
विज्ञापन प्रकावित वमवतिः लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमततिः

प्रथम पत्र ( ३ घण्टा) द्वितीय पत्र ( ३ घण्टा) देखि सम्म

श्री पुष्पलाल मेमोररयल कलेज, 

चािविल गणेिथान पछाडी ॰
१ ५००

श्री वज.पी कोइराला मेमोररयल 

(कमु्यवनटी) कलेज, विफल ॰
५०१ ९००

श्री जनप्रभात मा.वि., कावलमाटी ॰ ९०१ १३००

श्री मदन भण्डारी  मेमोररयल 

कलेज, अनामनगर ॰
१३०१ १५००

श्री मनमोिन मेमोररयल कलेज, 

िोह्रखुटे्ट ॰
१५०१ १८००

श्री कलेज अफ इन्फरमेिन 

टेक्नोलोजी (CITE), तीनकुने ॰
१८०१ २२००

श्री मिेन्द्र भिन 

मा.वि.,िानोगौचरण ॰

२२०१ देखख िााँकी 

ििै

2516१ २०७४/७५/४९-५५
खिुा र 
समावेिी ििायक प्रबन्धक, ६

२०७५॰०५॰१० गते 

द्वदनको २.०० बजे

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

आन्तररक र िुला प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा काययक्रम र परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

तिकार्िः नेपाल बैंक द्वलद्वमटेड @)&%÷!÷@! @)&%÷#÷@(

  बैंकको पूिव प्रकावित विज्ञापन अनुिार देिाय िमोजमका पदिरुको आ.प्र. र िुला प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा देिाय बमोवजमको कायवक्रम अनुिार  वनम्न िमोवजमका 

परीक्षा भिनिरुमा िंचालन हुने व्यिोरा िम्वखन्धत ििैको जानकारीका लावग यो िूचना प्रकावित गररएको छ ॰

क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

२०७५॰०५॰११ गते 

द्वदनको २.०० बजे

NFC_Exm_Sch_2075_3-29 Page 1 of 3



प्रथम पत्र ( ३ घण्टा) द्वितीय पत्र ( ३ घण्टा) देखि सम्म
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

२ २०७४/७५/५६-५८
खिुा र 
समावेिी ििायक प्रबन्धक (आईटी), ६ 214

श्री कलेज अफ इन्फरमेिन 

टेक्नोलोजी (CITE), तीनकुने ॰

३ २०७४/७५/५९-६३
खिुा र 
समावेिी

ििायक प्रबन्धक (चाटडव 

एकाउने्टण्ट), ६
104

४ २०७४/७५/६४
खिुा र 
समावेिी

ििायक प्रबन्धक (इलेखरि कल 

इविवनयर), ६
49

५ २०७४/७५/१०९ आ.प्र. मुख्य प्रबन्धक, १० 6

६ २०७४/७५/११० आ.प्र. बररष्ठ प्रबन्धक, ९ 17

७ २०७४/७५/१११ आ.प्र. प्रबन्धक, ८ 53

८ २०७४/७५/११२ आ.प्र. प्रबन्धक (आईटी), ८ 5

९ २०७४/७५/११३ आ.प्र. उपप्रबन्धक, ७ 133

१० २०७४/७५/११४ आ.प्र. उपप्रबन्धक (आईटी), ७ 3

११ २०७४/७५/११५ आ.प्र. ििायक प्रबन्धक, ६ 199

१२ २०७४/७५/११६ आ.प्र. ििायक प्रबन्धक (आईटी), ६ 5

१३ २०७४/७५/११७ आ.प्र. िररष्ठ ििायक, ५ 204
श्री कलेज अफ इन्फरमेिन 

टेक्नोलोजी (CITE), तीनकुने ॰

ििै उमे्मदिारिरु

ििै उमे्मदिारिरु

ििै उमे्मदिारिरु
श्री मिेन्द्र भिन 

मा.वि.,िानोगौचरण ॰

श्री मिेन्द्र भिन 

मा.वि.,िानोगौचरण ॰

२०७५॰०५॰३ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५॰०५॰४ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५॰०५॰५ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५॰०५॰६ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५॰०५॰८ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५॰०५॰७ गते 

द्वदनको २.०० बजे

श्री मिेन्द्र भिन 

मा.वि.,िानोगौचरण ॰
ििै उमे्मदिारिरु

ििै उमे्मदिारिरु
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प्रथम पत्र ( ३ घण्टा) द्वितीय पत्र ( ३ घण्टा) देखि सम्म
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

प्रथम पत्र ( ३ घण्टा) द्वितीय पत्र ( ३ घण्टा)

१
२०७४/७५/६५-७१ 

(पे्रदेि नं. १)

खिुा र 
समावेिी ििायक , ४ 2096

पुिावञ्चल के्षत्रीय वनदेिनालय, 

देवे्रिाि, धनकुटा ॰

२
२०७४/७५/७२-७८ 

(पे्रदेि नं. २)

खिुा र 
समावेिी ििायक , ४ 1341

जनकपुर अञ्चल कायावलय, 

जलेश्वर ॰

३
२०७४/७५/७९-८५ 

(पे्रदेि नं. ३)

खिुा र 
समावेिी ििायक , ४ 4092

मध्यमाञ्चल के्षत्रीय वनदेिनालय, 

नया बानेश्वर, काठमाडौ ं॰

४
२०७४/७५/८६-९१ 

(पे्रदेि नं. ४, गण्डकी)

खिुा र 
समावेिी ििायक , ४ 881

पविमाञ्चल के्षत्रीय वनदेिनालय, 

पादी, पोखरा,

५
२०७४/७५/९२-९८ 

(पे्रदेि नं. ५)

खिुा र 
समावेिी ििायक , ४ 1522

लुखम्वनी अञ्चल कायावलय, बुटिल, 

रुपने्दिी ॰

६
२०७४/७५/९९-१०३ 

(पे्रदेि नं. ६, कणावली)

खिुा र 
समावेिी ििायक , ४ 191

मध्यपविमाञ्चल के्षत्रीय 

वनदेिनालय, िीरेन्द्रनगर, िुखेत ॰

७
२०७४/७५/१०४-

१०८ (पे्रदेि नं. ७)

खिुा र 
समावेिी ििायक , ४ 392

मिाकाली अञ्चल कायावलय, 

मिेन्द्रनगर ॰

द्रष्टब्यः 

 

gf/fo0fk|;fb 1jfnL
pk ;lrj

४. परीक्षा िंचालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनव गएमा पवन आयोगको पूवय सूचना द्ववना द्वनधायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हुने छैन ॰

dfwa e08f/L 
zfvf clws[t

१. उमे्मदिारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ॰

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारिालाई परीक्षामा िखम्मवलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अद्वनवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ ॰

३. परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन द्वनषेध गररएको छ ॰

क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

परीक्षा केन्द्र

लोक िेिा 

आयोगको परीक्षा  

िंचालन गने 

िम्वखन्धत 

कायावलयले तोके 

िमोवजम हुने छ ॰

२०७५॰०५॰१ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५॰०५॰२ गते 

द्वदनको २.०० बजे

उ.सं. परीक्षा संचालन गने द्वनकाय
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