िोक सेवा आयोग
सु रक्षा द्वनकाय तथा सं गद्वित सं स्था महाशािा

परीक्षा संचािन शािा
द्विखित परीक्षा सम्वखित सूचना
नेपाि राष्ट्र बैं क

तिकार्िः

विज्ञापन प्रकावित वमवतिः

@)&%÷&÷@( / *÷$

लि.प. कार्यक्रम प्रकालित लमततिः

@)&%÷(÷^

बैंकको पूिव प्रकावित विज्ञापन अनु सार दे हाय िमोजमका पदहरुको आन्तररक, खु ला र समािे िी प्रवतयोवगतात्मक वलखखत परीक्षा तपविल िमोवजमको कायव क्रम
अनुसार सं चालन हुने व्यहोरा सम्वखित सिै को जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ॰
क्र.सं.

द्वबज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

पद, सेवा, समू ह/उपसमूह/
श्रेणी/तह

१

११/२०७५

आ.प्र.

वनदे िक, प्रिासन, अवधकृत प्रथम

२

१२/२०७५

आ.प्र.

३

१४/२०७५

आ.प्र.

४

१५/२०७५

आ.प्र.

सहायक, प्रिासन, सहायक वितीय

क्र.सं.

द्वबज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

पद, सेवा, समू ह/उपसमूह/
श्रेणी/तह

५

२१/२०७५

उप वनदे िक, प्रिासन, अवधकृत
वितीय
प्रधान सहायक, प्रिासन, सहायक
प्रथम

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत र समय
प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

२०७५॰१०॰१६ गते
वदनको २.०० बजे

२०७५॰१०॰१७ गते
वदनको २.०० बजे

प्रथम चरण (प्रथम पत्र)
१ घण्टा

खुला र सहायक वनदे िक, प्रिासन, अवधकृत २०७५॰१०॰९ गते वदनको
समािेिी
तृतीय
३.०० बजे
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परीक्षा केन्द्र

पवछ प्रकावित गररने छ ॰

द्वितीय चरण द्विखित परीक्षा द्वमद्वत र समय
द्वितीय पत्र

तृतीय पत्र

चतुथथ पत्र

२०७५॰११॰९ गते
वदनको १.०० बजे

२०७५॰११॰१० गते
वदनको १.०० बजे

२०७५॰११॰११ गते
वदनको १.०० बजे
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उ.सं.

3273

परीक्षा केन्द्र
पवछ प्रकावित गररने
छ॰

द्वबज्ञापन नं.

६

२२/२०७५

खुला र
सहायक वनदे िक, प्रिासन,
समािेिी (लेखा/लेखापरीक्षण), अवधकृत तृतीय

७

२३/२०७५

खुला र सहायक वनदे िक, प्रिासन (िावणज्य
समािेिी
कानून), अवधकृत तृ तीय

क्र.सं.

द्वबज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

पद, सेवा, समू ह/उपसमूह/
श्रेणी/तह

क्र.सं.

द्वकद्वसम

पद, सेवा, समू ह/उपसमूह/
श्रेणी/तह

द्वितीय चरण द्विखित परीक्षा द्वमद्वत र समय

प्रथम चरण (प्रथम पत्र)
१ घण्टा

प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

तृतीय पत्र

२०७५॰१०॰१० गते
वदनको ३.०० बजे

२०७५॰११॰२ गते
वदनको १.०० बजे

२०७५॰११॰३ गते
वदनको १.०० बजे

२०७५॰११॰४ गते
वदनको १.०० बजे

९

२४/२०७५

२५/२०७५

खुला र
सहायक, प्रिासन, सहायक वितीय
समािेिी

खुला र
समािेिी

सहायक (सु.प्र.), प्राविवधक,
सहायक वितीय

286

परीक्षा केन्द्र

पवछ प्रकावित गररने
छ॰

65
प्रथम चरण (प्रथम पत्र)
१ घण्टा

द्वितीय चरण द्विखित परीक्षा द्वमद्वत र
समय
प्रथम पत्र

२०७५॰११॰०४ गते
विहान ११.०० बजे

-

२०७५॰१२॰८ गते
वदनको २.०० बजे

२०७५॰१०॰२४ गते
वदनको २.०० बजे

उ.सं.

आयोगको परीक्षा संचािन गने
कायाथ िय

४५४३

धनकुटा कायाव लय

३४७४

जलेश्वर कायाव लय

१९३९०

काठमाड ं कायाव लय

२३२१

पोखरा कायाव लय

२७८८

बुटिल कायाव लय

२८०१

दाङ कायाव लय

२४७१

महे न्द्रनगर कायाव लय

१५५४

काठमाड ं कायाव लय

द्वितीय पत्र

८=१
८=२
८=३
८=४
८=५
८=६
८=७

उ.सं.

२०७५॰१२॰९ गते
वदनको २.०० बजे

२०७५॰१०॰२५ गते
वदनको २.०० बजे

द्रष्ट्ब्यः
१. उम्मेदिारले उत्तरपुखिकामा कािो मसी भएको डटपेन/किम मात्र प्रयोग गनुव पने छ ॰
२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उम्मेदिारिालाई परीक्षामा सखम्मवलत नगराइने हुुँ दा प्रवेशपत्र अद्वनवायथ रुपमा साथमा द्विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनमा आइपुग्नुपनेछ ॰
३. परीक्षा भिनमा मोबाइि फोन द्वनषेध गररएको छ ॰
४. परीक्षा संचालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनव गएमा पवन आयोगको पू वथ सू चना द्ववना द्वनधाथ ररत परीक्षा कायथक्रम स्थवगत हुने छै न ॰
५. प्रथम चरणको पूिवयोग्यता परीक्षाको उत्तरपुखिका ओएमआर प्रणािीको हुनेछ ॰
६. परीक्षा केन्द्र आयोगको परीक्षा संचािन गने कायाथियिे तोके वमोद्वजम हुनेछ ।
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