िोक सेिा आर्ोग
सुरक्षा वनकार् तर्ा संगवित संस्र्ा िहािािा

परीक्षा संचािन िािा
सहार्क वनदे िक, प्रिासन, अविकृत तृतीर् तर्यको वितीर् चरणको विखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र वनिायरण गररएको सूचना
वनकार्िः

विज्ञापन प्रकावित
विवतिः

नेपाि राष्ट्र बैंक

२०७७/०९/०३

वि.प. कार्यक्रि
प्रकावित विवतिः

२०७८/०४/०९

परीक्षा केन्द्र प्रकावित विवत :
२०७८/०५/२८

बैंकको पूवव प्रकावित ववज्ञापन अनुसार सहायक वनर्दे िक, प्रिासन, अविकृत तृ तीयको प्रथम चरणको वलल्टित परीक्षा उत्तीणव उम्मे र्दवारहरुको वितीय चरणको वलल्टित परीक्षा कायव क्रमको परीक्षा केन्द्र र्दे हाय
बमोजम वनिावरण गररएको हाँ र्दा सिल्टित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ । कोवभि-१९ संक्रमण भएका उम्मे र्दवारहरुको लावग वविे ष परीक्षा केन्द्र रहने हाँ र्दा परीक्षा िु रु हनभन्दा
कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा अवनवायव रुपमा जानकारी वर्दनु पनेछ ।
क्र.

वबज्ञापन

सं.

नं.

१

१०/२०७७

वकवसि

िुला र
समावेिी
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पद, सेिा, सिूह/उपसिूह /
तह

सहायक वनर्दे िक, प्रिासन,
अविकृत तृ तीय

वितीर् चरणको विखित परीक्षाको विवत र सिर्
वितीर् पत्र

तृतीर् पत्र

चतुर्य पत्र

२०७८ असोज २१ २०७८ असोज २२
गते वर्दनको २:०० गते वर्दनको २:००
बजे

बजे

२०७८ असोज
२३ गते वर्दनको

उम्मे दिार संख्या

परीक्षा केन्द्र

२००
२००

२००

२:०० बजे
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श्री महे न्द्र भवन मा.वव.,
सानोगौचरण ।

१००९

१७१३

श्री सगरमाथा मल्टिपल कलेज,
विल्टिवजार ।

१७२०

२३८७

२३९३

३०९०

श्री केन्ट (Kennt) कलेज अफ
टे क्नोलोजी एण्ड मेनेजमेण्ट,
बुद्धनगर ।

२००

श्री एल्टिसन कलेज , नयााँ वानेश्वर ।

३०९१

३९०७

२४३

श्री रत्नराज्यलक्ष्मी मा.वव., वानेश्वर ।

३९०८

४७७२

क्र.
सं.

वबज्ञापन
नं.

वकवसि

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह /
तह

वितीर् चरणको विखित परीक्षाको विवत र सिर्
वितीर् पत्र

तृतीर् पत्र

चतुर्य पत्र

उम्मे दिार संख्या

परीक्षा केन्द्र

द्रष्ट्ब्यिः
१. उम्मे र्दवारले उत्तरपु ल्टस्तकामा कािो िसी भएको डटपेन /किि मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।
२. प्रवेि पत्र ववना कुनै पवन उम्मे र्दवारवालाई परीक्षामा सल्टम्मवलत नगराइने हाँ र्दा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा सार्िा विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भवनमा आइपु ग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भवनमा िोबाइि र्ोन तर्ा अन्य इिेक्टोवनक्स वडभाइस िैजान वनषेि गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालन हने वर्दन अप्रत्यावित ववर्दा पनव गएमा पवन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनिायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थवगत हने छै न ।
५. वस्तुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अंग्रेजी िु िो अक्षर (Capital Letter) A, B, C, D मा लेल्टिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता वर्दइने छ ।
६. प्रथम चरण (First Phase)को वलल्टित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेर्दवारलाई मात्र वितीय चरण (Second Phase) को परीक्षामा सल्टम्मवलत गराइनेछ ।
७. आयोगबाट जारी भएको संक्रिणको वििेष अिस्र्ािा परीक्षा (सञ्चािन तर्ा व्यिस्र्ापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (ते स्रो संिोिन) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।
८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारे मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वेभ साइटमा गई ववर्द्यु तीय माध्यमबाट कोवभि सििी स्वयम् घोषणा फाराम अवनवायव रुपमा भनुवपनेछ ।
९. कोवभि - १९ संक्रवमत उम्मे र्दवारहरुको लावग वविेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने भएकोले त्यस्ता उम्मेर्दवारहरुले आफू संक्रवमत भएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा अविम रुपमा गराउनु पनेछ ।
कोवभि - १९ संक्रमणको समयमा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वर्दनुपने थप ववषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गनुवअवघ उम्मे र्दवारले अवनवायव रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत वलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको समय भन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गर्दाव , बावहर वनस्काँर्दा र िौचालय प्रयोग गनुव पर्दाव वभिभाि नगररकन २ (र्दु ई) वमटरको र्दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा जानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हने, कुराकानी गने गनुव हाँ र्दैन ।
५. परीक्षामा िवटएका जनिल्टिले वर्दएको वनर्दे िनको पूणव पालना गनुव पनेछ ।

राजु सत्याल
शाखा अधिकृ त
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