
विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७९/०८/२५

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र

१ ८/२०७९ आ.प्र. सहायक वनरे्दिक, अविकृत तृतीय -

२ ९/२०७९ आ.प्र. प्रिान सहायक, सहायक प्रथि -

३ ६/२०७९ आ.प्र. वनरे्दिक, अविकृत प्रथि -

४ ७/२०७९ आ.प्र. उप-वनरे्दिक, अविकृत वितीय -

५ ११/२०७९
खुला र 

सिािेिी

सहायक वनरे्दिक, प्राविविक(सूचना 

प्रविवि), अविकृत तृतीय (IT/Cyber 

Security)

२०७९ पुस २६ गते वर्दनको 

१:०० बजे

२०७९ पुस २७ गते 

वर्दनको १ :०० बजे

२०७९ पुस २८ गते 

वर्दनको १ :०० बजे

परीक्षा केन्द्र पवि 

प्रकावित गररनेि ।

प्रथम चरण द्वितीय पत्र तृतीय पत्र चतुथथ पत्र

६ १०/२०७९
खुला र 

सिािेिी

सहायक वनरे्दिक, प्रिासन, अविकृत 

तृतीय

२०७९ पुस २३ गते वबहानको 

११:०० बजे

२०७९ फागुन १६ गते 

वर्दनको २:०० बजे

२०७९ फागुन १७ गते 

वर्दनको २:०० बजे

२०७९ फागुन १८ गते 

वर्दनको २:०० बजे
३४४२

परीक्षा केन्द्र पवि 

प्रकावित गररनेि ।

परीक्षा केन्द्र पवि 

प्रकावित गररनेि ।

परीक्षा केन्द्र पवि 

प्रकावित गररनेि ।

२०७९ पुस २४ गते वर्दनको 

१:०० बजे

२०७९ पुस २५ गते 

वर्दनको १:०० बजे

२०७९ पुस २१ गते वर्दनको 

१:०० बजे

२०७९ पुस २२ गते 

वर्दनको १:०० बजे

१२

१४७

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्विकाय तथा संगद्वित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालि शाखा

आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्थ को द्वलखखत परीक्षा कायथक्रम द्विर्ाथरण गररएको सम्बन्धी सूचिा

वनकायिः िेपाल राष्ट्र  बैंक २०७९/०५/१७ वल.प. काययक्रि प्रकावित विवतिः

बैंकको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला तथा सिािेिी तफय को प्रवतयोवगतात्मक वलखखत परीक्षाको काययक्रि रे्दहाय बिोवजि वनिायरण गररएको हुँर्दा सम्बखित सबैको जानकारीको लावग यो सूचना 

प्रकावित गररएको ि । कोविड-१९ संक्रिण िएका उमे्मर्दिारहरुको लावग अलग परीक्षा केन्द्र रहने हुँर्दा परीक्षा िुरु हनिन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै नेपाल राष्ट्र  बैङ्किा अवनिायय रुपिा जानकारी वर्दनु 

पनेि ।

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

५१४

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

२७

५४
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र

७ १२/२०७९
खुला र 

सिािेिी
सहायक, प्रिासन, सहायक वितीय

२०७९ िाघ ८ गते वबहानको 

११:०० बजे

२०७९ फागुन १९ गते 

वर्दनको २:०० बजे

२०७९ फागुन २० गते 

वर्दनको २:०० बजे

लोक सेिा आयोग 

काठिाड  ंकायायलयले 

वनिायरण गरे बिोवजि 

हनेि ।

द्रष्ट्ब्यः  

५. िसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अंगे्रजी िुलो अक्षर (Capital Letter) A, B, C, D िा लेखखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता वर्दइने ि ।

६. प्रथि चरण (First Phase)को वलखखत परीक्षाबाट िन ट िएका उमे्मर्दिारलाई िात्र वितीय चरण (Second Phase) को परीक्षािा सखम्मवलत गराइनेि । 

७. प्रथि चरणको पूिययोग्यता परीक्षाको उत्तरपुखिका ओएमआर प्रणालीको हनेि ।

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा नेपाल राष्ट्र  बैङ्क वलविटेडको िेि साइटिा गई विद्यतीय िाध्यिबाट कोविड सम्बिी स्वयि् घोषणा फाराि अवनिायय रुपिा िनुयपनेि । 

९. कोविड - १९ संक्रवित उमे्मर्दिारहरुको लावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोले त्यस्ता उमे्मर्दिारहरुले आफू संक्रवित िएको जानकारी रावष्ट्र य नेपाल राष्ट्र  बैङ्किा अविि रुपिा गराउनु पनेि । 

३. परीक्षा ििनिा मोबाइल र्ोि तथा अन्य इलेक्टोद्विक्स द्विभाइस लैजाि द्विषेर् गररएको ि ।

४. परीक्षा संचालन हने वर्दन अप्रत्यावित विर्दा पनय गएिा पवन आयोगको पूवथ सूचिा द्वविा द्विर्ाथररत परीक्षा कायथक्रम स्थवगत हने िैन ।

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह प्रथम चरण

द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

राजु सत्याल प्रकाि गुरुङ्ग

िाखा अविकृत उप-सवचि

कोद्वभि - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि द्वदिुपिे थप द्ववषयहरु

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मर्दिारले  िाक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी सिेत वलई आउनु पनेि। 

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको सिय िन्दा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेि । 

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गर्दाय , बावहर वनस्कुँ र्दा र ि चालय प्रयोग गनुय पर्दाय विडिाड नगररकन २ (रु्दई) विटरको रू्दरी कायि गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेि । 

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेला हने, कुराकानी गने गनुय हुँरै्दन । 

५.   परीक्षािा खवटएका जनिखिले वर्दएको वनरे्दिनको पूणय पालना गनुय पनेि ।

२५०१०

क्र.सं. ७ वि.नं. १२/२०७९ को लिखित परीक्षा आयोगको काठमाडौं कायाािय, अनामनगरबाट संचािन हनुछे । 

१. उमे्मर्दिारले उत्तरपुखस्तकािा कालो मसी भएको िटपेि/कलम िात्र प्रयोग गनुयपनेि ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मर्दिारिालाई परीक्षािा सखम्मवलत नगराइने हुँर्दा प्रवेशपत्र अद्विवायथ रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेि ।
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