
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/११/२०
नि.प. काययक्रि 

प्रकानित निनतः
२०७९/०३/३१ परीक्षा केन्द्र निर्ायरण निनत :

प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ ९/२०७८/७९ आ.प्र. मुख्य प्रबन्धक, १० १९ १ १९

२ १३/२०७८/७९ आ.प्र. सहायक प्रबन्धक (IT), ६ ३ १ ३

३ १०/२०७८/७९ आ.प्र. उप प्रबन्धक, ७ २०५ १ २०५

४ १६/२०७८/७९ आ.प्र. सहायक, ४ ४२ १ ४२

५ ११/२०७८/७९ आ.प्र. उप प्रबन्धक (IT), ७ ८ १ ८

१५० १ १५०

२१३ श्री मनमोहन मेमोरियल कलेज, सोह्रखुटे्ट । १५१ ३६३

६ १४/२०७८/७९ आ.प्र. वरिष्ठ सहायक, ५

२०७९ भदौ ८ गते 

ददनको २ :०० बजे

२०७९ भदौ ९ गते 

ददनको २ :०० बजे

श्री सगिमाथा मल्टिपल कलेज, 

दिल्टिवजाि ।

२०७९ भदौ ४ गते 

ददनको २ :०० बजे

२०७९ भदौ ५ गते 

ददनको २ :०० बजे
श्री लोक सेवा आयोग, अनामनगि ।

२०७९ भदौ ६ गते 

ददनको २ :०० बजे

२०७९ भदौ ७ गते 

ददनको २ :०० बजे
श्री लोक सेवा आयोग, अनामनगि ।

निनिटेडकोको पूवव प्रकादित दवज्ञापन अनुसाि आ.प्र., िुिा तथा सिािेिी  तर्य को प्रनतयोनितात्मक निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र देहाय बमोदजम कायम गरिएको हुँदा सम्बल्टन्धत सबैको जानकािीका 

लादग यो सूचना प्रकादित गरिएको छ । कोदभि-१९ संक्रमण भएका उमे्मदवािहरुको लादग दविेष पिीक्षा केन्द्र िहने हुँदा पिीक्षा िुरु हनभन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाल नेपाल बैङ्क दलदमटेिमा अदनवायव 

रुपमा जानकािी ददनु पनेछ ।

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

तह

निखित परीक्षा निनत र सिय
उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

िोक सेिा आयोि

आ.प्र., िुिा र सिािेिी प्रनतयोनितात्मक निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्ायरण िररएको सूचिा

िेपाि िैङ्क निनिटेड २०७९/०४/१३

परीक्षा संचािि िािा

सुरक्षा निकाय तथा संिनित संस्था िहािािा
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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, बालाजु । 

(जनमैत्री अस्ताल सुँगै)
१ २००

४०० श्री मनमोहन मेमोरियल कलेज, सोह्रखुटे्ट । २०१ ६००

४००
श्री आदिवावद कलेज, कपुिधािा चोक, 

सामाखुिी ।
६०१ १०००

२००
श्री पासाङ्ग ल्हामु िेपाव मेमोरियल कलेज 

(+२ ब्लक), सामाखुिी  ।
१००१ १२००

२०० श्री नन्दी मा.दव., नक्साल । १२०१ १४००

२०० श्री टंगाल मा.दव. टंगाल । १४०१ १६००

४०० श्री प्रोदलदिक उ.मा.दव., धुम्वािाही । १६०१ २०००

४०० श्री टेक्सास कलेज, दमत्रपाकव , चवदहल । २००१ २४००

२००
श्री मदन भण्डािी मेमोरियल कलेज, 

अनामनगि ।
२४०१ २६००

२००
श्री स्वप्न वादटका (SV) एकेिेमी, बुद्धनगि 

।
२६०१ २८००

२००
श्री कोलम्बस कलेज, िंखमुल मागव, नयाुँ 

वानेश्वि ।
२८०१ ३०००

२००
श्री सगिमाथा मल्टिपल कलेज, 

दिल्टिवजाि ।
३००१ ३२००

२७६ श्री लोक सेवा आयोग, अनामनगि । ३२०१ ३४७६

७ १७/२०७८/७९
खुला तथा 

समावेिी
सहायक प्रबन्धक, ६

२०७९ भदौ १० गते 

ददनको २ :०० बजे

२०७९ भदौ ११ 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 मल्टिपल कलेज, 

दिल्टिवजाि ।
१ २००

२३५ श्री लोक सेवा आयोग, अनामनगि । २०१ ४३५

९ १८/२०७८/७९
खुला तथा 

आ.ज.
सहायक प्रबन्धक (CA), ६ ३६ श्री लोक सेवा आयोग, अनामनगि । १ ३६

१० १२/२०७८/७९ आ.प्र. सहायक प्रबन्धक, ६
२०७९ भदौ १५ गते 

ददनको २ :०० बजे

२०७९ भदौ १६ गते 

ददनको २ :०० बजे
२९४ श्री लोक सेवा आयोग, अनामनगि । १ २९४

द्रष्टब्यः  

८ १९/२०७८/७९
खुला तथा 

ददलत
सहायक प्रबन्धक (IT), ६

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 दलदमटेिको वेभ साइटमा गई दवद्यतीय माध्यमबाट कोदभि सम्बन्धी स्वयम् घोषणा िािाम अदनवायव रुपमा भनुवपनेछ ।

९. कोदभि - १९ संक्रदमत उमे्मदवािहरुको लादग दविेष पिीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरिने भएकोले त्यस्ता उमे्मदवािहरुले आिू संक्रदमत भएको जानकािी नेपाल बैङ्क दलदमटेिमा अदिम रुपमा गिाउनु पनेछ ।

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

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

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

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

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

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

२०७९ भदौ १२ गते 

ददनको २ :०० बजे

२०७९ भदौ १३ 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 िं.

राजु सत्याि प्रकाि िुरुङ्ग

िािा अनर्कृत उपसनचि

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

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

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

कोदभि - १९ संक्रमणको समयमा सुिदक्षत िहन पिीक्षाथीले ध्यान ददनुपने थप दवषयहरु

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

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