नेपाल बैं क मलमिटे ड
प्रधान कायाफ लय

िानवश्रो व्यवस्थापन मवभाग

अल्पिि नम जा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
मिम िः

२०७७।०३।१४

यस बैंकको मवज्ञापन नं. २०७६-७७/१९ (खु ला/सिावे शी), तह ६ (छ), सहायकप्रवन्धक (CA)पदको माग पद सौं ख्या र्खु ला-६,
मवहला-१, आ.र्.-१, र मधेिी १ का लावग लोक से वा आयोगबाट वलइएको वलखर्खत परीक्षाबाट अन्तवाज ताज को लावग छनडट भएका ९
(नड) र्ना उम्मे दवारहरुको वमवत २०७६।१२। ४ गते देखर्ख ५ गते सम्म अन्तवाज ताज सौं चालन भएकोमा उपखथथत ८ (आठ) र्ना
उम्मेदवारहरुको वलखर्खत परीक्षाको अौं क र अन्तवाज ताज को औषत अौं कको कुल योगको आधारमा दे हाय बमोवर्म योग्यताक्रम कायम
हुन आएकोले थथायी वनयु खक्तका लावग वसर्ाररि गने गरी पदपू वतज सवमवतबाट वमवत २०७७।०३।१४ मा वनणज य भएकोले सम्बखन्धत
सबैको र्ानकारीको लावग यो सू चना प्रकावित गररएको छ । सर्ल उम्मे दवारहरुले वनरोवगताको प्रमाणपत्र सवहत वमवत
२०७७।०३।२१ गते सम्ममा यस ववभागमा सम्पकज राख्न आउनु होला ।
खुला र्फ िु ख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

ठे गाना

बाबुको नाि

बाजेको नाि

१

८३

उत्सव महर्ज न

काठमाण्डौं–१५,काठमाण्डौं

उत्तम

नारायण

२

१५

ववश्ववन्धु भट्टराइ

लेकवे वि–४,सु र्खेत

काविराम

चक्रपाणी

३

७७

सु र्ल सु वाल

भक्तपु र–२, भक्तपु र

रार्े न्द्रभक्त

कृष्णभक्त

४

७१

विवप्रसाद भु साल

घारापानी–५, अघाज र्खााँ ची

रववलाल

लोकमनी

५

६०

रोवर्ना वज्राचायज

लवलतपु र–१२, लवलतपु र

सु रेि

झनकरार्

६

४७

प्रकाि यादव

वमचै या–०६, वसराहा

पवनकुमार

रामसोगारथ

खुला र्फ वै कल्पिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

७३

वसर्ज ना सापकोटा

ठे गाना

भरतपु र–२५, वचतवन

बाबुको नाि

रामेश्वर

बाजेको नाि

मोतीकृष्ण

िमिला र्फ िु ख्य उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

१

६३

उम्मे दवारको नाि थर

साधना सु वेदी

ठे गाना

भगवती–५, म्याग्दी

बाबुको नाि

होमनाथ

बाजेको नाि

रघु नाथ

िमिला र्फ वै कल्पिक उम्मे दवारिः
यो.क्र.नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाि थर

१

७३

वसर्ज ना सापकोटा

ठे गाना

भरतपु र,२५, वचतवन

बाबुको नाि

रामेश्वर

बाजेको नाि

मोतीकृष्ण

आ.र्. तर्ज अन्तवाज ताज को लावग छनडट भएका रोल नौं . ६० का उम्मेदवार र्खुला तर्ज वसर्ाररि भएकोले वसर्ाररिका लावग कुनै पवन उम्मेदवार
बााँ की नरहे को ।
मधेिी तर्ज अन्तवाज ताज को लावग छनडट भएका रोल नौं . ४७ का उम्मेदवार र्खुला तर्ज वसर्ाररि भएकोले वसर्ाररिका लावग कुनै पवन उम्मेदवार
बााँ की नरहे को ।

(दीपेन्द्ररार् काफ्ले )
सदस्य सवचव
पदपूवतज सवमवत
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नेपाल बैं क सलसमटे ड
प्रधान कायाा लय

एकमुष्ट योग्यताक्रम एवं सिफाररश िम्बन्धी िू चना
र्स बैंकको ववज्ञापन नं. २०७६-७७/१९ (खु ला, मवहला, आ.र्. र मधेिी ), तह ६, सहार्कप्रवन्धक(CA)
पदमा उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरे को कूल प्राप्तां कबाट कार्म भएको एकमुष्ट र्ोग्यताक्रमको सू चीको
आधारमा उम्मेदवारहरुलाइ वनर्ुक्तिका लावग वसफाररि गररएको व्यहोरा पदपू वतज सवमवतको वमवत
२०७७।०३।१४ को वनर्जर्ानुसार सम्बक्तन्धत सबैको र्ानकारीको लावग र्ो सू चना प्रकािन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको िु ची:
योग्यताक्रम
नं.

रोल नं.

उम्मे दवारको नाम थर

सिफाररश गररएको
सवज्ञापन नं.

सिफाररश गररएको
िमू ह

१

८३

उत्सव महर्ज न
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७१
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५

६०
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2076-77/19
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६

४७

प्रकाि र्ादव

2076-77/19

खु ला

७

६३

साधना सु वेदी

2076-77/19

मवहला

(दीपे न्द्ररार् काफ्ले )
सदस्य सवचव
पदपू वतज सवमवत
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