
विज्ञापन प्रकावित विवतिः @)&%÷!@÷@@

परीक्षा केन्द्र

प्रथम पत्र ( ३ घण्टा) द्वितीय पत्र ( ३ घण्टा) देखि सम्म

१

२७/०७५-७६ 

(प्रदेश १ र सो अन्तर्गतका 

कायागलय)

४०० श्री जनप्रभात िा.वि., कावििाटी । 12700001 12700400

२

२७/०७५-७६ 

(प्रदेश १ र सो अन्तर्गतका 

कायागलय)

४३४ श्री विश्ववनकेतन िा.वि., विपुरेश्वर । 12700401 12700834

३

२८/०७५-७६

(प्रदेश १ र सो अन्तर्गतका 

कायागलय)

४४३
श्री एसइए (SEA) इविवनयररङ्ग 

एकेडेिी, थापाथिी ।
22800001 22800443

४

२९/०७५-७६ 

(के.का., प्रदेश ३ र सो 

अन्तर्गतका कायागलय)

४००
श्री वपइए (PEA) एसोवसयसन, 

जेवसस िार्ग, थापाथिी ।
32900001 32900400

५

२९/०७५-७६ 

(के.का., प्रदेश ३ र सो 

अन्तर्गतका कायागलय)

४०० श्री विङ्कन किेज, सािाखुिी 32900401 32900800

६

२९/०७५-७६ 

(के.का., प्रदेश ३ र सो 

अन्तर्गतका कायागलय)

४००
श्री पासाङ्ग ल्हािु िेपाग िेिोररयि 

किेज, सािाखुिी  ।
32900801 32901200

७

२९/०७५-७६ 

(के.का., प्रदेश ३ र सो 

अन्तर्गतका कायागलय)

४००
श्री िान्ति विद्या रृ्ह िा.वि., िैनचौर 

।
32901201 32901600

  बैंकको पूिग प्रकावित विज्ञापन अनुसार देहाय बिोजिका वि.नं. २७-३३/०७५-७६ (सबै प्रदेि) का पदहरुको खुला र समावेशी प्रद्वतयोद्वर्तात्मक द्वलखखत परीक्षा देहाय बिोवजिको कायगक्रि अनुसार  

वनम्न बिोवजिका परीक्षा भिनहरुिा  संचािन हुने व्यहोरा सम्बन्तित सबैको जानकारीका िावर् यो सूचना प्रकावित र्ररएको छ ।

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

उ.सं.
रोल नं.

लोक सेवा आयोर्

सुरक्षा द्वनकाय तथा संर्द्वित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालन शाखा

आन्तररक र खुला प्रद्वतयोद्वर्तात्मक द्वलखखत परीक्षा कायगक्रम र परीक्षा भवन कायम र्ररएको सूचना

निकायः राद्वरि य वाद्विज्य बैक द्वलद्वमटेड @)&^÷!÷@@नि.प. काययक्रम प्रकानित नमनतः

२०७६।०४।१० र्ते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७६।०४।११ र्ते 

द्वदनको २.०० बजे

सहायक प्रबन्धक, प्रशासन, 

प्रशासन, ६

खुला र 

समावेशी
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परीक्षा केन्द्र

प्रथम पत्र ( ३ घण्टा) द्वितीय पत्र ( ३ घण्टा) देखि सम्म
क्र.सं. द्वबज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

द्वलखखत परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं.

रोल नं.

८

२९/०७५-७६ 

(के.का., प्रदेश ३ र सो 

अन्तर्गतका कायागलय)

२४६ श्री रेडन किेज, सािाखुिी 32901601 32901846

९

३०/०७५-७६ (र्ण्डकी 

प्रदेश र सो अन्तर्गतका 

कायागलय)

४१३ श्री जनकनाथ िा.वि., िैनचौर । 43000001 43000413

१०

३१/०७५-७६ 

(प्रदेश ५ र सो अन्तर्गतका 

कायागलय)

५२३ श्री वििपुरी िा.वि., िहाराजर्ि । 53100001 53100523

११

३२/०७५-७६ 

(किागली प्रदेश र सो 

अन्तर्गतका कायागलय)

१९८ श्री प्लावटनि िेनेजिेण्ट किेज, 

काविकास्थान, वडन्तििजार ।

63200001 63200198

१२

३३/०७५-७६ 

(सुदूर पद्विम प्रदेश र सो 

अन्तर्गतका कायागलय)

३०७
श्री नू्य नमनिनियम किेज, सुकेधारा 

।
73300001 73300307

द्ररब्यः 

 

 

४. परीक्षा संचािन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनग र्एिा पवन आयोर्को पूवग सूचना द्ववना द्वनर्ागररत परीक्षा कायगक्रम स्थवर्त हुने छैन ।

/fh' ;Tofn 

२. प्रिेि पि विना कुनै पवन उमे्मदिारिािाई परीक्षािा सन्तम्मवित नर्राइने हुुँदा प्रवेशपत्र अद्वनवायग रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अर्ावै परीक्षा भिनिा आइपुगु्नपनेछ ।

gf/fo0fk|;fb 1jfnL
zfvf clws[t

१. उमे्मदिारिे उत्तरपुन्तिकािा कालो मसी भएको डटपेन/कलम िाि प्रयोर् र्नुगपनेछ ।

३. परीक्षा भिनिा मोबाइल फोन द्वनषेर् र्ररएको छ ।

pk ;lrj

२०७६।०४।१० र्ते 

द्वदनको २.०० बजे

२०७६।०४।११ र्ते 

द्वदनको २.०० बजे

खुला र 

समावेशी

सहायक प्रबन्धक, प्रशासन, 

प्रशासन, ६
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