु ठान

जु द्धबहादु र

नहमबहादु र

८

९१

अननल खड् का

बन्नीगढी-१, अछाम

जयबहादु र

झपटनसौंह

९

५९

अनमष शमाा

कोहलपुर-१, बााँ के

मधुसुदन

भवानीप्रसाद

१०

४०९

नवनपन थापा

गोलबजार-४, नसराहा

शौं करप्रसाद

दलसुर

११

२७४

भरत नतवारी

लेखनाथ-९, कास्की

जगन्नाथ

बसन्तराज

१२

१२५

अन्जना जोशी

चन्द्रानगरी-३, काठमाडौौं

पु ष्पकाजी

बाबुकाजी

१३

१८६५

सनलना राना

माईस्थान-३, महोत्तरी

तेजबहादु र

पदमबहादु र

१४

४६७

चण्डे श्वरी कायस्थ

बने पा-५, काभ्रे

नवष्णु भक्त

कृष्णलाल

१५

४७०

चन्द्रकला खत्री

बेलवारी-११, मोरङ

वीरे न्द्र

कुलबहादु र

१६

२०४८

शनमाला दाहाल

बने पा-४, काभ्रे

माधवप्रसाद

हरीनारायण

१७

१७६४

रोशन अनधकारी

भरतपुर-४, नचतवन

नारायणप्रसाद

खखमलाल

१८

५१६

नदपेन्द्रकुमार चापागार्ा

मेलुङ-७, दोलखा

केशवकुमार

नरबहादु र

१९

५२२

नदपानशखा काफ्ले

भरतपुर-१२, नचतवन

टौं कमणी

रौं गलाल

यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

२०

२२५५

सुनजना महजान

काठमाडौौं-१३, काठमाडौौं

चन्द्रबहादु र

पू णालाल

२१

१८२०

सनवन श्रेष्ठ

काठमाडौौं-९, काठमाडौौं

तेजकृष्ण

जीतबहादु र

२२

३२६

नबदु र नतमखिना

खानीखोला-१, काभ्रे

कृष्णहरी

रुक्मदत्त

२३

१६८९

रौं नजतकुमार राउत

सबैला-७, धनुषा

शोनभत

बेचन

२४

२५०९

योगेश गजु रेल

दे उमाई-४, ईलाम

दे वीप्रसाद

गौंगाप्रसाद

२५

१७९०

रुनबना बस्ने त

नागी-७, भोजपु र

दलबहादु र

लालबहादु र

२६

१८०

अजुान चानलसे

भरतपुर-६, नचतवन

रामलाल

कलाधर

२७

८१४

ज्योनतप्रसाद डु म्रे

वानलङ्ग-१४, स्याङ्जा

नटकाराम

बाल्लनन्द

२८

१७१८

रे णु शाक्य

कीनता पुर-१७, काठमाडौौं

राजभार्ा

सौं घमुनन

२९

४२५

नवष्णु अयाा ल

मक्रहर-२, रुपन्दे ही

टु ङ्गनाथ

कुलानन्द

३०

६८१

गोनवन्द नत्रपाठी

हररवन-९, सलाा ही

उद्धवप्रसाद

हररदत्त

३१

२३१८

सुननता थपनलया

काठमाडौौं-१६, काठमाडौौं

यादवप्रसाद

यदु प्रसाद

३२

२३७१

सुनशला नेपाल

मण्डन दे उपुर-९, काभ्रे

वासु देव

चु डामणी

३३

९२३

कृपा मानन्धर

काठमाडौौं-१, काठमाडौौं

कृष्णप्रसाद

भगतबहादु र

३४

४८

अखम्बका अनधकारी

पोखरा-१९, कास्की

डोलराज

टीकाराम

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

३४४

नवकाश अनधकारी

चापाकोट-५, स्याङ्जा

तुलसीराम

पु रुषोत्तम

२

१३९२

प्रनवन पु डासार्नी

नवराटनगर-४, मोरङ

प्रकाशबहादु र

कृष्णबहादु र

३

७५८

र्ा श्वरीप्रसाद भण्डारी

नसजुवा-७, मोरङ

तुलसीप्रसाद

नवष्णु प्रसाद

४

४१४

नबरे न्द्रबहादु र नबष्ट

नभमदत्त-३, कञ्चनपुर

शौं करबहादु र

हकाबहादु र

५

११९६

ननवन शमाा पौडे ल

मधुवन-९, वनदा या

नमनप्रसाद

रत्नाखर

६

१२३

अन्जन पोखरे ल

सूयानवनायक-१, भक्तपुर

ऋनषकेश

नकनतानाथ

७

२४९३

यादव पौड् याल

बुद्घशाखन्त-६, झापा

रङ्गलाल

दे वीप्रसाद

८

७७

अमृत सु वेदी

बेनी-१२, म्याग्दी

निलाल

श्रीकृष्ण

९

१०९०

मननषा अयाा ल

नारे श्वर-४, गोरखा

मनोहरी

खखला

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सनचव
पदपू नता सनमनत

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।०९।२६

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/५० (िमिला), तह ६ (छ), सहायक प्रबन्धक पदको माग पद सौं ख्या ९ (नौ) का लानग लोक सेवा
आयोगबाट नलर्एको नलखखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लानग छनौट भएका ५६ (छपन्न) जना उम्मे दवारहरुको नमनत २०७५।०९।०१ दे खख ०७
गते सम्म अन्तवाा ताा सौं चालन भएकोमा उपखस्थत ४७ (सतचालीस) जना उम्मे दवारहरुमध्ये रोल नौं. १२५, ४८, ८५७, ९२३, ४६७, ४७०, ५२२,
१७९०, १७९२, १७१८, १००५, ४२५, २०४८, २०९२, २१०८, १८६५, २२५५, २३१८ र २३७१ का उम्मे दवारहरु नव.नौं. २०७४-७५/४९ खुला तफा
नसफाररश भै सकेकोले बााँ की २८ (अठ्ठार्स) जना उम्मे दवारहरुको नलखखत परीक्षाको अौं क र अन्तवाा ताा को औषत अौं कको कुल योगको
आधारमा दे हाय बमोनजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी ननयु खक्तका लानग नसफाररश गने गरी पदपू नता सनमनतबाट नमनत
२०७५।०९।२६ मा ननणा य भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लानग यो सू चना प्रकानशत गररएको छ । सफल उम्मे दवारहरुले ननरोनगताको
प्रमाणपत्र सनहत नमनत २०७५।१०।०२ गते सम्ममा यस नवभागमा सम्पका राख्न आउनु होला ।

िु ख्य उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

८१०

जुनु पौडे ल

पञ्चकन्या-३, नुवाकोट

हे मनाथ

पशु पनत

२

२१६४

स्मृनत गौतम

काठमाडौौं-३१, काठमाडौौं

गोनवन्दप्रसाद

दे वहरी

३

१२१२

नम्रता खत्री

सुयानवनायक-३, भक्तपुर

साधुराम

यज्ञबहादु र

४

१८७४

सनमता भडे ल

चााँ गुनारायण-४, भक्तपुर

श्रीभक्त

रत्नभक्त

५

४९६

दशाना भट्टरार्ा

पोखरा-१, कास्की

फाल्गु नी

र्न्द्रप्रसाद

६

४०

एनलशा मानन्धर

काठमाडौौं-२२, काठमाडौौं

चन्द्रशेखर

शे खर

७

२७५

भारती श्रेष्ठ

गोौंगबु-९, काठमाडौौं

भाजु राम

हररबहादु र

८

४६९

चााँ दनी मौंडल

लग्मागाढा गुठी-७, धनुषा

नवजयकुमार

रामवृक्ष

९

१६३

अनु शा दाहाल

र्नरुवा-३, सु नसरी

सोमराज

यज्ञप्रसाद

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु /आिाको नाि

बाजे को नाि

१

१०९०

मननषा अयाा ल

नारे श्वर-४, गोरखा

मनोहरी

खखला

२

१००२

नलला नधमाल

डााँ गीहाट-३, मोरङ

भवनाथ

रामप्रसाद

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सनचव
पदपू नता सनमनत

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।०९।२६

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/५१ (आ.ज.), तह ६ (छ), सहायक प्रबन्धक पदको माग पद सौं ख्या ८ (आठ) का लानग लोक सेवा
आयोगबाट नलर्एको नलखखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लानग छनौट भएका २६ (छब्बीस) जना उम्मे दवारहरुको नमनत २०७५।०९।०१ दे खख ०७
गते सम्म अन्तवाा ताा सौं चालन भएकोमा उपखस्थत १९ (उन्नार्स) जना उम्मे दवारहरुमध्ये रोल नौं. १२५, ९२३, ४६७, १७९२, १७१८, ४०९, २१०८,
१८६५, १८२० र २२५५ का उम्मे दवारहरु नव.नौं. २०७४-७५/४९ खु ला तफा र रोल नौं. ४०, ४६९, २७५ र १८७४ का उम्मे दवारहरु नव.नौं. २०७४७५/५० मनहला तफा नसफाररश भै सकेकोले बााँ की ५ (पााँ च) जना उम्मे दवारहरुको नलखखत परीक्षाको अौं क र अन्तवाा ताा को औषत अौं कको कुल
योगको आधारमा दे हाय बमोनजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी ननयु खक्तका लानग नसफाररश गने गरी पदपू नता सनमनतबाट नमनत
२०७५।०९।२६ मा ननणा य भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लानग यो सू चना प्रकानशत गररएको छ । सफल उम्मे दवारहरुले ननरोनगताको
प्रमाणपत्र सनहत नमनत २०७५।१०।०२ गते सम्ममा यस नवभागमा सम्पका राख्न आउनु होला ।

िुख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६०

२

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

अनमत शाक्य

भक्तपुर-१५, भक्तपुर

ज्ञानरत्न

लोकनरनसौंह

११०६

मनोजकुमार सु नुवार

उमाकुण्ड-७, रामेछाप

चे तबहादु र

तमरबहादु र

३

२२०३

सु भास थापा मगर

कोटदरबार-८, तनहुाँ

धनबहादु र

दे वीलाल

४

१७२२

रे वतरत्न बज्राचाया

भक्तपुर-६, भक्तपुर

सु गतरत्न

सम्यकरत्न

५

१८७६

सनमता तण्डु कार

काठमाडौौं-२२, काठमाडौौं

राजे श्वर

कृष्णभार्ा

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सनचव
पदपू नता सनमनत

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः

२०७५।०९।२६

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/५२ (िधेशी), तह ६ (छ), सहायक प्रबन्धक पदको माग पद सौं ख्या ६ (छ) का लानग लोक से वा
आयोगबाट नलर्एको नलखखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लानग छनौट भएका ११ (एघार) जना उम्मे दवारहरुको नमनत २०७५।०९।०१ दे खख ०७
गते सम्म अन्तवाा ताा सौं चालन भएकोमा उपखस्थत ९(नौ) जना उम्मे दवारहरुमध्ये रोल नौं. १६८९ का उम्मे दवार नव.नौं. २०७४-७५/४९ खुला तफा
र रोल नौं. ४६९ का उम्मे दवार नव.नौं. २०७४-७५/५० मनहला तफा नसफाररश भैसकेकोले बााँ की ७ (सात) जना उम्मे दवारहरुको नलखखत
परीक्षाको अौं क र अन्तवाा ताा को औषत अौं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोनजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी ननयुखक्तका
लानग नसफाररश गने गरी पदपू नता सनमनतबाट नमनत २०७५।०९।२६ मा ननणा य भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लानग यो सूचना
प्रकानशत गररएको छ । सफल उम्मे दवारहरुले ननरोनगताको प्रमाणपत्र सनहत नमनत २०७५।१०।०२ गते सम्ममा यस नवभागमा सम्पका राख्न
आउनु होला ।

िु ख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मेदवारको नाि थर

ठे गाना

बाबु को नाि

बाजे को नाि

१

१४९६

नप्रौंयका ठाकुर

जलेश्वर-१२, महोत्तरी

बैद्यनाथ

महे श्वर

२

२२३७

सुगन्धाकुमारी कणा

जनकपु र-११, धनुषा

नवश्वन्भरलाल

सू यानारायणलाल

३

४६१

चााँ दनी शाह

गोनरपुरा-३, महोत्तरी

रामनरे श

राजे न्द्रप्रसाद

४

१८९

अरुणकुमार साह

धनु षाधाम-२, धनुषा

गमुानारायण

जगदे व

५

७९९

नजतेन्द्रकुमार साह

गोलबजार-४, नसरहा

परमेश्वर

नश्ररामजी

६

९४५

कृष्णप्रताप नदवाकर

बशनाहा-१, महोत्तरी

गौंगालाल

सू याबन्सीलाल

वै कन्तिक उम्मेदवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

२२७२

उम्मेदवारको नाि थर

सुमनकुमार साह

ठे गाना

बसबररया-३, सलाा ही

बाबु /आिाको नाि

चन्द्रनकशोरप्रसाद

बाजे को नाि

रामलखन

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सनचव
पदपू नता सनमनत

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः २०७५।०९।२६
यस बैंकको नवज्ञापन नौं. २०७४-७५/५३ (दनलत), तह ६ (छ), सहायक प्रबन्धक पदको माग पद सौं ख्या ३ (तीन) का लानग लोक सेवा
आयोगबाट नलर्एको नलखखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लानग छनौट भएका १ (एक) जना उम्मे दवारको नमनत २०७५।०९।०६ गते अन्तवाा ताा
सौं चालन भएकोमा उपखस्थत १ (एक) जना उम्मे दवारको नलखखत परीक्षाको अौं क र अन्तवाा ताा को औषत अौंकको कुल योगको आधारमा दे हाय
बमोनजम योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले स्थायी ननयु खक्तकका लानग नसफाररश गने गरी पदपू नता सनमनतबाट नमनत २०७५।०९।२६ मा ननणाय
भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लानग यो सू चना प्रकानशत गररएको छ । सफल उम्मे दवारले ननरोनगताको प्रमाणपत्र सनहत नमनत
२०७५।१०।०२ गते सम्ममा यस नवभागमा सम्पका राख्न आउनुहोला ।

िु ख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

१९२३

उम्मेदवारको नाि थर

सौंजयकुमार रम्तेल

ठे गाना

र्लाम-१०, र्लाम

बाबु को नाि

सन्तलाल

बाजे को नाि

वृ खाबहादु र

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सनचव
पदपू नता सनमनत

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः २०७५।०९।२६
यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/५४ (अपां ग), तह ६ (छ), सहायक प्रबन्धक पदको माग पद सौं ख्या १ (एक) का लानग लोक से वा
आयोगबाट नलर्एको नलखखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लानग छनौट भएका १ (एक) जना उम्मे दवारको नमनत २०७५।०९।०४ गते अन्तवाा ताा
सौं चालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपखस्थत रोल नौं. २७१ का उम्मे दवार नव.नौं. २०७४-७५/४९ खु ला तफा नसफाररश भै सकेकोले यो नवज्ञापनमा
कुनै पनन उम्मे दवार नसफाररश हुन नसकेको व्यहोरा पदपू नता सनमनतको नमनत २०७५।०९।२६ को ननणा यानु सार सम्बखन्धत सबैको जानकारीको
लानग यो सू चना प्रकानशत गररएको छ ।

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सनचव
पदपू नता सनमनत

नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाा लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अन्तिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सू चना
मिम िः २०७५।०९।२६
यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७४-७५/५५ (मप.क्षे .), ि ६ (छ), सहायक प्रबन्धक पदको माग पद सौं ख्या १ (एक) का लानग लोक सेवा
आयोगबाट नलर्एको नलखखत परीक्षाबाट अन्तवाा ताा को लानग छनौट भएका ३ (तीन) जना उम्मे दवारहरुको नमनत २०७५।०९।०१, ५ र ६ गते
अन्तवाा ताा सौं चालन भएकोमा अन्तवाा ताा मा उपखस्थत रोल नौं. ९१ का उम्मे दवार नव.नौं. २०७४-७५/४९ खु ला तफा नसफाररश भै सकेकोले यो
नवज्ञापनमा कुनै पनन उम्मे दवार नसफाररश हुन नसकेको व्यहोरा पदपूनता सनमनतको नमनत २०७५।०९।२६ को ननणा यानुसार सम्बखन्धत सबैको
जानकारीको लानग यो सू चना प्रकानशत गररएको छ ।

(दीपेन्द्रराज काफ्ले )
सदस्य सनचव
पदपू नता सनमनत

