
विज्ञापन प्रकावित वमवतिः लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमततिः

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

१ २०७५/७६/१५ आ.प्र. मुख्य प्रबन्धक, १० २

२ २०७५/७६/१६ आ.प्र. बररष्ठ प्रबन्धक, ९ १६

३ २०७५/७६/१७ आ.प्र. प्रबन्धक, ८ ६१

४ २०७५/७६/१९ आ.प्र. उप प्रबन्धक (आईटी), ७ ४

५ २०७५/७६/१८ आ.प्र. उप प्रबन्धक, ७ १८२

६ २०७५/७६/२४
खिुा र 
आ=ज= सहायक प्रबन्धक (आईटी), ६ २०८

७ २०७५/७६/२० आ.प्र. सहायक प्रबन्धक, ६
२०७५/१०/११ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५/१०/१२ गते 

द्वदनको २.०० बजे
१९६ श्री महेन्द्र भिन मा.वि.,सानोगौचरण ॰

४०० श्री महेन्द्र भिन मा.वि.,सानोगौचरण ॰ १ ४००

४०० श्री टंगाि मा.वि., टंगाि । ४०१ ८००

४००
श्री वज.पी कोइराला मेमोररयल 

(कमु्यवनटी) कलेज, वसफल ॰
८०१ १२००

४००
श्री पासाङ्ग ल्हामु मेमोररयल कलेज, 

सामाखुिी ॰
१२०१ १६००

सिै उमे्मदिारहरु

८

२०७५/७६/२३
खिुा र 
समािेिी सहायक प्रबन्धक, ६

२०७५/१०/१४ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५/१०/१५ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५/१०/१६ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५/१०/१७ गते 

द्वदनको २.०० बजे
श्री लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय सिै उमे्मदिारहरु

२०७५/१०/७ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५/१०/८ गते 

द्वदनको २.०० बजे
श्री महेन्द्र भिन मा.वि.,सानोगौचरण ॰ सिै उमे्मदिारहरु

  बैंकको पूिा प्रकावित विज्ञापन अनुसार देहाय िमोवजमका पदहरुको आ.प्र. र िुला प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा देहाय बमोवजमको कायाक्रम अनुसार  वनम्न िमोवजमका परीक्षा 

भिनहरुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्वन्धन्धत सिैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ॰

क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

आन्तररक र िुला प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्वलखित परीक्षा काययक्रम र परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

तिकार्िः नेपाल बैंक द्वलद्वमटेड @)&%÷&÷!^ @)&%÷*÷@)
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

४०० श्री आविािाद कलेज, सामाखुिी ॰ १६०१ २०००

४००
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज, 

सोह्रखुटे्ट ॰
२००१ २४००

३१६ श्री नू्य वमवलवनयम कलेज, सुकेधारा ॰

९ २०७५/७६/२१ आ.प्र. िररष्ठ सहायक, ५
२०७५/१०/२१ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५/१०/२२ गते 

द्वदनको २.०० बजे
२२९ श्री महेन्द्र भिन मा.वि.,सानोगौचरण ॰

प्रथम पत्र (२: ३० घण्टा) द्वितीय पत्र ( २:३० घण्टा)

१
२०७५/७६/२५ 

(प्रदेश नं. १)

खिुा र 
समािेिी सहायक , ४ १९५२ धनकुटा कायाालय

२
२०७५/७६/२६ 

(प्रदेश नं. २)

खिुा र 
समािेिी सहायक , ४ १७८७ जलेश्वर कायाालय

३
२०७५/७६/२७ 

(प्रदेश नं. ३)

खिुा र 
समािेिी सहायक , ४ ४७५५ काठमाडौ ंकायाालय

४
२०७५/७६/२८    

( गण्डकी प्रदेश)

खिुा र 
समािेिी सहायक , ४ १००६ पोखरा कायाालय

५
२०७५/७६/२९ 

(प्रदेश नं. ५)

खिुा र 
समािेिी सहायक , ४ १६९५ बुटिल कायाालय

६
२०७५/७६/३०     

( कर्ायली प्रदेश)

खिुा र 
समािेिी सहायक , ४ ४०३ सुखेत कायाालय

७
२०७५/७६/३१ ( 

सुदुरपद्विम प्रदेश)

खिुा र 
समािेिी सहायक , ४ ७६१ महेन्द्रनगर कायाालय

२०७५/१०/१४ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५/१०/१५ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२४०१ देन्धख बााँकी 

सिै

सिै उमे्मदिारहरु

उ.सं.
आयोगको  परीक्षा संचालन गने 

कायायलय
परीक्षा केन्द्र

२०७५/१०/१८ गते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७५/१०/१९ गते 

द्वदनको २.०० बजे

 आयोगको परीक्षा  

संचालन गने 

सम्वन्धन्धत 

कायाालयले तोके 

िमोवजम हुनेछ ॰

क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

८

२०७५/७६/२३
िुला र 

समावेशी
सहायक प्रबन्धक, ६
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

१
२०७५/७६/३२ 

(प्रदेश नं. १)

खिुा र 
समािेिी कवनष्ठ सहायक (Gold Tester) ,३ १२६६ धनकुटा कायाालय

२
२०७५/७६/३३ 

(प्रदेश नं. २)

खिुा र 
समािेिी कवनष्ठ सहायक (Gold Tester) ,३ १४६६ जलेश्वर कायाालय

३
२०७५/७६/३४ 

(प्रदेश नं. ३)

खिुा र 
समािेिी कवनष्ठ सहायक (Gold Tester) ,३ २५८१ काठमाडौ ंकायाालय

४
२०७५/७६/३५    

( गण्डकी प्रदेश)

खिुा र 
समािेिी कवनष्ठ सहायक (Gold Tester) ,३ ४३५ पोखरा कायाालय

५
२०७५/७६/३६ 

(प्रदेश नं. ५)

खिुा र 
समािेिी कवनष्ठ सहायक (Gold Tester) ,३ ७८३ बुटिल कायाालय

६
२०७५/७६/३७    

( कर्ायली प्रदेश)

खिुा र 
समािेिी कवनष्ठ सहायक (Gold Tester) ,३ १९७ सुखेत कायाालय

७
२०७५/७६/३८ ( 

सुदुरपद्विम प्रदेश)

खिुा र 
समािेिी कवनष्ठ सहायक (Gold Tester) ,३ ३२९ महेन्द्रनगर कायाालय

द्रष्टब्यः 
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१. उमे्मदिारले उत्तरपुन्धिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ ॰

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारिालाई परीक्षामा सन्धम्मवलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अद्वनवायय रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ ॰

३. परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन द्वनषेध गररएको छ ॰

४. परीक्षा संचालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पना गएमा पवन आयोगको पूवय सूचना द्ववना द्वनधायररत परीक्षा काययक्रम स्थवगत हुने छैन ॰

क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं.
आयोगको  परीक्षा संचालन गने 

कायायलय
परीक्षा केन्द्र

प्रथम पत्र ( २ घण्टा)

 २०७५/१०/२० गते द्वदनको ३.०० बजे

आयोगको परीक्षा  

संचालन गने 

सम्वन्धन्धत 

कायाालयले तोके 

िमोवजम हुनेछ ॰
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