
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/०८/२४
नि.प. काययक्रि 

प्रकानित निनतः
२०७८/१२/१७

परीक्षा केन्द्र

देखि सम्म

१ २०० श्री निङ्कि किेज, सािाखुिी १ २००

२ २००
श्री िििोहि िेिोरियि किेज, 

बािाजु । (जििैत्री अस्ताि सँगै)
२०१ ४००

३ ४००
श्री िििोहि िेिोरियि किेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
४०१ ८००

४ २०० श्री टंगाि िा.नि. टंगाि । ८०१ १०००

५ २००
श्री िेििि किेज, प्रगनतटोि, 

धुम्बािाही ।
१००१ १२००

नेपाल राष्ट्र  बैंक
पिीक्षा केन्द्र निधायिण निधायिण 

निनत : २०७९/०१/२५

२०७९ जेठ १० गते नििको 

२:०० बजे
१३/२०७८

खुिा ि 

सिािेिी

सहायक नििेिक, प्रिासि, अनधकृत 

तृतीय

उ.सं.

रोल नं.
प्रथम चरणको ललखित 

परीक्षा लमलत र समय

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा लनकाय तथा संगलित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

सहायक लनदेशक पदको प्रथम चरणको ललखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र लनर्ाारण गररएको सम्बन्धी सूचना

क्र.सं. लवज्ञापन नं. लकलसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/तह

बैंकको पूिय प्रकानित निज्ञापि अिुसाि प्रिासि सेिा, अनधकृत तृतीय, सहायक नििेिक पिको खुिा ि सिािेिी तर्य को प्रनतयोनगतात्मक निखखत पिीक्षाको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र िेहाय बिोनजि 

निधायिण गरिएको हँिा सम्बखित सबैको जािकािीको िानग यो सूचिा प्रकानित गरिएको छ । कोनिड-१९ संक्रिण िएका उमे्मििािहरुको िानग अिग पिीक्षा केन्द्र िहिे हँिा पिीक्षा िुरु हििन्दा 

कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै िेपाि िाष्ट्र  बैङ्किा अनििायय रुपिा जािकािी नििु पिेछ ।
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६ २००
बु्रकनिि इन्टििेििि किेज, 

सुकेधािा ।
१२०१ १४००

७ ४००
श्री टेक्सास किेज, नित्रपाकय , 

चािनहि ।
१४०१ १८००

८ २००
श्री पिुपनत बहिुखी क्याम्पस, 

नित्रपाकय , चािनहि ।
१८०१ २०००

९ २००
श्री िाइस (NICE) इखटष्ट्चू्यट, 

अदै्वतिागय, बागबजाि ।
२००१ २२००

१० २००
श्री टाइम्स इन्टििेििि किेज, 

नडल्लीबजाि ।
२२०१ २४००

११ २००
श्री सगििाथा िखिपि किेज, 

नडखल्लिजाि ।
२४०१ २६००

१२ ४००
श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेडेिी, 

बुद्धिगि ।
२६०१ ३०००

१३ २००
श्री कोिम्बस किेज, िंखिुि िागय, 

ियाँ िािेश्वि ।
३००१ ३२००

१४ १००
श्री एिनसए (NCA) किेज अर् 

िेिेजिेण्ट, अिुपिागय, िीिििि ।
३२०१ ३३००

१५ ४५७ श्री िोक सेिा आयोग, अिाििगि । ३३०१ ३७५७

२०७९ जेठ १० गते नििको 

२:०० बजे
१३/२०७८

खुिा ि 

सिािेिी

सहायक नििेिक, प्रिासि, अनधकृत 

तृतीय
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द्रष्ट्ब्यः  

५. प्रथि चिण (First Phase)को निखखत पिीक्षाबाट छिौट िएका उमे्मििाििाई िात्र नद्वतीय चिण (Second Phase) को पिीक्षािा सखम्मनित गिाइिेछ । 

६. प्रथि चिणको पूिययोग्यता पिीक्षाको उत्तिपुखस्तका ओएमआर प्रणालीको हिेछ ।

७. पिीक्षाथीहरु सबैिे आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बािेिा िेपाि िाष्ट्र  बैङ्क निनिटेडको िेि साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनिड सम्बिी स्वयि् घोषणा र्ािाि अनििायय रुपिा ििुयपिेछ । 

८. कोनिड - १९ संक्रनित उमे्मििािहरुको िानग नििेष पिीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गरििे िएकोिे त्यस्ता उमे्मििािहरुिे आरू् संक्रनित िएको जािकािी िानष्ट्र य िेपाि िाष्ट्र  बैङ्किा अनिि रुपिा गिाउिु पिेछ । 

िाजु सत्याि

िाखा अनधकृत

प्रकाि गुरुङ

उपसनचि

कोलिड - १९ संक्रमणको समयमा सुरलक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान लदनुपने थप लवषयहरु

१.   पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुयअनघ उमे्मििाििे  िाक्स िगाई आफ्िो प्रयोजिको िानग स्यानिटाइजि ि खािेपािी सिेत निई आउिु पिेछ। 

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको िानग तोनकएको सिय िन्दा एक घण्टा अगािै पिीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ । 

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाय, बानहि निसँ्किा ि िौचािय प्रयोग गिुय पिाय निडिाड िगरिकि २ (िुई) निटिको िूिी कायि गिी क्रिैसँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ । 

४.   पिीक्षाथीहरु सिूहिा िेिा हिे, कुिाकािी गिे गिुय हँिैि । 

५.   पिीक्षािा खनटएका जििखििे निएको नििेििको पूणय पाििा गिुय पिेछ ।

१. उमे्मििाििे उत्तिपुखस्तकािा कालो मसी िएको डटपेन/कलम िात्र प्रयोग गिुयपिेछ ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मििाििािाई पिीक्षािा सखम्मनित िगिाइिे हँिा प्रवेशपत्र अलनवाया रुपमा साथमा ललई परीक्षा संचालन हुनुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पिीक्षा ििििा आइपुगु्नपिेछ ।

३. पिीक्षा ििििा मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्टोलनक्स लडिाइस लैजान लनषेर् गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचािि हिे निि अप्रत्यानित नििा पिय गएिा पनि आयोगको पूवा सूचना लवना लनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम स्थनगत हिे छैि ।
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