
विज्ञापन प्रकावित 

विवतिः

वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवतिः 2078-04-09

प्रथि पत्र वितीर् पत्र देखि सम्म

1 ०६/२०७७ आ.प्र. निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत प्रथम १५ १ १५

2 ०७/२०७७ आ.प्र.
उप निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

नितीय
४९ १ ४९

3 ०८/२०७७ आ.प्र.
प्रिाि सहायक, प्रशासि, सहायक 

प्रथम
३१ १ ३१

4 ९/२०७७ आ.प्र. सहायक, प्रशासि, सहायक नितीय ३ १ ३

रोि नं.

प्रथि पत्र वितीर् पत्र तृतीर् पत्र
देखि सम्म

२००
श्री मिमोहि मेमोरियल कलेज, बालाजु । 

(जिमैत्री अस्ताल सँगै)
१००१ १२००

२०० श्री एम्बिसि कलेज, ियाँ वािेश्वि । A १२०१ १४००

२०० श्री एम्बिसि कलेज, ियाँ वािेश्वि । B १४०१ १६००

७३
श्री सगिमाथा मम्बिपल कलेज, निम्बिवजाि 

।
१६०१ १६७३

६ १२/२०७७
खुला ि 

समावेशी

सहायक निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

तृतीय (वानिज्य कािूि)

२०७८ भर्दौ १३ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७८ भर्दौ १४ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७८ भर्दौ १५ गते 

नर्दिको २:०० बजे
७०

श्री एिनसए (NCA) कलेज अफ मेिेजमेण्ट, 

अिुपमागग, मीिभवि ।
१००१ १०७०

बैंकको पूवग प्रकानशत नवज्ञापि अिुसाि रे्दहाय बमोजमका पर्दहरुको  आ.प्र., खुला ि समावेशी प्रनतयोनगतात्मक नलम्बखत पिीक्षाको परीक्षा केन्द्र रे्दहाय बमोनजम िहेको हँर्दा सिम्बित सबैको जािकािीका लानग यो सूचिा प्रकानशत गरिएको छ । कोनभि-१९ संक्रमि 

भएका उमे्मर्दवािहरुको लानग नवशेष पिीक्षा केन्द्र िहिे हँर्दा पिीक्षा शुरु हिभन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगावै िेपाल िाष्ट्र  बैङ्कमा अनिवायग रुपमा जािकािी नर्दिु पिेछ ।

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

परीक्षा केन्द्र वनर्ायरण गररएको सूचना

वनकार्िः
नेपाि राष्ट्र  बैंक 2077-09-03

परीक्षा केन्द्र प्रकावित विवत : 

२०७८/०४/३१

२०७८ भर्दौ ६ गते 

नवहािको ११:०० बजे

२०७८ भर्दौ ७ गते 

नवहािको ११:०० बजे

क्र.सं. वबज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

विखित परीक्षा विवत सिर्

क्र.सं. वबज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
विखित परीक्षा विवत सिर्

उ.सं.

परीक्षा केन्द्रउ.सं.

परीक्षा केन्द्र
रोि नं.

श्री लोक सेवा आयोग, अिामिगि ।

५ ११/२०७७
खुला ि 

समावेशी

सहायक निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

तृतीय (लेखा/लेखापिीक्षि)
२०७८ भर्दौ १६ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७८ भर्दौ १७ गते 

नर्दिको २:०० बजे

२०७८ भर्दौ १८ गते 

नर्दिको २:०० बजे
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देखि सम्म

२०० श्री मिमोहि मेमोरियल कलेज, सोह्रखुटे्ट । १००१ १२००

२०० श्री महेन्द्र भवि मा.नव., सािोगौचिि । A १२०१ १४००

२०० श्री महेन्द्र भवि मा.नव., सािोगौचिि । B १४०१ १६००

२०० श्री टंगाल मा.नव. टंगाल । १६०१ १८००

२०० श्री िन्दी मा.नव., िक्साल । १८०१ २०००

२००
श्री र्दिबाि हाई सू्कल (संसृ्कत माध्यनमक 

नवद्यालय), िािीपोखिी ।
२००१ २२००

२००
श्री र्दिबाि हाई सू्कल (भािु माध्यनमक 

नवद्यालय), िािीपोखिी ।
२२०१ २४००

२००
श्री शहीर्द शुक्र मा.नव., अिैतमागग, बागबजाि 

।
२४०१ २६००

२०० श्री पद्मोर्दय मा.नव., पुतनलसिक । २६०१ २८००

२००
श्री एसइए (SEA) इनिनियरिङ्ग एकेिेमी, 

थापाथली ।
२८०१ ३०००

२०० श्री स्वप्न वानटका (SV) एकेिेमी, बुद्धिगि । ३००१ ३२००

२०० श्री नवजय स्मािक मा.नव., निम्बिवजाि । A ३२०१ ३४००

२०० श्री नवजय स्मािक मा.नव., निम्बिवजाि । B ३४०१ ३६००

२००
श्री सगिमाथा मम्बिपल कलेज, निम्बिवजाि 

।
३६०१ ३८००

२००
श्री मर्दि भण्डािी मेमोरियल कलेज, 

अिामिगि ।
३८०१ ४०००

२०० श्री एम्बिसि कलेज, ियाँ वािेश्वि । ४००१ ४२००

२०० श्री ित्निाज्यलक्ष्मी मा.नव., वािेश्वि ।  A ४२०१ ४४००

२०० श्री ित्निाज्यलक्ष्मी मा.नव., वािेश्वि ।  B ४४०१ ४६००

१७२ श्री लोक सेवा आयोग, अिामगिि । ४६०१ ४७७२

क्र.सं. वबज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
रोि नं.

परीक्षा केन्द्रउमे्मदिार संख्या

७ १०/२०७७
खुला ि 

समावेशी

सहायक निरे्दशक, प्रशासि, अनिकृत 

तृतीय

२०७८ भर्दौ १९ गते नवहािको ११:०० बजे

(प्रथम चििको नलम्बखत पिीक्षा)

विखित परीक्षा विवत सिर्
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देखि सम्म
क्र.सं. वबज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

रोि नं.
परीक्षा केन्द्रउमे्मदिार संख्याविखित परीक्षा विवत सिर्

द्रष्ट्ब्यिः  

५. वसु्तगत बहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्र्दा अंगे्रजी िुिो अक्षर (Capital Letter) A, B, C, D मा लेम्बखएको उत्तिलाई मात्र मान्यता नर्दइिे छ ।

६. प्रथम चिि (First Phase)को नलम्बखत पिीक्षाबाट छिौट भएका उमे्मर्दवािलाई मात्र नितीय चिि (Second Phase) को पिीक्षामा सम्बम्मनलत गिाइिेछ । 

७. प्रथम चििको पूवगयोग्यता पिीक्षाको उत्तरपुखिका ओएिआर प्रणािीको हिेछ ।

७. आयोगबाट जािी भएको संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिि) को पालिा गिी पिीक्षा सञ्चालि गरििेछ ।

८. पिीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अवस्थाको बािेमा िेपाल िाष्ट्र  बैङ्कको वेभ साइटमा गई नवर््दयुतीय माध्यमबाट कोनभि सििी स्वयम् घोषिा फािाम अनिवायग रुपमा भिुगपिेछ । 

१.   पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिुगअनघ उमे्मर्दवािले  अनिवायग रुपमा माक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिटाइजि ि खािेपािी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लानग तोनकएको समय भन्दा १ घण्टा अगावै पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्दाग, बानहि निसँ्कर्दा ि शौचालय प्रयोग गिुग पर्दाग नभिभाि िगरिकि २ (रु्दई) नमटिको रू्दिी कायम गिी क्रमैसँग तोनकएको स्थािमा जािुपिेछ ।

४.   पिीक्षाथीहरु समूहमा भेला हिे, कुिाकािी गिे गिुग हँरै्दि । 

५.   पिीक्षामा खनटएका जिशम्बिले नर्दएको निरे्दशिको पूिग पालिा गिुग पिेछ ।

gf/fo0fk|;fb 1jfnL

pk ;lrjशाखा अधिकृत

२. प्रवेश पत्र नविा कुिै पनि उमे्मर्दवािवालाई पिीक्षामा सम्बम्मनलत िगिाइिे हँर्दा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै पिीक्षा भविमा आइपुगु्नपिेछ ।

३. पिीक्षा भविमा िोबाइि फोन तथा अन्य इिेक्टोवनक्स विभाइस िैजान वनषेर् गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचालि हिे नर्दि अप्रत्यानशत नवर्दा पिग गएमा पनि आर्ोगको पूिय सूचना विना वनर्ायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थनगत हिे छैि ।

९. कोनभि - १९ संक्रनमत उमे्मर्दवािहरुको लानग नवशेष पिीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरििे भएकोले त्यस्ता उमे्मर्दवािहरुले आफू संक्रनमत भएको जािकािी िेपाल िाष्ट्र  बैङ्कमा अनिम रुपमा गिाउिु पिेछ ।

कोनभि - १९ संक्रमिको समयमा सुिनक्षत िहि पिीक्षाथीले ध्याि नर्दिुपिे थप नवषयहरु

राजु सत्याल

१. उमे्मर्दवािले उत्तिपुम्बस्तकामा कािो िसी भएको िटपेन/किि मात्र प्रयोग गिुगपिेछ ।
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