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नेपाल राष्ट्र वैङ्कको प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्धितीय) पदको द्धितीय चरणको द्धलद्धित
परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ू ना ।

सूचना नं. ५८ /२०७५-७६, द्धमद्धत: २०७५/११/२६
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपरु द्वारा संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैङ्कको द्धिज्ञापन नं. २४/२०७५
(िुला र समावेशी) अनुसार प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्धितीय) पदमा धनगढी परीक्षा के न्द्र राखी दरखास्त बझु ाउने
उम्मेदवारहरूको यस कायाालय िाट सच
ं ाद्धलत प्रथम चरणको (प्रथम पत्र) प्रद्धतयोद्धगतात्मक द्धलद्धित परीक्षामा सहभागी
भई द्धितीय चरणको k/LIffsf लाद्धग छनौट भएका सम्पुणा उम्मेदवारहरूको द्धितीय चरणको द्धलद्धित परीक्षा पवू ा प्रकाशित
परीक्षा कायाक्रम अनसु ार तपशसल बमोशिम संचालन हुने भएकोले सम्बशन्द्धत सबैको िानकारीको लाशग यो सचू ना प्रकािन गररएको
छ।
द्धितीय चरणको द्धिद्धित परीक्षा काययक्रम
क्र.स. पत्र
द्धिषय
द्धलद्धित परीक्षा द्धमद्धत र समय
समय
१.
प्रर्थम
बैशकङ, लेखा, गशर्त र कम््यटू र
२०७५/१२/०८ गते शदनको २:०० बिे ३ घण्टा
२. शितीय अर्थािास्त्र, व्यवस्र्थापन, बैशकङ काननू र नीतीहरु २०७५/१२/०९ गते शदनको २:०० बिे ३ घण्टा
क्र.स.
१.

उम्मेदवार संख्या

परीक्षा भवन

लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कायाालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपरु
श्री लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कायाालयको परीक्षा
बाट प्रर्थम चरर्को परीक्षामा सहभागी भई शितीय चरर्को
हल, महेन्द्रनगर ।
k/LIffsf लाशग छनौट भएका सबै उम्मेदवारहरु ।

...........................

.............................

.............................

-पस्ु कर राि उपाध्याय_

-माया देवी िोिी_

(खगेन्द्र प्रसाद भट्ट)

स.क.अ.

ना.स.ु

शन. का.प्र.

रष्टव्यः
 प्रवेि पत्र शबना परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सशम्मशलत गराइने छै न ।
 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोिनका लाशग उम्मेदवारहरुले एक घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा पशु ग सक्नु पनेछ ।
 तोशकएको परीक्षा के न्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा के न्द्रमा सहभागी गराईने छै न ।

परीक्षामा मोबाइल फोनको प्रयोग पर्ू ा रुपमा शनषेध गररएको छ ।
 परीक्षामा अशनवाया रुपमा कालो मसी प्रयोग गनाु पनेछ ।
 परीक्षा संचालन हुने शदन सावािशनक शवदा पना गएमा पशन लोक सेवा आयोगको पव
ू ा सचू ना शवना परीक्षा कायाक्रम स्र्थशगत हुने छै न ।
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