
प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र चतुथथ पत्र देखि सम्म

१ १२/२०७६
खुला र 

समावेशी

सहायक निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

तृतीय (लेखा/लेखापरीक्षण)
२०७६ फागुि १२ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७६ फागुि १३ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७६ फागुि १४ गते 

नर्दिको २:०० बजे - २१०
श्री एसइए (SEA) इनिनियररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
१०१ ३१०

४००
श्री एसइए (SEA) इनिनियररङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
१०४ १७५६

४०१
श्री मिमोहि मेमोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
१७५७ ३४१३

द्रष्टब्यः 

५ वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) A, B, C, D मा लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नर्दइिे छ ।

६. प्रथम चरण (First Phase)को नलखखत परीक्षाबाट छिौट भएका उमे्मर्दवारलाई मात्र नितीय चरण (Second Phase) को परीक्षामा सखम्मनलत गराइिेछ । 

४. परीक्षा संचालि हुिे नर्दि अप्रत्यानशत नवर्दा पिन गएमा पनि आयोगको पूर्थ सूचना द्वर्ना द्वनर्ाथरित पिीक्षा कायथक्रम स्थनगत हुिे छैि ।

राजु सत्याल gf/fo0fk|;fb 1jfnL
शाखा अधिकृत pk ;lrj

नवज्ञापि प्रकानशत नमनतिः

बैंकको पूवन प्रकानशत नवज्ञापि अिुसार सहायक निरे्दशक पर्दको खुला र समावेशी तफन को परीक्षा कायनक्रमको रे्दहाय बमोनजम परीक्षा केन्द्र नििानरण गररएको हुुँर्दा सम्बखित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा 

प्रकानशत गररएको छ ।

२

पिीक्षा केन्द्र

१. उमे्मर्दवारले उत्तरपुखस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गिुनपिेछ ।

द्वलखित पिीक्षा द्वमद्वत ि समय

उ.सं.

२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उमे्मर्दवारवालाई परीक्षामा सखम्मनलत िगराइिे हुुँर्दा प्ररे्शपत्र अद्वनर्ायथ रुपमा साथमा द्वलई पिीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगारै् परीक्षा भविमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा भविमा मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्टोद्वनक्स द्वडभाइस लैजान द्वनषेर् गररएको छ ।

११/२०७६
खुला र 

समावेशी

सहायक निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

तृतीय -
२०७६ फागुि १५ गते 

नर्दिको २:०० बजे

लोक सेर्ा आयोग

सुिक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

पिीक्षा संचालन शािा

नल.प. कायनक्रम प्रकानशत नमनतिः 2076-08-122076-07-08निकायिः नेपाल िाष्टर  बैंक

िोल नं.

२०७६ फागुि १६ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७६ फागुि १७ गते 

नर्दिको २:०० बजे

सहायक द्वनदेशक पदको पिीक्षा केन्द्र द्वनर्ाथिण गरिएको सम्बन्धी सूचना

क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेर्ा, समूह/उपसमूह/ तह
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