
विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७७/०९/०३
वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवतिः
२०७८/०४/०९

विखित परीक्षा 

कार्यक्रि संिोधन 

विवत:

२०७८/०४/१७

१ १३/२०७७
िुिा र 

सिािेिी
सहार्क, प्रिासन, सहार्क वितीर्

२०७८ भदौ ५ गते विहान 

११:०० बजे
१७५८९

द्रष्टब्यः  

५. िसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) A, B, C, D िा िेखिएको उत्तरिाई िात्र िान्यता वदइने छ ।

६. प्रथि चरण (First Phase)को विखित परीक्षाबाट छनौट भएका उमे्मदिारिाई िात्र वितीर् चरण (Second Phase) को परीक्षािा सखम्मवित गराइनेछ । 

७. प्रथि चरणको पूियर्ोग्यता परीक्षाको उत्तरपुस्तिका ओएमआर प्रणालीको हुनेछ ।

७. आर्ोगबाट जारी भएको संक्रमणको विशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संिोधन सवहत) को पािना गरी परीक्षा सञ्चािन गररनेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैिे आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा नेपाि राष्ट्र  बैङ्कको िेभ साइटिा गई विद्रु्तीर् िाध्यिबाट कोवभड सम्बन्धी स्वर्ि् घोषणा फाराि अवनिार्य रुपिा भनुयपनेछ । 

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा वनकाय तथा संगवठत संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालन शाखा

वलस्तखत परीक्षा काययक्रम संशोधन गररएको सम्बन्धी सूचना

वनकार्िः नेपाल राष्टर  बैंक

वबज्ञापन नं. वकवसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह

प्रथम चरणको वलस्तखत 

परीक्षा वमवत र समय 

(साविक)

बैंकको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसार सहायक, प्रशासन, सहायक वितीयको प्रथम चरणको विखित परीक्षा कार्यक्रि कारणिि देहार् बिोजि संशोधन गररएको हुुँदा सम्बखन्धत 

सबैको जानकारीको िावग र्ो सूचना प्रकावित गररएको छ ।

प्रथम चरणको वलस्तखत परीक्षाको 

संशोवधत वमवत र समय

२०७८ भदौ १२ गते विहानको ७:३० बजे

परीक्षा केन्द्र

िोक सेिा आर्ोग काठिाडौ ंकार्ायिर्िे 

वनधायरण गरे बिोवजि हुनेछ ।

उमे्मदिार संख्या

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारिािाई परीक्षािा सखम्मवित नगराइने हुुँदा प्रिेशपत्र अवनिायय रुपमा साथमा वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा भिनिा मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्टोवनक्स विभाइस लैजान वनषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनय गएिा पवन आयोगको पूिय सूचना विना वनधायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हुने छैन ।

९. कोवभड - १९ संक्रवित उमे्मदिारहरुको िावग वििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने भएकोिे त्यस्ता उमे्मदिारहरुिे आफू संक्रवित भएको जानकारी नेपाि राष्ट्र  बैङ्किा अविि रुपिा गराउनु पनेछ ।

१. उमे्मदिारिे उत्तरपुखस्तकािा कालो मसी भएको िटपेन/कलम िात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

क्र.सं.
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१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गनुयअवघ उमे्मदिारिे  अवनिार्य रुपिा िाक्स िगाई आफ्नो प्रर्ोजनको िावग स्यावनटाइजर र िानेपानी सिेत विई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको िावग तोवकएको सिर् भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गदाय, बावहर वनस्कुँ दा र िौचािर् प्रर्ोग गनुय पदाय वभडभाड नगररकन  २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गरी क्रिैसुँग तोवकएको स्थानिा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा भेिा हुने, कुराकानी गने गनुय हुुँदैन । 

५.   परीक्षािा िवटएका जनिखििे वदएको वनदेिनको पूणय पािना गनुय पनेछ ।

शाखा अधिकृत pk ;lrj

कोवभड - १९ संक्रिणको सिर्िा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु

राज ुसत्याल gf/fo0fk|;fb 1jfnL
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