
लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 
 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, पााँचौं तह, वररष्ठ सहायक पदको ललणखत 
परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. ४४३/०७५-७६, लमलत २०7६/२/२९ 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लललमटेडको देहायको ष्ट्रवज्ञापन नम्वर तथा पदको पूवालनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार प्रदेश नम्बर 
३ अन्तगात काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी दरखास्त बझुाउने उम्मेदवारहरुको ललणखत परीक्षा कायाक्रम देहायको लमलत, समय र 
स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बणन्र्त सबैको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाणशत गररएको छ । 

ललणखत परीक्षा कायाक्रम 

ष्ट्रवज्ञापन  
नम्बर 

सेवा, समूह, तह 
र पद 

पत्र ष्ट्रवषय अवलर् ललणखत परीक्षाको लमलत र समय 

३६/०७५-७६ 
(खलुा/समावेशी) 

प्रदेश नं ३ 

प्रशासन, प्रशासन, 
५, वररष्ठ सहायक 

प्रथम बैंष्ट्रकङ्ग, लेखा तथा कम््यटुर/आइटी ३ घण्टा २०७६।३।२० गते ददनको २ बजे 

दितीय व्यवस्थापन, गणित तथा सेवा सम्बन्र्ी ३ घण्टा २०७६।३।२१ गते ददनको २ बजे 

 

ललणखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोल नम्वर संख्या परीक्षा भवन 

१ 33600001 देणख 33600200 सम्म 200 जना जनप्रभात मा.ष्ट्रव., काललमाटी (क) 

२ 33600201 देणख 33600400 सम्म 200 जना जनप्रभात मा.ष्ट्रव., काललमाटी (ख) 

३ 33600401 देणख 33600600 सम्म 200 जना जनमैत्री बहमुखुी क्याम्पस, कुलेश्वर (क) 

४ 33600601 देणख 33600800 सम्म 200 जना जनमैत्री बहमुखुी क्याम्पस, कुलेश्वर (ख) 

५ 33600801 देणख 33601000 सम्म 200 जना परोपकार आदशा मा.ष्ट्रव., लभमसेनस्थान (क) 

६ 33601001 देणख 33601200 सम्म 200 जना परोपकार आदशा मा.ष्ट्रव., लभमसेनस्थान (ख) 

७ 33601201 देणख 33601400 सम्म 200 जना रेडन कलेज, सामाखसुी (क) 

८ 33601401 देणख 33601600 सम्म 200 जना रेडन कलेज, सामाखसुी (ख) 

९ 33601601 देणख 33601800 सम्म 200 जना पासाङ्ग ल्हाम ुशेपाा मेमोररयल कलेज, सामाखसुी (क) 

१० 33601801 देणख 33602000 सम्म 200 जना पासाङ्ग ल्हाम ुशेपाा मेमोररयल कलेज, सामाखसुी (ख) 

११ 33602001 देणख 33602200 सम्म 200 जना शाणन्त ष्ट्रवद्यागहृ, लैनचौर (क) 

१२ 33602201 देणख 33602400 सम्म 200 जना शाणन्त ष्ट्रवद्यागहृ, लैनचौर (ख) 

१३ 33602401 देणख 33602600 सम्म 200 जना जनकनाथ स्मलृत मा.ष्ट्रव., लैनचौर (क) 

१४ 33602601 देणख 33602800 सम्म 200 जना जनकनाथ स्मलृत मा.ष्ट्रव., लैनचौर (ख) 

१५ 33602801 देणख 33603000 सम्म 200 जना णशवपरुी मा.ष्ट्रव., महाराजगञ्ज (क) 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोल नम्वर संख्या परीक्षा भवन 

१६ 33603001 देणख 33603200 सम्म 200 जना णशवपरुी मा.ष्ट्रव., महाराजगञ्ज (ख) 

१७ 33603201 देणख 33603400 सम्म 200 जना टंगाल मा.ष्ट्रव., टंगाल (क) 

१८ 33603401 देणख 33603600 सम्म 200 जना टंगाल मा.ष्ट्रव., टंगाल (ख) 

१९ 33603601 देणख 33603800 सम्म 200 जना पषु्पलाल मेमोररयल कलेज, चावष्ट्रहल गिेशस्थान (क) 

२० 33603801 देणख 33604000 सम्म 200 जना पषु्पलाल मेमोररयल कलेज, चावष्ट्रहल गिेशस्थान (ख) 

२१ 33604001 देणख 33604200 सम्म 200 जना पशपुलत क्याम्पस, लमत्रपाका , चावष्ट्रहल (क) 

२२ 33604201 देणख 33604400 सम्म 200 जना पशपुलत क्याम्पस, लमत्रपाका , चावष्ट्रहल (ख) 

२३ 33604401 देणख 33604600 सम्म 200 जना टेक्सास कलेज, लमत्रपाका , चावष्ट्रहल (क) 

२४ 33604601 देणख 33604800 सम्म 200 जना टेक्सास कलेज, लमत्रपाका , चावष्ट्रहल (ख) 

२५ 33604801 देणख 33605000 सम्म 200 जना णज.पी. कोइराला मेमोररयल कलेज, लसफल (क) 

२६ 33605001 देणख 33605200 सम्म 200 जना णज.पी. कोइराला मेमोररयल कलेज, लसफल (ख) 

२७ 33605201 देणख 33605400 सम्म 200 जना लिललयण्ट मणल्टपल कलेज, लसफल (क) 

२८ 33605401 देणख 33605600 सम्म 200 जना लिललयण्ट मणल्टपल कलेज, लसफल (ख) 

२९ 33605601 देणख 33605800 सम्म 200 जना एस.इ.ए. इणञ्जलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (क) 

३० 33605801 देणख 33606000 सम्म 200 जना एस.इ.ए. इणञ्जलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (ख) 

३१ 33606001 देणख 33606200 सम्म 200 जना ष्ट्रप.इ.ए. एसोलसएसन जेलसस भवन, थापाथली (क) 

३२ 33606201 देणख 33606400 सम्म 200 जना ष्ट्रप.इ.ए. एसोलसएसन जेलसस भवन, थापाथली (ख) 

३३ 33606401 देणख 33606700 सम्म 300 जना कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी CITE , तीनकुने  

३४ 33606701 देणख 33606911 सम्म 211 जना लालीगरुााँस राष्ट्रिय मा.ष्ट्रव., शंखमूल  
 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालन हनेु ददन अप्रत्याणशत ष्ट्रवदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ष्ट्रवना लनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनेुछैन ।  
२. परीक्षा भवनमा मोबाइलको प्रयोग गना पाइने छैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

५. तोष्ट्रकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारलाई सणम्मललत गराइने छैन ।  
६. परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पगुी परीक्षा कोठा एष्ट्रकन गनुापनेछ ।  

.................. 
(जयराम नपेाल) 
शाखा अलर्कृत 

..................... 
(प्रमेबहादरु शे्रष्ठ) 
शाखा अलर्कृत 



लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 
 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रशासन सेवा, कानून समूह, पााँचौं तह, वररष्ठ सहायक पदको ललणखत 
परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. ४४०/०७५-७६, लमलत २०7६/२/२९ 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लललमटेडको देहायको ष्ट्रवज्ञापन नम्वर तथा पदको पूवालनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार प्रदेश नम्बर 
३ अन्तगात काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी दरखास्त बझुाउने उम्मेदवारहरुको ललणखत परीक्षा कायाक्रम देहायको लमलत, समय र 
स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बणन्र्त सबैको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाणशत गररएको छ । 

ललणखत परीक्षा कायाक्रम 

ष्ट्रवज्ञापन  
नम्बर 

सेवा, समूह, तह 
र पद 

पत्र ष्ट्रवषय अवलर् ललणखत परीक्षाको लमलत र समय 

४३/०७५-७६ 
(खलुा/समावेशी) 

प्रदेश नं ३ 

प्रशासन,  
कानून, ५,  

वररष्ठ सहायक 

प्रथम बैंष्ट्रकङ्ग, लेखा तथा कम््यटुर / आइटी ३ घण्टा २०७६।३।१५ गते ददनको २ बजे 

दितीय व्यवस्थापन, कानून तथा सेवा सम्बन्र्ी ३ घण्टा २०७६।३।१६ गते ददनको २ बजे 
 

ललणखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोल नम्वर संख्या परीक्षा भवन 

१ 34300001 देणख 34300107 सम्म 107 जना कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी CITE, तीनकुने 
 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालन हनेु ददन अप्रत्याणशत ष्ट्रवदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ष्ट्रवना लनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनेुछैन ।  
२. परीक्षा भवनमा मोबाइलको प्रयोग गना पाइने छैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

५. तोष्ट्रकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारलाई सणम्मललत गराइने छैन ।  
६. परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पगुी परीक्षा कोठा एष्ट्रकन गनुापनेछ ।  

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 

.................. 
(जयराम नपेाल) 
शाखा अलर्कृत 

..................... 
(प्रमेबहादरु शे्रष्ठ) 
शाखा अलर्कृत 

http://www.psc.gov.np/


लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 
 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रशासन सेवा, नगद समूह, पााँचौं तह, वररष्ठ सहायक पदको ललणखत 
परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. ४४४/०७५-७६, लमलत २०7६/२/२९ 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लललमटेडको देहायको ष्ट्रवज्ञापन नम्वर तथा पदको पूवालनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार प्रदेश नं. ३ 
अन्तरगत काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी दरखास्त बझुाउने उम्मेदवारहरुको ललणखत परीक्षा कायाक्रम देहायको लमलत, समय र 
स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बणन्र्त सबैको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाणशत गररएको छ । 

ललणखत परीक्षा कायाक्रम 

ष्ट्रवज्ञापन  
नम्बर 

सेवा, समूह, तह 
र पद 

पत्र ष्ट्रवषय अवलर् ललणखत परीक्षाको लमलत र समय 

५०/०७५-७६ 
(खलुा/समावेशी) 
प्रदेश नं. ३ 

प्रशासन, नगद, ५, 
वररष्ठ सहायक 

प्रथम बैंष्ट्रकङ्ग, लेखा तथा सूचना प्रष्ट्रवलर् ३ घण्टा २०७६।३।२३ गते ददनको २ बजे 

दितीय व्यवस्थापन, गणित तथा सेवा सम्बन्र्ी ३ घण्टा २०७६।३।२४ गते ददनको २ बजे 
 

ललणखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोल नम्वर संख्या परीक्षा भवन 

१ 35000001 देणख 35000200 सम्म 200 जना परोपकार आदशा मा.ष्ट्रव., लभमसेनस्थान (क) 

२ 35000201 देणख 35000400 सम्म 200 जना परोपकार आदशा मा.ष्ट्रव., लभमसेनस्थान (ख) 

३ 35000401 देणख 35000600 सम्म 200 जना ष्ट्रप.इ.ए. एसोलसएसन जेलसस भवन, थापाथली (क) 

४ 35000601 देणख 35000800 सम्म 200 जना ष्ट्रप.इ.ए. एसोलसएसन जेलसस भवन, थापाथली (ख) 

५ 35000801 देणख 35001000 सम्म 200 जना एस.इ.ए. इणिलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (क) 

६ 35001001 देणख 35001200 सम्म 200 जना एस.इ.ए. इणिलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (ख) 

७ 35001201 देणख 35001400 सम्म 200 जना पषु्पलाल मेमोररयल कलेज, चावष्ट्रहल गिेशस्थान (क) 

८ 35001401 देणख 35001600 सम्म 200 जना पषु्पलाल मेमोररयल कलेज, चावष्ट्रहल गिेशस्थान (ख) 

९ 35001601 देणख 35001८00 सम्म 200 जना टेक्सास कलेज, लमत्रपाका , चावष्ट्रहल 

१० 35001801 देणख 35001934 सम्म 134 जना कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी CITE , तीनकुने 
रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालन हनेु ददन अप्रत्याणशत ष्ट्रवदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ष्ट्रवना लनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनेुछैन ।  
२. परीक्षा भवनमा मोबाइल प्रयोग गना पाइने छैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

५. तोष्ट्रकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारलाई सणम्मललत गराइने छैन ।  
६. परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पगुी परीक्षा कोठा एष्ट्रकन गनुापनेछ ।  

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 

.................. 
(जयराम नपेाल) 
शाखा अलर्कृत 

..................... 
(प्रमेबहादरु शे्रष्ठ) 
शाखा अलर्कृत 

http://www.psc.gov.np/


लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 
 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रशासन सेवा, सूचना प्रष्ट्रवधि समूह, पााँचौं तह, वररष्ठ सहायक पदको 
धलणखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. ४४१/०७५-७६, धमधत २०7६/२/२९ 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धलधमटेडको देहायको ष्ट्रवज्ञापन नम्वर तथा पदको पूवाधनिााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार प्रदेश नम्बर 
३ अन्तगात काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी दरखास्त बझुाउने उम्मेदवारहरुको धलणखत परीक्षा कायाक्रम देहायको धमधत, समय र 
स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बणन्ित सबैको जानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाणशत गररएको छ । 

धलणखत परीक्षा कायाक्रम 

ष्ट्रवज्ञापन  
नम्बर 

सेवा, समूह, तह 
र पद 

पत्र ष्ट्रवषय अवधि धलणखत परीक्षाको धमधत र समय 

५७/०७५-७६ 
(खलुा/समावेशी) 

प्रदेश नं ३ 

प्रशासन, सूचना 
प्रष्ट्रवधि, ५,  

वररष्ठ सहायक 

प्रथम बैंष्ट्रकङ्ग, लेखा तथा व्यवस्थापन ३ घण्टा २०७६।३।१५ गते ददनको २ बजे 

दितीय Computer / IT Knowledge ३ घण्टा २०७६।३।१६ गते ददनको २ बजे 
 

धलणखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोल नम्वर संख्या परीक्षा भवन 

१ 35700001 देणख 35700200 सम्म 200 जना परोपकार आदशा मा.ष्ट्रव., धभमसेनस्थान (क) 

२ 35700201 देणख 35700400 सम्म 200 जना परोपकार आदशा मा.ष्ट्रव., धभमसेनस्थान (ख) 

३ 35700401 देणख 35700644 सम्म 244 जना लालीगरुााँस राष्ट्रिय मा.ष्ट्रव., शंखमूल 

 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालन हनेु ददन अप्रत्याणशत ष्ट्रवदा पना गएमा पधन आयोगको पूवा सूचना ष्ट्रवना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनेुछैन ।  
२. परीक्षा भवनमा मोबाइलको प्रयोग गना पाइने छैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अधनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र धलई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

५. तोष्ट्रकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवारलाई सणम्मधलत गराइने छैन ।  
६. परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पगुी परीक्षा कोठा एष्ट्रकन गनुापनेछ ।  

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 

.................. 
(जयराम नपेाल) 
शाखा अधिकृत 

..................... 
(प्रमेबहादरु शे्रष्ठ) 
शाखा अधिकृत 
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लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 
 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको ललणखत 
परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. ४३९/०७५-७६, लमलत २०7६/२/२९ 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लललमटेडको देहायको ष्ट्रवज्ञापन नम्वर तथा पदको पूवालनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार प्रदेश नम्बर 
३ अन्तगात काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी दरखास्त बझुाउने उम्मेदवारहरुको ललणखत परीक्षा कायाक्रम देहायको लमलत, समय र 
स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बणन्र्त सबैको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाणशत गररएको छ । 

ललणखत परीक्षा कायाक्रम 

ष्ट्रवज्ञापन  
नम्बर 

सेवा, समूह, तह 
र पद 

पत्र ष्ट्रवषय अवलर् ललणखत परीक्षाको लमलत र समय 

६४/०७५-७६ 
(खलुा/समावेशी) 

प्रदेश नं ३ 

प्रशासन, प्रशासन, 
४, सहायक 

प्रथम बैंष्ट्रकङ्ग, लेखा तथा सूचना प्रष्ट्रवलर् ३ घण्टा २०७६।३।१३ गते ददनको २ बजे 

दितीय व्यवस्थापन, गणित तथा सेवा सम्बन्र्ी ३ घण्टा २०७६।३।१४ गते ददनको २ बजे 

 

ललणखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोल नम्वर संख्या परीक्षा भवन 

१ 36400001 देणख 36400200 सम्म 200 जना जनप्रभात मा.ष्ट्रव., काललमाटी (क) 

२ 36400201 देणख 36400400 सम्म 200 जना जनप्रभात मा.ष्ट्रव., काललमाटी (ख) 

३ 36400401 देणख 36400600 सम्म 200 जना जनमैत्री बहमुखुी क्याम्पस, कुलेश्वर (क) 

४ 36400601 देणख 36400800 सम्म 200 जना जनमैत्री बहमुखुी क्याम्पस, कुलेश्वर (ख) 

५ 36400801 देणख 36401000 सम्म 200 जना जषु्ट्रवल्याण्ट कलेज, काललमाटी  

६ 36401001 देणख 36401200 सम्म 200 जना परोपकार आदशा मा.ष्ट्रव., लभमसेनस्थान (क) 

७ 36401201 देणख 36401400 सम्म 200 जना परोपकार आदशा मा.ष्ट्रव., लभमसेनस्थान (ख) 

८ 36401401 देणख 36401600 सम्म 200 जना नेपाल आदशा मा.ष्ट्रव., गिवहाल (क) 

९ 36401601 देणख 36401800 सम्म 200 जना नेपाल आदशा मा.ष्ट्रव., गिवहाल (ख) 

१० 36401801 देणख 36402000 सम्म 200 जना नेपाल यवुक मा.ष्ट्रव., पकनाजोल (क) 

११ 36402001 देणख 36402200 सम्म 200 जना नेपाल यवुक मा.ष्ट्रव., पकनाजोल (ख) 

१२ 36402201 देणख 36402400 सम्म 200 जना शाणन्त ष्ट्रवद्यागहृ, लैनचौर (क) 

१३ 36402401 देणख 36402600 सम्म 200 जना शाणन्त ष्ट्रवद्यागहृ, लैनचौर (ख) 

१४ 36402601 देणख 36402800 सम्म 200 जना जनकनाथ स्मलृत मा.ष्ट्रव., लैनचौर (क) 

१५ 36402801 देणख 36403000 सम्म 200 जना जनकनाथ स्मलृत मा.ष्ट्रव., लैनचौर (ख) 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोल नम्वर संख्या परीक्षा भवन 

१६ 36403001 देणख 36403200 सम्म 200 जना मनमोहन मेमोररयल कलेज, सोह्रखटेु्ट (क) 

१७ 36403201 देणख 36403400 सम्म 200 जना मनमोहन मेमोररयल कलेज, सोह्रखटेु्ट (ख) 

१८ 36403401 देणख 36403600 सम्म 200 जना पासाङ्ग ल्हाम ुशेपाा मेमोररयल कलेज, सामाखसुी (क) 

१९ 36403601 देणख 36403800 सम्म 200 जना पासाङ्ग ल्हाम ुशेपाा मेमोररयल कलेज, सामाखसुी (ख) 

२० 36403801 देणख 36404000 सम्म 200 जना साउथ वेस्टना स्टेट कलेज, बसनु्र्रा (क) 

२१ 36404001 देणख 36404200 सम्म 200 जना साउथ वेस्टना स्टेट कलेज, बसनु्र्रा (ख) 

२२ 36404201 देणख 36404400 सम्म 200 जना णशवपरुी मा.ष्ट्रव., महाराजगञ्ज (क) 

२३ 36404401 देणख 36404600 सम्म 200 जना णशवपरुी मा.ष्ट्रव., महाराजगञ्ज (ख) 

२४ 36404601 देणख 36404800 सम्म 200 जना टंगाल मा.ष्ट्रव., टंगाल (क) 

२५ 36404801 देणख 36405000 सम्म 200 जना टंगाल मा.ष्ट्रव., टंगाल (ख) 

२६ 36405001 देणख 36405200 सम्म 200 जना महेन्र भवन मा.ष्ट्रव., सानो गौचरन 

२७ 36405201 देणख 36405400 सम्म 200 जना पषु्पलाल मेमोररयल कलेज, गिेशस्थान चावष्ट्रहल (क) 

२८ 36405401 देणख 36405600 सम्म 200 जना पषु्पलाल मेमोररयल कलेज, गिेशस्थान चावष्ट्रहल (ख) 

२९ 36405601 देणख 36405800 सम्म 200 जना पशपुलत लमत्र मा.ष्ट्रव., ष्ट्रपपलबोट, चावष्ट्रहल (क) 

३० 36405801 देणख 36406000 सम्म 200 जना पशपुलत लमत्र मा.ष्ट्रव., ष्ट्रपपलबोट, चावष्ट्रहल (ख) 

३१ 36406001 देणख 36406200 सम्म 200 जना पशपुलत क्याम्पस, लमत्रपाका , चावष्ट्रहल (क) 

३२ 36406201 देणख 36406400 सम्म 200 जना पशपुलत क्याम्पस, लमत्रपाका , चावष्ट्रहल (ख) 

३३ 36406401 देणख 36406600 सम्म 200 जना णज.पी. कोइराला मेमोररयल कलेज, लसफल (क) 

३४ 36406601 देणख 36406800 सम्म 200 जना णज.पी. कोइराला मेमोररयल कलेज, लसफल (ख) 

३५ 36406801 देणख 36407000 सम्म 200 जना टेक्सास कलेज, लमत्रपाका , चावष्ट्रहल  

३६ 36407001 देणख 36407200 सम्म 200 जना बाल व्यवसायी मा.ष्ट्रव., लसफल  

३७ 36407201 देणख 36407400 सम्म 200 जना सगरमाथा मणल्टपल कलेज, लडल्लीबजार  

३८ 36407401 देणख 36407600 सम्म 200 जना ष्ट्रवजय स्मारक मा.ष्ट्रव., लडल्लीबजार (क) 

३९ 36407601 देणख 36407800 सम्म 200 जना ष्ट्रवजय स्मारक मा.ष्ट्रव., लडल्लीबजार (ख) 

४० 36407801 देणख 36408000 सम्म 200 जना पदमकन्या ष्ट्रवद्याश्रम मा.ष्ट्रव., लडल्लीबजार (क) 

४१ 36408001 देणख 36408200 सम्म 200 जना पदमकन्या ष्ट्रवद्याश्रम मा.ष्ट्रव., लडल्लीबजार (ख) 

४२ 36408201 देणख 36408400 सम्म 200 जना रुपक मेमोररयल मा.ष्ट्रव., कुपण्डोल 

४३ 36408401 देणख 36408600 सम्म 200 जना एस.इ.ए. इणञ्जलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (क) 

४४ 36408601 देणख 36408800 सम्म 200 जना एस.इ.ए. इणञ्जलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (ख) 

४५ 36408801 देणख 36409000 सम्म 200 जना ष्ट्रप.इ.ए. एसोलसएसन, जेलसस भवन, थापाथली (क) 

४६ 36409001 देणख 36409200 सम्म 200 जना ष्ट्रप.इ.ए. एसोलसएसन, जेलसस भवन, थापाथली (ख) 

४७ 36409201 देणख 36409400 सम्म 200 जना रत् न राज्य मा.ष्ट्रव., मध्य बानेश्वर (क) 



क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोल नम्वर संख्या परीक्षा भवन 

४८ 36409401 देणख 36409600 सम्म 200 जना रत् न राज्य मा.ष्ट्रव., मध्य बानेश्वर (ख) 

४९ 36409601 देणख 36409800 सम्म 200 जना लालीगरुााँस राष्ट्रिय मा.ष्ट्रव., शंखमूल  

५० 36409801 देणख 36410000 सम्म 200 जना सान्त्वना एकेडेमी, शाणन्तनगर  

५१ 36410001 देणख 36410200 सम्म 200 जना पेन्टागन अन्तरााष्ट्रिय कलेज, तीनकुने (क) 

५२ 36410201 देणख 36410400 सम्म 200 जना पेन्टागन अन्तरााष्ट्रिय कलेज, तीनकुने (ख) 

५३ 36410401 देणख 36410600 सम्म 200 जना कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी CITE , तीनकुने  

५४ 36410601 देणख 36410800 सम्म 200 जना ष्ट्रहमालयन कलेज (+2 Block), कोटेश्वर (क) 

५५ 36410801 देणख 36411000 सम्म 200 जना ष्ट्रहमालयन कलेज (+2 Block), कोटेश्वर (ख) 

५६ 36411001 देणख 36411200 सम्म 200 जना ष्ट्रहमालयन कलेज (Bachelor Block), कोटेश्वर (क) 

५७ 36411201 देणख 36411400 सम्म 200 जना ष्ट्रहमालयन कलेज (Bachelor Block), कोटेश्वर (ख) 

५८ 36411401 देणख 36411600 सम्म 200 जना गहेुश् वरी मा.ष्ट्रव., लसनामंगल (क) 

५९ 36411601 देणख 36411839 सम्म 239 जना गहेुश् वरी मा.ष्ट्रव., लसनामंगल (ख) 
 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालन हनेु ददन अप्रत्याणशत ष्ट्रवदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ष्ट्रवना लनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनेुछैन ।  
२. परीक्षा भवनमा मोबाइलको प्रयोग गना पाइने छैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

५. तोष्ट्रकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारलाई सणम्मललत गराइने छैन ।  
६. परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पगुी परीक्षा कोठा एष्ट्रकन गनुापनेछ ।  

.................. 
(जयराम नपेाल) 
शाखा अलर्कृत 

..................... 
(प्रमेबहादरु शे्रष्ठ) 
शाखा अलर्कृत 



लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 
 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रशासन सेवा, नगद समूह, चौथो तह, सहायक पदको ललणखत 
परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. ४४२/०७५-७६, लमलत २०7६/२/२९ 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लललमटेडको देहायको ष्ट्रवज्ञापन नम्वर तथा पदको पूवालनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार प्रदेश नम्बर 
३ अन्तगात काठमाडौं परीक्षा केन्र राखी दरखास्त बझुाउने उम्मेदवारहरुको ललणखत परीक्षा कायाक्रम देहायको लमलत, समय र 
स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बणन्र्त सबैको जानकारीका लालग यो सूचना प्रकाणशत गररएको छ । 

ललणखत परीक्षा कायाक्रम 

ष्ट्रवज्ञापन  
नम्बर 

सेवा, समूह, तह 
र पद 

पत्र ष्ट्रवषय अवलर् ललणखत परीक्षाको लमलत र समय 

७१/०७५-७६ 
(खलुा/समावेशी) 

प्रदेश नं ३ 

प्रशासन, नगद, ४, 
सहायक 

प्रथम बैंष्ट्रकङ्ग, लेखा तथा सूचना प्रष्ट्रवलर् ३ घण्टा २०७६।३।१७ गते ददनको २ बजे 

दितीय व्यवस्थापन, गणित तथा सेवा सम्बन्र्ी ३ घण्टा २०७६।३।१८ गते ददनको २ बजे 

 

ललणखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोल नम्वर संख्या परीक्षा भवन 

१ 37100001 देणख 37100200 सम्म 200 जना जनमैत्री बहमुखुी क्याम्पस, कुलेश्वर (क) 

२ 37100201 देणख 37100400 सम्म 200 जना जनमैत्री बहमुखुी क्याम्पस, कुलेश्वर (ख) 

३ 37100401 देणख 37100600 सम्म 200 जना परोपकार आदशा मा.ष्ट्रव., लभमसेनस्थान (क) 

४ 37100601 देणख 37100800 सम्म 200 जना परोपकार आदशा मा.ष्ट्रव., लभमसेनस्थान (ख) 

५ 37100801 देणख 37101000 सम्म 200 जना एस.इ.ए. इणिलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (क) 

६ 37101001 देणख 37101200 सम्म 200 जना एस.इ.ए. इणिलनयररङ्ग एकेडेमी, थापाथली (ख) 

७ 37101201 देणख 37101400 सम्म 200 जना ष्ट्रप.इ.ए. एसोलसएसन, जेलसस भवन, थापाथली (क) 

८ 37101401 देणख 37101600 सम्म 200 जना ष्ट्रप.इ.ए. एसोलसएसन, जेलसस भवन, थापाथली (ख) 

९ 37101601 देणख 37101800 सम्म 200 जना लालीगरुााँस राष्ट्रिय मा.ष्ट्रव., शंखमूल  

१० 37101801 देणख 37102000 सम्म 200 जना टंगाल मा.ष्ट्रव., टंगाल (क) 

११ 37102001 देणख 37102200 सम्म 200 जना टंगाल मा.ष्ट्रव., टंगाल (ख) 

१२ 37102201 देणख 37102400 सम्म 200 जना लिललयण्ट मणटटपल कलेज, लसफल (क) 

१३ 37102401 देणख 37102600 सम्म 200 जना लिललयण्ट मणटटपल कलेज, लसफल (ख) 

१४ 37102601 देणख 37102800 सम्म 200 जना णज.पी. कोइराला मेमोररयल कलेज, लसफल (क) 

१५ 37102801 देणख 37103000 सम्म 200 जना णज.पी. कोइराला मेमोररयल कलेज, लसफल (ख) 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
 ०१-४११५८३१, ४११५८३३, ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरुको रोल नम्वर संख्या परीक्षा भवन 

१६ 37103001 देणख 37103200 सम्म 200 जना पषु्पलाल मेमोररयल कलेज, चावष्ट्रहल (क) 

१७ 37103201 देणख 37103400 सम्म 200 जना पषु्पलाल मेमोररयल कलेज, चावष्ट्रहल (ख) 

१८ 37103401 देणख 37103600 सम्म 200 जना टेक्सास कलेज, लमत्रपाका , चावष्ट्रहल (क) 

१९ 37103601 देणख 37103800 सम्म 200 जना टेक्सास कलेज, लमत्रपाका , चावष्ट्रहल (ख) 

२० 37103801 देणख 37103945 सम्म 145 जना कलेज अफ इन्फरमेशन टेक्नोलोजी CITE , तीनकुने  
 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालन हनेु ददन अप्रत्याणशत ष्ट्रवदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ष्ट्रवना लनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनेुछैन ।  
२. परीक्षा भवनमा मोबाइलको प्रयोग गना पाइने छैन । 

३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्र ललई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

५. तोष्ट्रकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारलाई सणम्मललत गराइने छैन ।  
६. परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै पगुी परीक्षा कोठा एष्ट्रकन गनुापनेछ ।  

.................. 
(जयराम नपेाल) 
शाखा अलर्कृत 

..................... 
(प्रमेबहादरु शे्रष्ठ) 
शाखा अलर्कृत 




