िोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा
परीक्षा संचािन शािा

िुिा र समावेशी तर्फको प्रद्वतयोद्वगतात्मक द्विखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र द्वनर्ाफरण गररएको सम्बन्धी सूचना
निकायः

श्री राद्वरिय वाद्वणज्य बैङ्क द्विद्वमटे ड

निज्ञापि प्रकानित निनतः

नि.प. कायय क्रि
प्रकानित निनतः

२०७८/०७/१४

२०७८/१२/१७

परीक्षा केन्द्र निर्ायरण निनत :

२०७९/०१/२५

राद्वरिय वाद्वणज्य बैङ्क द्विद्वमटे डको पूिय प्रकानित निज्ञापि अिुसार खुिा तथा सिािेिी तर्यका निनिन्न पििरुको परीक्षा केन्द्र िे िाय बिोनजि निर्ायरण गररएको हुँ िा सम्बन्धन्धत सबैको जािकारीका िानग यो सूचिा प्रकानित
गररएको छ । कोनिड-१९ संक्रिण िएका उम्मेििारिरुको िानग अिग परीक्षा केन्द्र रििे हुँ िा परीक्षा िुरु हििन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै रानरिय िानणज्य बैङ्क निनिटे डिा अनििायय रुपिा जािकारी नििु पिेछ ।

क्र.सं.

द्ववज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

पद, सेवा, समूह, उपसमूह ,
तह

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय

रोि नं.
उ.सं.

प्रथम पत्र

द्वितीय पत्र

परीक्षा केन्द्र
दे खि

सम्म

१

४३/२०७८/०७९

खुिा तथा
िनििा

िररष्ठ प्रबन्धक, प्रिासि,
प्रिासि, ९

२०७९ जेठ ११ गते
नबिािको ७:३० बजे

२०७९ जेठ १२ गते
नबिािको ७:३० बजे

६९

श्री िोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

४३००१

४३०६९

२

४५/२०७८/०७९

खुिा तथा
सिािेिी

उप प्रबन्धक, प्रिासि,
प्रिासि, ७

२०७९ जेठ ११ गते
नििको २:०० बजे

२०७९ जेठ १२ गते
नििको २:०० बजे

७५

श्री िोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

४५००१

४५०७५

३

४४/२०७८/०७९

खुिा तथा
सिािेिी

प्रबन्धक, प्रिासि, प्रिासि, ८

२०७९ जेठ १३ गते
नबिािको ७:३० बजे

२०७९ जेठ १४ गते
नबिािको ७:३० बजे

८०

श्री िोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

४४००१

४४०८०

४

५४/२०७८/०७९

खुिा तथा
सिािेिी

सिायक प्रबन्धक (कािूि),
प्रिासि, कािूि, ६

२०७९ जेठ १३ गते
नििको २:०० बजे

२०७९ जेठ १४ गते
नििको २:०० बजे

१९

श्री िोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

५४००१

५४०१९

५

४६/२०७८/०७९

खुिा

उप प्रबन्धक(िेखा), प्रिासि,
िेखा, ७

२०७९ जेठ १६ गते
नििािको ७:३० बजे

२०७९ जेठ १७ गते
नििािको ७:३० बजे

१११

श्री िोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

४६००१

४६१११
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क्र.सं.

द्ववज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

पद, सेवा, समूह, उपसमूह ,
तह

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय

रोि नं.
उ.सं.

प्रथम पत्र

परीक्षा केन्द्र

द्वितीय पत्र

दे खि

सम्म

६

५५/२०७८/०७९ (प्रिे ि १ र सो
अन्तगयतका कायायिय)

२८

१५५००१

१५५०२८

७

५६/२०७८/०७९ (िर्ेि प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायाय िय)

१३

२५६००१

२५६०१३

८

५७/२०७८/०७९ (बागिती प्रिे ि
अन्तगयत (उपत्यका बानिर) का
कायायिय)

२९

३५७००१

३५७०२९

९

५८/२०७८/०७९ (गण्डकी प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायाय िय)

४५८००१

४५८०२५

१०

५९/२०७८/०७९ (िुन्धम्बिी प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायायिय)

२७

५५९००१

५५९०२७

११

६०/२०७८/०७९ (कणायिी प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायाय िय)

६

६६०००१

६६०००६

१२

६१/२०७८/०७९ (सुिूरपनिि प्रिे ि र
सो अन्तगयतका कायायिय)

१७

७६१००१

७६१०१७

१३

६२/२०७८/०७९ (प्रिे ि १ र सो
अन्तगयतका कायाय िय)

१३७

१६२००१

१६२१३७

१४

६५/२०७८/०७९ (िुन्धम्बिी प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायाय िय)

१७१

५६५००१

५६५१७१

१५

६३/२०७८/०७९ (िर्ेि प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायायिय)

२६३००१

२६३१४०

४६४००१

४६४०७२

६६६००१

६६६०५३

७६७००१

७६७०७०

खुिा तथा
सिािेिी

सिायक प्रबन्धक (सूचिा
प्रनिनर्), प्रिासि, सूचिा
प्रनिनर्, ६

२०७९ जेठ १६ गते
नििको २:०० बजे

२०७९ जेठ १७ गते
नििको २:०० बजे

२५

श्री िोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

१४०
खुिा तथा
सिािेिी

सिायक प्रबन्धक (िगि),
प्रिासि, िगि, ६

२०७९ जेठ १८ गते
नििको २:०० बजे

२०७९ जेठ १९ गते
नििको २:०० बजे

श्री सगरिाथा िन्धिपि किेज, नडन्धििजार ।

१६

६४/२०७८/०७९ (गण्डकी प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायायिय)

१७

६६/२०७८/०७९ (कणायिी प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायाय िय)

५३

६७/२०७८/०७९ (सुिूरपनिि प्रिे ि र
सो अन्तगयतका कायायिय)

७०

१८

RBB_Exam_Scheduling_Center_2078

श्री िोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

७२

श्री एिनसए (NCA) किेज अर् िेिेजिेण्ट,
अिुपिागय , िीिििि ।
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क्र.सं.

१९

२०

द्ववज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय
प्रथम पत्र

२०७९ जेठ २० गते
नििको २:०० बजे

२०७९ जेठ २१ गते
नििको २:०० बजे

४९/२०७८/०७९ (बागिती प्रिे ि
अन्तगयत (उपत्यका बानिर) का
कायायिय)

RBB_Exam_Scheduling_Center_2078

परीक्षा केन्द्र

द्वितीय पत्र

४८/२०७८/०७९ (िर्ेि प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायायिय)

सिायक प्रबन्धक, प्रिासि,
प्रिासि, ६

रोि नं.
उ.सं.

४७/२०७८/०७९ (प्रिे ि १ र सो
अन्तगयतका कायायिय)

खुिा तथा
सिािेिी

२१

पद, सेवा, समूह, उपसमूह ,
तह
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दे खि

सम्म

२००

श्री काष्ठिण्डप किेज (िकािु पे टिोि पम्प सुँगै),
किंकी ।

१४७०००१

१४७०२००

२००

श्री िक्षता इन्टरिेििि स्कुि, कानििाटी ।

१४७०२०१

१४७०४००

२००

श्री िििोिि िेिोररयि किेज, बािाजु ।
(जििैत्री अस्ताि सुँगै)

१४७०४०१

१४७०६००

२००

श्री रे डि किेज, सािाखुिी

१४७०६०१

१४७०८००

४१६

श्री निङ्कि किेज, सािाखुिी

१४७०८०१

१४७१२१६

४००

श्री आनििाय ि किेज, कपु रर्ारा चोक,
सािाखुिी ।

२४८०००१

२४८०४००

१७२

श्री नििपु री िा.नि., ििाराजगञ्ज ।

२४८०४०१

२४८०५७२

४००

िे राल्ड इन्टरिेििि किेज, बसुन्धरा ।

३४९०००१

३४९०४००

४००

श्री िन्दी िा.नि., िक्साि ।

३४९०४०१

३४९०८००

४००

श्री टं गाि िा.नि. टं गाि ।

३४९०८०१

३४९१२००

२००

श्री िेििि किेज, प्रगनतटोि, र्ुम्बारािी ।

३४९१२०१

३४९१४००

२००

श्री ब्रुकनिि इन्टरिेििि किेज, सुकेर्ारा ।

३४९१४०१

३४९१६००

२००

श्री प्रोनिनर्क उ.िा.नि., र्ुम्वारािी ।

३४९१६०१

३४९१८००

१९२

श्री ररिायन्स इन्टरिेििि किेज, गोपीकृष्ण
िि िनजक, चािनिि

३४९१८०१

३४९१९९२

क्र.सं.

२२

२३

द्ववज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय

पद, सेवा, समूह, उपसमूह ,
तह

प्रथम पत्र

२४

५२/२०७८/०७९ (कणायिी प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायाय िय)

२५

५३/२०७८/०७९ (सुिूरपनिि प्रिे ि र
सो अन्तगयतका कायायिय)

खुिा तथा
सिािेिी

सिायक प्रबन्धक, प्रिासि,
प्रिासि, ६

परीक्षा केन्द्र

द्वितीय पत्र

५०/२०७८/०७९ (गण्डकी प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायाय िय)

५१/२०७८/०७९ (िुन्धम्बिी प्रिे ि र सो
अन्तगयतका कायाय िय)

रोि नं.
उ.सं.

२०७९ जेठ २० गते
नििको २:०० बजे

२०७९ जेठ २१ गते
नििको २:०० बजे

श्री पिु पनत बहिुखी क्याम्पस, नित्रपाकय,
चािनिि ।

४५००००१

४५००२००

४१९

श्री टे क्सास किेज, नित्रपाकय, चािनिि ।

४५००२०१

४५००६१९

२००

श्री िाइस (NICE) इन्धटरच्यूट, अद्वै तिागय ,
बागबजार ।

५५१०००१

५५१०२००

२००

श्री सगरिाथा िन्धिपि किेज, नडन्धििजार ।

५५१०२०१

५५१०४००

४०८

श्री एन्धम्बसि किेज, ियाुँ िािेश्वर ।

५५१०४०१

५५१०८०८

२९६

कोिम्बस किेज, िं खिुि िागय, ियाुँ िािेश्वर ।

६५२०००१

६५२०२९६

४००

श्री िोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

७५३०००१

७५३०४००

११४

श्री एिनसए (NCA) किेज अर् िेिेजिेण्ट,
अिुपिागय , िीिििि ।

७५३०४०१

७५३०५१४

१. उम्मेििारिे उत्तरपुन्धस्तकािा कािो मसी भएको डटपेन /किम िात्र प्रयोग गिुयपिेछ ।
२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उम्मेििारिाई परीक्षािा सन्धम्मनित िगराइिे हुँ िा प्रवेशपत्र अद्वनवायफ रुपमा साथमा द्विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििििा आइपु ग्नुपिेछ ।
३. परीक्षा ििििा झोिा, मोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्ि ोद्वनक्स द्वडभाइसहरु िैजान द्वनषेर् गररएको छ ।
४. परीक्षा संचािि हिे निि अप्रत्यानित नििा पिय गएिा पनि आयोगको पूवफ सूचना द्ववना द्वनर्ाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थनगत हिे छै ि ।
५. िस्तुगत बहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्िा अंिेजी ठु िो अक्षर (Capital Letter)िा A, B, C, D िेन्धखएको उत्तरिाई िात्र िान्यता निइिे छ ।
६. परीक्षािा सम्बन्धन्धत निकायबाट जारी िएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाि सरकारबाट जारी िएको र्ोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अद्वनवायफ रुपिा निई आउिु पिेछ ।
७. आयोगबाट जारी िएको संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पाििा गरी परीक्षा सञ्चािि गररिेछ ।
८. प्रथि चरणको पूिययोग्यता परीक्षाको उत्तरपुन्धस्तका ओएमआर (OMR) प्रणािीको हिेछ ।
९. पूवफयोग्यता हुने परीक्षामा सर्ि उम्मेििारिाई िात्र निन्धखत परीक्षािा सािेि गररिेछ ।
९. परीक्षाथीिरु सबैिे आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारे िा रानरिय िानणज्य बैङ्क निनिटे डको िेि साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनिड सम्बन्धी स्वयि् घोषणा र्ाराि अनििायय रुपिा ििुयपिेछ ।
१०. कोनिड - १९ संक्रनित उम्मे ििारिरुको िानग नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे िएकोिे त्यस्ता उम्मे ििारिरुिे आर्ू संक्रनित िएको जािकारी रानरिय िानणज्य बैङ्क निनिटे डिा अनिि रुपिा गराउिु पिेछ ।
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२००

द्ररब्यः
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दे खि

क्र.सं.

द्ववज्ञापन नं.

द्वकद्वसम

पद, सेवा, समूह, उपसमूह ,
तह

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय

रोि नं.
उ.सं.

प्रथम पत्र

परीक्षा केन्द्र

द्वितीय पत्र

दे खि

कोनिड - १९ संक्रिणको सियिा सुरनक्षत रिि परीक्षाथीिे ध्याि नििुपिे थप निषयिरु
१. परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुयअनघ उम्मेििारिे िाक्स िगाई आफ्िो प्रयोजिको िानग स्यानिटाइजर र खािेपािी सिेत निई आउिु पिेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको िानग तोनकएको सिय िन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुग्नु पिेछ ।
३. परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाय , बानिर निस्कुँिा र िौचािय प्रयोग गिुय पिाय निडिाड िगररकि २ (िु ई) निटरको िू री कायि गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।
४. परीक्षाथीिरु सिूििा िेिा हिे , कुराकािी गिे गिुय हुँ िैि ।
५. परीक्षािा खनटएका जििन्धििे निएको नििे ििको पूणय पाििा गिुय पिेछ ।

राजु सत्याि

प्रकाश गरुु ङ
उपसधिव

शाखा अधिकृत
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