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नेपाल राष्ट्र वैङ्कको प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्धितीय) पदको प्रथम चरणको द्धलद्धित 

परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचूना  । 

सूचना नं. ५४ /२०७५-७६, द्धमद्धत: २०७५/१०/२१ 

      लोकसेवा आयोग, महने्द्रनगर कायाालय, महने्द्रनगरबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वङ्ैकको  बबज्ञापन नं. २४/२०७५ (खलुा 

र समावेशी) अनुसार प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक बितीय) पदमा धनगढी  परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त बझुाउने 

उम्मदेवारहरूको प्रथमचरणको प्रबतयोबगतात्मक बलबखत परीक्षा पवुाबनधााररत  परीक्षा कायाक्रम अनुसार बनम्न बमबत, समय र 

स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बबन्द्धत सबैको जानकारीका लाबग यो सचूना प्रकाबशत गररएको छ ।                                                                                                                      

प्रथम चरणको  लिलित परीक्षा कार्यक्रम 

 

 

 

रष्टव्यः 

 प्रवेश पत्र बबना परीक्षाथीलाई परीक्षामा सबम्मबलत गराइने छैन । 

 परीक्षा कोठा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लाबग उम्मेदवारहरुले एक घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा पबुग सक्न ुपनेछ । 

 तोबकएको परीक्षा केन्द्र बाहके अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईने छैन । 

  परीक्षामा क्यालकुलेटर र मोबाइल फोनको प्रयोग परू्ा रुपमा बनषेध गररएको छ । 

 परीक्षामा अबनवाया रुपमा कालो मसी प्रयोग गनुा पनेछ । 

 परीक्षा संचालन हुने बदन सावाजबनक बवदा पना गएमा पबन लोक सेवा आयोगको पवूा सचूना बवना परीक्षा कायाक्रम स्थबगत हुने छैन । 

क्र.स. पत्र परीक्षा प्रणाली द्धलद्धित परीक्षा द्धमद्धत र समय समय 

१. प्रथम वस्तगुत वहुउत्तर २०७५/११/०४ गते बवहान ११:०० बजे १ घण्टा 

क्र.स. 
रोल नम्बर उम्मेदवार 

 संख्या 
परीक्षा भवन 

देद्धि सम्म 

१. ७३६३ ७५६२ २०० श्री जनज्योती बहुमबुख क्याम्पस “क” भााँसी महने्द्रनगर । 

२. ७५६३ ७७६२ २०० श्री जनज्योती बहुमबुख क्याम्पस “ख” भााँसी महने्द्रनगर । 

३. ७७६३ ७९६२ २०० श्री बलबटल विु एकेडेमी (बजल्ला सरकारी वबकल कायाालय नबजक) महने्द्रनगर । 

४. ७९६३ ८१६२ २०० श्री जानकी कन्द्या मा.बव. (कृबष सामाग्री कम्पनी बलबमटेड नबजक) महने्द्रनगर । 

५. ८१६३ ८३६२ २०० श्री कंचन बवद्या मबन्द्दर “क” (बशव मबन्द्दर नहर छेउ) महने्द्रनगर । 

६. ८३६३ ८५६२ २०० श्री कंचन बवद्या मबन्द्दर “ख” (बशव मबन्द्दर नहर छेउ) महने्द्रनगर । 

७. ८५६३ ८७६२ २०० श्री कंचन बवद्या मबन्द्दर “ग” (बशव मबन्द्दर नहर छेउ) महने्द्रनगर । 

८. ८७६३ ८९६२ २०० श्री बिक्स्टन कलेज (बडबभजन सडक कायाालय नबजक) महने्द्रनगर । 

९. ८९६३ ९१६२ २०० श्री बलबटल स्टार पबललक स्कुल (बडबभजन सडक कायाालय नबजक) महने्द्रनगर।  

१०. ९१६३ ९३६२ २०० श्री आदाश बवद्या बनकेतन (राबष्ट्रय बाल बवद्यालय पछाडी) महने्द्रनगर । 

११. ९३६३ ९५६२ २०० श्री बैजनाथ मा.बव. (उद्योग वाबर्ज्य संघ कायाालयको अगाडी पट्टी) महने्द्रनगर । 

१२. ९५६३ ९८४३ २८१ श्री भकुृटी मा.बव. ( महने्द्रनगर खलुा मञ्चको पबिम पट्टी) महने्द्रनगर । 

............................. 
   -पसु्कर राज उपाध्याय_ 

 स.क.अ. 

............................. 
    -माया दवेी जोशी_ 

 ना.स.ु 

........................... 
(खगने्द्र प्रसाद भट्ट) 

 बन. का.प्र. 
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