
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/०८/२४ २०७८/११/१४

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

१ १२/२०७८ आ.प्र.
प्रधाि सहायक, प्रिासि,  

सहायक प्रथि

२०७८ चैत्र २४ गते 

निहािको ११:०० बजे

२०७८ चैत्र २५ गते 

निहािको ११:०० बजे
१०१ ५१ १५१

२ ११/२०७८ आ.प्र.
उप-निरे्दिक, प्रिासि,  

अनधकृत नितीय

२०७८ चैत्र २७ गते 

निहािको ११:०० बजे

२०७८ चैत्र २८ गते 

निहािको ११:०० बजे
३८ ४१ ७८

३ १०/२०७८ आ.प्र.
निरे्दिक, प्रिासि,  अनधकृत 

प्रथि

२०७८ चैत्र २९ गते 

निहािको ११:०० बजे

२०७८ चैत्र ३० गते 

निहािको ११:०० बजे
२० १ २०

द्रष्टब्यः  

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा िेपाल राष्ट्र  बैङ्क नलनिटेडको िेभ साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनभड सम्बन्धी स्वयि् घोषणा फाराि अनििायय रुपिा भिनयपिेछ ।

९. कोनभड - १९ संक्रनित उमे्मर्दिारहरुको लानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे भएकोले त्यस्ता उमे्मर्दिारहरुले आफू संक्रनित भएको जािकारी रानष्ट्र य िेपाल राष्ट्र  बैङ्किा अनिि रुपिा गराउिन पिेछ ।

५. िस्तनगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्र्दा अंिेजी ठन लो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई िात्र िान्यता नर्दइिे छ ।

६. परीक्षािा सम्बखन्धत निकायबाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेतको कन िै परिचयपत्र अद्विवायय रुपिा नलई आउिन पिेछ ।

७. आयोगबाट जारी भएको संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा पिीक्षा (सञ्चालि तथा व्यवस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।

लोक सेवा आयोग

पिीक्षा संचालि शािा

आ.प्र. तर्य को प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित पिीक्षा काययक्रम द्विर्ायिण गरिएको सम्बन्धी सूचिा

श्री िेपाल िाष्टर  बैङ्क नल.प. काययक्रि प्रकानित निनतः

सुिक्षा द्विकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

बैङ्कको पूिय प्रकानित निज्ञापि अिनसार नि.िं. १०/२०७८ रे्दखि १२/२०७८ सम्मका निनभन्न पर्दहरुको आ.प्र. तफय को नलखित परीक्षाको परीक्षा काययक्रि रे्दहाय बिोनजि निधायरण गररएको हुुँर्दा सम्बखन्धत सबैको 

जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । नि.िं. १३/२०७८ रे्दखि नि.िं. १७/२०७८ सम्बन्धिा ररट िं.  ०७८-WO-०६६१ िा सम्मािीत सिोच्च अर्दालतबाट निनत २०७८/०९/२० िा पर्दपूनतय सम्बन्धी कायय िगिनय , 

िगराउिन भिी अल्पकानलि अन्तररि आरे्दि प्राप्त भएको छ । कोनभड-१९ संक्रिण भएका उमे्मर्दिारहरुको लानग अलग परीक्षा केन्द्र रहिे हुुँर्दा परीक्षा िनरु हुिभन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै रानष्ट्र य िेपाल राष्ट्र  

बैङ्किा अनििायय रुपिा जािकारी नर्दिन पिेछ ।

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित पिीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं.

१. उमे्मर्दिारले उत्तरपनखस्तकािा कालो मसी भएको डटपेि/कलम िात्र प्रयोग गिनयपिेछ ।

३. परीक्षा भिििा झोला, मोबाइल र्ोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्विक्स द्वडभाइसहरु लैजाि द्विषेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हुिे नर्दि अप्रत्यानित निर्दा पिय गएिा पनि आयोगको पूवय सूचिा द्वविा द्विर्ायरित पिीक्षा काययक्रम स्थनगत हुिे छैि ।

२. प्रिेि पत्र नििा कन िै पनि उमे्मर्दिारलाई परीक्षािा सखम्मनलत िगराइिे हुुँर्दा प्रवेशपत्र अद्विवायय रुपमा साथमा द्वलई पिीक्षा संचालि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिििा आइपनग्ननपिेछ ।

पिीक्षा केन्द्र
िोल िं.

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित पिीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. पिीक्षा केन्द्र
िोल िं.

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिनयअनघ उमे्मर्दिारले  िाक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिटाइजर र िािेपािी सिेत नलई आउिन पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको सिय भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपनग्नन पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गर्दाय, बानहर निस्कुँ र्दा र िौचालय प्रयोग गिनय पर्दाय नभडभाड िगररकि २ (र्दनई) निटरको रू्दरी कायि गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािनपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुिे, कन राकािी गिे गिनय हुुँरै्दि । 

५.   परीक्षािा िनटएका जििखिले नर्दएको निरे्दििको पूणय पालिा गिनय पिेछ ।

 

कोनभड - १९ संक्रिणको सियिा सनरनक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि नर्दिनपिे थप निषयहरु

िाजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

शाखा अधिकृत उपसधिव
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