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राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तह-५, वररष्ठ सहायक (कानून) पदको ललणित परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. १७३।०७८-७९, लमलत २०७९।०२।१२ 
 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालयले सञ्चालन गन  राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लललमटेडको लमलत 
२०७८।०७।१४ गते प्रकाणशत तपलसलको ष्ट्रवज्ञापन नं., पद, सेवा, समूहको ललणित परीक्षाको परीक्षा कायाक्रम 
नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमिको ष्ट्रवशेष 
अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोधन सष्ट्रहत) को पालना गन  गराउने 
गरी तपलसलको लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बणन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना 
प्रकाणशत गररएको छ। तोष्ट्रकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारहरुलाई 
सणम्मललत गराइने छैन। तोष्ट्रकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कणम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ु
पन छ।परीक्षाथीहरूले अलनवाया रूपमा पालना गनुापन  ष्ट्रवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ। 

 

तपसिल 
 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र. 

िौं. 
सिज्ञापन नौं. सकसिम पद, िेिा, िमूह, तह पत्र सिषर् परीक्षा समसत िमर् , अिसि र परीक्षा प्रणाली 

१. 

८४।२०७८।०७९ 

(बागमती प्रदेश 

अन्तगगत उपत्यका 

बाहिरका कायागलय) 

खुला तथा 

समावेशी 

वररष्ठ सिायक 

(कानून), प्रशासन, 

कानून, ५ 

प्रथम 
बैंहकङ्ग, लेखा तथा 

कम्प्युर/आईटी 

२०७९।०२।२५ गते, हबिानको ७:३० बजे,  

 ३ घण्टा  (हवषयगत) 

हितीय 
व्यवस्थापन, कानून तथा 

सेवा सम्बन्धी 

२०७९।०२।२६ गते, हबिानको ७:३० बजे,  

 ३ घण्टा  (हवषयगत) 

ललणित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

1 ३८४००१  देणि ३८४१०८ सम्म १०८  श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगर 
द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने हदन अप्रत्याहशत हवदा पनग गएमा पहन आयोगको पूवग सूचना हवना हनर्ागररत कायगक्रम अनुसारको परीक्षा स्थहगत हुने छैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुगपनेछ । 

3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोहनक हडभाइसिरु लैजान हनषेर् गररएको छ।  

4. प्रवेश पत्र हवना कुनै पहन उमे्मदवारलाइग  परीक्षामा सम्मम्महलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अहनवायग रूपमा साथमा हलइग  परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा 

कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

5. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अहनवायग रूपमा हलइग  

आउनुपनेछ। 

द्रष्टव्य २:- कोसिड-१९ िौंक्रमणबाट िुरसक्षत रहन परीक्षार्थीले असनिार्ा पालना गनुापने र्थप सिषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुग अहघ उमे्मदवार स्वयौंले कम्मम्तमा माक्स, स्याहनटाइजर तथा आफ्नो लाहग हपउने पानीको अहनवायग व्यवस्था गनुग पनेछ । 

2. उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाग र हनस्कदा हभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ हतक दूरी कायम गनुग पनेछ । 

3. परीक्षामा खहटएका जनशम्मिले हदएको हनदेशनको पूर्ग पालना गनुगपनेछ । 

http://www.psc.gov.np/
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4. परीक्षाथीिरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाग, बाहिर हनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुगपदाग हभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोहकएको 

स्थानमा जानुपने छ । 

5. परीक्षाथीिरू समूिमा भेला हुने, कुराकानी गनग पाइने छैन । 

6. कोहभड-१९ बाट सौंक्रहमत परीक्षाथीिरूका लाहग हवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा सौंक्रहमत परीक्षाथीले आफू सौंक्रहमत भएको जानकारी यस 

कायागलयको टेहलफोन नौं. ०१-४७७१९८५ वा मोवाइगल नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८४१४३४५९१, ९८५८०४२२७१, ९८४९४०९४०९  वा  राहरर य 

वाहर्ज्य बैङ्क हलहमटेडको मोवाईल नौं  ९८४१५५७२८३ मा सम्पकग  गरी अहिम जानकारी हदनु पनेछ। 

 

 

 
 
 

..................................... 

(हदहलप प डेल) 

नायव सुब्बा 

........................................... 

(अहभराज डाुँगी) 

शाखा अहर्कृत 

...................................... 

(चन्द्रकान्त हनर ला) 

उपसहचव 
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