
विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७८/०८/२४
वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवतिः
२०७८/१२/१७

द्वितीय पत्र तृतीय पत्र चतुर्थ पत्र देखि सम्म

२००
श्री सगरिाथा िल्टिपि 

किेज, विल्टििजार ।
१६ ८४८

४००
श्री िोक सेिा आर्ोग, 

अनािनगर ।
८५३ २५३२

२७७
श्री एल्टिसन किेज, नर्ााँ 

िानेश्वर ।
२५३४ ३७५४

प्रर्म पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र देखि सम्म

४००
श्री िोक सेिा आर्ोग, 

अनािनगर ।
१ ४००

६३
श्री सगरिाथा िल्टिपि 

किेज, विल्टििजार ।
४०१ सबै

३ १५/२०७८
खुिा र 

सिािेिी

सहार्क वनरे्दिक, प्रिासन, अविकृत 

तृतीर् (िाविज्य कानून)

२०७९ असार २५ गते 

विहानको ७:३० बजे

२०७९ असार २६ गते 

विहानको ७:३० बजे

२०७९ असार २७ गते 

विहानको ७:३० बजे
५८

श्री िोक सेिा आर्ोग, 

अनािनगर ।
१ सबै

२०७९ असार २४ गते 

विहानको ७:३० बजे

उ.सं.

रोल नं.

परीक्षा केन्द्र

२ १४/२०७८
खुिा र 

सिािेिी

सहार्क वनरे्दिक, प्रिासन, अविकृत 

तृतीर् (िेखा/िेखापरीक्षि)

२०७९ असार २२ गते 

विहानको ७:३० बजे

रोल नं.

१ १३/२०७८
खुिा र 

सिािेिी

परीक्षा केन्द्रक्र.सं. द्विज्ञापन नं.

२०७९ असार २३ गते 

विहानको ७:३० बजे

द्वकद्वसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह उ.सं.

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

सहार्क वनरे्दिक, प्रिासन, अविकृत 

तृतीर्

२०७९ असार १९ गते 

वर्दनको २:०० बजे

२०७९ असार २० गते 

वर्दनको २:०० बजे

२०७९ असार २१ गते 

वर्दनको २:०० बजे

बैंकको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसार खुिा तथा सिािेिी तर्य का विविन्न पर्दको परीक्षा केन्द्र रे्दहार् बिोवजि वनिायरि गररएको हाँर्दा सिल्टित सबैको जानकारीको िावग र्ो सूचना प्रकावित गररएको छ । 

कोविि-१९ संक्रिि िएका उमे्मर्दिारहरुको िावग अिग परीक्षा केन्द्र रहने हाँर्दा परीक्षा िुरु हनिन्दा कम्तीिा ३ (तीन) घण्टा अगािै नेपाि राष्ट्र  बैङ्किा अवनिार्य रुपिा जानकारी वर्दनु पनेछ ।

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तर्ा संगद्वित संस्र्ा महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

िुला तर्ा समािेशी तर्थ का द्विद्विन्न पदको द्वलखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र द्वनर्ाथरण गररएको सम्बन्धी सूचना

वनकार्िः नेपाल राष्ट्र  बैंक परीक्षा केन्द्र द्वनर्ाथरण द्वमद्वत : २०७९/०२/२६
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२००
श्री िनिोहन िेिोररर्ि 

किेज, सोह्रखुटे्ट ।
१ २००

२००
श्री सगरिाथा िल्टिपि 

किेज, विल्टििजार ।
२०१ ४००

४००
श्री िोक सेिा आर्ोग, 

अनािनगर ।
४०१ ८००

२००
श्री एल्टिसन किेज, नर्ााँ 

िानेश्वर ।
८०१ १०००

८४

श्री एनवसए (NCA) किेज 

अर् िेनेजिेण्ट, अनुपिागय, 

िीनििन ।

१००१ सबै

द्रष्ट्ब्यः  

५. िसु्तगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्र्दा अंगे्रजी िुलो अक्षर (Capital Letter) A, B, C, D िा िेल्टखएको उत्तरिाई िात्र िान्यता वर्दइने छ ।

६. परीक्षाथीहरु सबैिे आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा नेपाि राष्ट्र  बैङ्कको िेि साइटिा गई विद्यतीर् िाध्यिबाट कोविि सििी स्वर्ि् घोषिा र्ाराि अवनिार्य रुपिा िनुयपनेछ । 

७. कोविि - १९ संक्रवित उमे्मर्दिारहरुको िावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने िएकोिे त्यस्ता उमे्मर्दिारहरुिे आरू् संक्रवित िएको जानकारी रावष्ट्र र् नेपाि राष्ट्र  बैङ्किा अविि रुपिा गराउनु पनेछ । 

४ १६/२०७८
खुिा र 

सिािेिी

सहार्क वनरे्दिक, प्राविविक, 

अविकृत तृतीर् (सूचना प्रविवि)

२०७९ असार २८ गते 

वर्दनको २:०० बजे

राजु सत्याि प्रकाि गुरुङ्ग

िाखा अविकृत उप-सवचि

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गर्दाय, बावहर वनस्काँ र्दा र िौचािर् प्रर्ोग गनुय पर्दाय विििाि नगररकन २ (रु्दई) विटरको रू्दरी कार्ि गरी क्रिैसाँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ । 

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा िेिा हने, कुराकानी गने गनुय हाँरै्दन । 

५.   परीक्षािा खवटएका जनिल्टििे वर्दएको वनरे्दिनको पूिय पािना गनुय पनेछ ।

२०७९ असार २९ गते 

वर्दनको २:०० बजे

कोद्विड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहन परीक्षार्ीले ध्यान द्वदनुपने र्प द्विषयहरु

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मर्दिारिे  िाक्स िगाई आफ्नो प्रर्ोजनको िावग स्यावनटाइजर र खानेपानी सिेत विई आउनु पनेछ। 

२.   परीक्षाथी परीक्षाको िावग तोवकएको सिर् िन्दा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ । 

१. उमे्मर्दिारिे उत्तरपुल्टस्तकािा कालो मसी िएको डटपेन/कलम िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मर्दिारिािाई परीक्षािा सल्टम्मवित नगराइने हाँर्दा प्रिेशपत्र अद्वनिायथ रुपमा सार्मा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा ििनिा मोबाइल र्ोन तर्ा अन्य इलेक्टोद्वनक्स द्वडिाइस लैजान द्वनषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािन हने वर्दन अप्रत्यावित विर्दा पनय गएिा पवन आयोगको पूिथ सूचना द्विना द्वनर्ाथररत परीक्षा कायथक्रम स्थवगत हने छैन ।

२०७९ असार ३० गते 

वर्दनको २:०० बजे
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