
विज्ञापन प्रकावित विवतिः वि.प. कार्यक्रि प्रकावित विवतिः

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

१ ०६/२०७६ आ.प्र. वनरे्दिक, प्रिासन, अविकृत प्रथि २९ १ २९

२ ०७/२०७६ आ.प्र.
उप वनरे्दिक, प्रिासन, अविकृत 

वितीर्
१०७ १ १०७

३ ०९/२०७६ आ.प्र.
प्रिान सहार्क, प्रिासन, सहार्क 

प्रथि
७२ १ ७२

४ १०/२०७६ आ.प्र. सहार्क, प्रिासन, सहार्क वितीर् ४ १ ४

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

२०७६ िाघ २१ गते 

वर्दनको २:०० बजे

२०७६ िाघ २२ गते 

वर्दनको २:०० बजे

श्री एसइए (SEA) इविवनर्रिङ्ग एकेडेिी, 

थापाथिी ।

लोक सेवा आयोग

क्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम
पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ 

तह

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

2076-07-08
िैंकको पूिय प्रकावित विज्ञापन अनुसाि आ.प्र. तर्य को ि द्वव.नं. ११/२०७६ सहायक द्वनदेशक, प्रशासन, अद्विकृत तृतीय पदको प्रथि चिणको विखित पिीक्षाको पिीक्षा केन्द्र रे्दहार् बिोवजि 

कार्ि गरिएको हुँर्दा सम्बखित सबैको जानकािीका िावग र्ो सूचना प्रकावित गरिएको छ ।

2076-08-12निकायः नेपाल राष्ट्र  िैंक

आ.प्र. तथा सहायक द्वनदेशक, प्रशासन, अद्विकृत तृतीय पदको प्रथम चरणको द्वलखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र द्वनिाारण गररएको सम्बन्धी सुचना

रोल नं.
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देखि सम्म

४०० श्री िनिोहन िेिोरिर्ि किेज, सोह्रिुटे्ट । १०१ ५००

४०० श्री िहेन्द्र भिन िा.वि., सानोगौचिण । ५०१ ९००

४०० श्री नू्य विविवनर्ि किेज, सुकेिािा ९०१ १३००

४०० श्री विजर् स्मािक िा.वि., वडखििजाि । १३०१ १७००

४०० श्री पद्मकन्या विद्याश्रि, वडखिबजाि । १७०१ २१००

४०० श्री ित्निाज्यिक्ष्मी िा.वि., िानेश्वि । २१०१ २५००

४०० श्री विश्व वनकेतन िा.वि., विपुिेश्वि । २५०१ २९००

४००
श्री एसइए (SEA) इविवनर्रिङ्ग एकेडेिी, 

थापाथिी ।
२९०१ ३३००

११५ श्री सगििाथा िखिपि किेज, वडखििजाि । ३३०१ ३४१५

द्रष्ट्ब्यः 

८. पिीक्षािा सम्बखित वनकार्बाट जािी भएको प्रिेि पि संगै आफ्नो नागरिकता िा नेपाि सिकािबाट जािी भएको र्ोटो सिेतको कुनै परिचर्पि अवनिार्य रुपिा विई आउनु पनेछ । 

रोल नं.

द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समयक्र.सं. द्विज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह उ.सं.

३. पिीक्षा भिनिा मोिाइल फोन तथा अन्य इलेक्टोद्वनक्स द्विभाइस लैजान द्वनषेि गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचािन हने वर्दन अप्रत्यावित विर्दा पनय गएिा पवन आयोगको पूवा सूचना द्ववना द्वनिााररत परीक्षा कायाक्रम स्थवगत हने छैन ।

परीक्षा केन्द्र

५
२०७६ िाघ ११ गते विहानको १०:०० बजे

(प्रथि चिण)

सहार्क वनरे्दिक, प्रिासन, 

अविकृत तृतीर्

िुिा ि 

सिािेिी
११/२०७६

१. उमे्मर्दिाििे उत्तिपुखिकािा कालो मसी भएको िटपेन/कलम िाि प्रर्ोग गनुयपनेछ ।

२. प्रिेि पि विना कुनै पवन उमे्मर्दिाििािाई पिीक्षािा सखम्मवित नगिाइने हुँर्दा प्रवेशपत्र अद्वनवाया रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पिीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

५ ििुगत बहउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति िेख्र्दा अंगे्रजी ठुिो अक्षि (Capital Letter) A, B, C, D िा िेखिएको उत्तििाई िाि िान्यता वर्दइने छ ।

६. प्रथि चिण (First Phase)को विखित पिीक्षाबाट छनौट भएका उमे्मर्दिाििाई िाि वितीर् चिण (Second Phase) को पिीक्षािा सखम्मवित गिाइनेछ । 

७. प्रथि चिणको पूियर्ोग्यता पिीक्षाको उत्तरपुखिका ओएमआर प्रणालीको हनेछ ।

िाजु सत्याि

िािा अविकृत

नािार्णप्रसार्द ज्ञिािी

उपसवचि
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