
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७७/११/२१ परीक्षा केन्द्र प्रकानित निनत :

प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ २०७७/७८/१० आ.प्र. मुख्य प्रबन्धक, १०
२०७८ भदौ ३१ गते 

ददनको २:३० बजे

२०७८ असोज १ गते 

ददनको २:३० बजे
३ १ ३

२ २०७७/७८/११ आ.प्र. वरिष्ठ प्रबन्धक, ९
२०७८ भदौ ३१ गते 

ददनको २:३० बजे

२०७८ असोज १ गते 

ददनको २:३० बजे
६ १ ६

३ २०७७/७८/१२ आ.प्र. प्रबन्धक, ८
२०७८ भदौ ३१ गते 

ददनको २:३० बजे

२०७८ असोज १ गते 

ददनको २:३० बजे
१९ १ १९

४ २०७७/७८/१३ आ.प्र. उप प्रबन्धक, ७
२०७८ असोज ४ गते 

ददनको २:३० बजे

२०७८ असोज ५ गते 

ददनको २:३० बजे
८४ १ ८४

५ २०७७/७८/१५ आ.प्र. सहायक प्रबन्धक (IT), ६
२०७८ असोज ४ गते 

ददनको २:३० बजे

२०७८ असोज ५ गते 

ददनको २:३० बजे
५ १ ५

६ २०७७/७८/१७ आ.प्र. सहायक, ४
२०७८ असोज ४ गते 

ददनको २:३० बजे

२०७८ असोज ५ गते 

ददनको २:३० बजे
२९ १ २९

निनिटेडकोको पूवव प्रकादित दवज्ञापन अनुसाि खुला तथा समावेिी  तर्व को प्रदतयोदगतात्मक दलखखत पिीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोदजम कायम गरिएको हुँदा सम्बखन्धत सबैको जानकािीका लादग यो सूचना प्रकादित 

गरिएको छ । कोदभड-१९ संक्रमण भएका उमे्मदवािहरुको लादग दविेष पिीक्षा केन्द्र िहने हुँदा पिीक्षा िुरु हनभन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाल नेपाल बैङ्क दलदमटेडमा अदनवायव रुपमा जानकािी ददनु पनेछ ।

श्री लोक सेवा आयोग, अनामनगि ।

श्री लोक सेवा आयोग, अनामनगि ।

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

निखित परीक्षा निनत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

िेपाि िैङ्क निनिटेड
नि.प. काययक्रि प्रकानित निनतः  

२०७८/०४/२७

िोक सेिा आयोग

परीक्षा संचािि िािा

िुिा र सिािेिी प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्ायरण गररएको सूचिा

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था िहािािा

२०७८/०५/१२
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

निखित परीक्षा निनत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

७ २०७७/७८/१४ आ.प्र. सहायक प्रबन्धक, ६
२०७८ असोज ६ गते 

ददनको २:३० बजे

२०७८ असोज ७ गते 

ददनको २:३० बजे
८५ १ ८५

८ २०७७/७८/१६ आ.प्र. वरिष्ठ सहायक, ५
२०७८ असोज ६ गते 

ददनको २:३० बजे

२०७८ असोज ७ गते 

ददनको २:३० बजे
८० १ ८०

९ २०७७/७८/१९
खुला तथा 

समावेिी
सहायक प्रबन्धक (CA), ६

२०७८ असोज ९ गते 

ददनको २:३० बजे

२०७८ असोज १० गते 

ददनको २:३० बजे
२०९

श्री मनमोहन मेमोरियल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
१ २०९

२०० श्री महेन्द्र भवन मा.दव., सानोगौचिण । १ २००

२६३
श्री मनमोहन मेमोरियल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
२०१ ४६३

१० २०७७/७८/२०
खुला तथा 

समावेिी
सहायक प्रबन्धक (IT), ६

२०७८ असोज ११ गते 

ददनको २:३० बजे

२०७८ असोज १२ गते 

ददनको २:३० बजे

श्री महेन्द्र भवन मा.दव., सानोगौचिण ।
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

निखित परीक्षा निनत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

२००
श्री मनमोहन मेमोरियल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ।
१ २००

२०० श्री टंगाल मा.दव. टंगाल । २०१ ४००

२०० श्री महेन्द्र भवन मा.दव., सानोगौचिण । ४०१ ६००

२०० श्री नू्य दमदलदनयम कलेज, सुकेधािा ६०१ ८००

२००
श्री एसइए (SEA) इदिदनयरिङ्ग 

एकेडेमी, थापाथली ।
८०१ १०००

२००
श्री स्वप्न वादटका (SV) एकेडेमी, 

बुद्धनगि ।
१००१ १२००

२०० श्री ित्निाज्यलक्ष्मी मा.दव., वानेश्वि ।  A १२०१ १४००

२०० श्री ित्निाज्यलक्ष्मी मा.दव., वानेश्वि ।  B १४०१ १६००

२०० श्री एखम्बसन कलेज, नयाुँ वानेश्वि । १६०१ १८००

२००

श्री केन्ट (Kennt) कलेज अर् 

टेक्नोलोजी एण्ड मेनेजमेण्ट, बुद्धनगि 

।

१८०१ २०००

११ २०७७/७८/१८
खुला तथा 

समावेिी
सहायक प्रबन्धक, ६

२०७८ असोज १५ गते 

ददनको २:०० बजे

२०७८ असोज १६ गते 

ददनको २:०० बजे
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

निखित परीक्षा निनत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

२००
श्री सगिमाथा मखिपल कलेज, 

दडखिवजाि ।
२००१ २२००

२००
श्री भाइब्राण्ट (Vibrant) इदिचु्यट, नू्य 

प्लाजा, पुतलीसडक । A
२२०१ २४००

२००
श्री भाइब्राण्ट (Vibrant) इदिचु्यट, नू्य 

प्लाजा, पुतलीसडक । A
२४०१ २६००

१००
श्री एनदसए (NCA) कलेज अर् 

मेनेजमेण्ट, अनुपमागव, मीनभवन ।
२६०१ २७००

सहायक प्रबन्धक, ६११ २०७७/७८/१८
खुला तथा 

समावेिी

२०७८ असोज १५ गते 

ददनको २:०० बजे

२०७८ असोज १६ गते 

ददनको २:०० बजे
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

निखित परीक्षा निनत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

द्रष्टब्यः  

राजु सत्याि िारायणप्रसाद ज्ञिािी

िािा अनर्कृत उपसनचि

२.   पिीक्षाथी पिीक्षाको लादग तोदकएको समय भन्दा १ घण्टा अगावै पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गदाव, बादहि दनस्कुँ दा ि िौचालय प्रयोग गनुव पदाव दभडभाड नगरिकन २ (दुई) दमटिको दूिी कायम गिी क्रमैसुँग तोदकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

५. वसु्तगत बहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षि (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेखखएको उत्तिलाई मात्र मान्यता ददइने छ ।

३. पिीक्षा भवनमा झोिा, िोिाइि फोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोनिक्स नडभाइसहरु िैजाि निषेर् गरिएको छ ।

५.   पिीक्षामा खदटएका जनिखिले ददएको दनदेिनको पूणव पालना गनुव पनेछ ।

६. पिीक्षामा सम्बखन्धत दनकायबाट जािी भएको प्रवेि पत्र संगै आफ्नो नागरिकता वा नेपाल सिकािबाट जािी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अनििायय रुपमा दलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगबाट जािी भएको संक्रिणको नििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संिोधन) को पालना गिी पिीक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।

८. पिीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बािेमा नेपाल नेपाल बैङ्क दलदमटेडको वेभ साइटमा गई दवद्यतीय माध्यमबाट कोदभड सम्बन्धी स्वयम् घोषणा र्ािाम अदनवायव रुपमा भनुवपनेछ ।

९. कोदभड - १९ संक्रदमत उमे्मदवािहरुको लादग दविेष पिीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरिने भएकोले त्यस्ता उमे्मदवािहरुले आरू् संक्रदमत भएको जानकािी नेपाल बैङ्क दलदमटेडमा अदग्रम रुपमा गिाउनु पनेछ ।

कोनभड - १९ संक्रिणको सियिा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि नदिुपिे थप निषयहरु

१.   पिीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गनुवअदघ उमे्मदवािले  अनििायय रुपिा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लादग स्यादनटाइजि ि खानेपानी समेत दलई आउनु पनेछ।

४.   पिीक्षाथीहरु समूहमा भेला हने, कुिाकानी गने गनुव हुँदैन । 

४. पिीक्षा संचालन हने ददन अप्रत्यादित दवदा पनव गएमा पदन आयोगको पूिय सूचिा नििा निर्ायररत परीक्षा काययक्रि स्थदगत हने छैन ।

१. उमे्मदवािले उत्तिपुखस्तकामा कािो िसी भएको डटपेि/किि मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

२. प्रवेि पत्र दवना कुनै पदन उमे्मदवािलाई पिीक्षामा सखम्मदलत नगिाइने हुँदा प्रिेिपत्र अनििायय रुपिा साथिा निई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै पिीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ।
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