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राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तह-४, सहायक (प्रशासन) पदको द्वितीय चरिको ललणित 
परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. १८७।०७८-७९, लमलत २०७९।०३।१४ 
 

 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालयले सञ्चालन गन  राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लललमटेडको लमलत 
२०७८।०७।१४ गते प्रकाणशत तपलसलको ष्ट्रवज्ञापन नं., पद, सेवा, समूहको प्रथम चरिको पूवायोग्यता (Pre 

Test) परीक्षामा उत्तीिा भएका उम्मेद वारहरुको द्वितीय चरिको ललणित 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 उम्मेदवारहरुलास 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. 

९८।२०७८।०७९ 

(बागमती प्रदेश अन्तगगत 

उपत्यका बाहिरका 

कायागलय) 

खुला तथा 

समावेशी 

सिायक, प्रशासन, 

प्रशासन, ४ 

प्रथम 
बैंहकङ्ग, लेखा तथा सूचना 

प्रहवहि 

२०७९।०३।२४ गते 

हदनको २:०० बजे,  ३ घण्टा  (हवषयगत) 

हितीय 
व्यवस्थापन, गहित तथा सेवा 

सम्बन्धी 

२०७९।०३।२५ गते 

हदनको २:०० बजे,  ३ घण्टा  (हवषयगत) 

 

ललणित परीक्षा भवन 

 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

1 39800006 देणि 39800953 सम्म 200 स्वप्नवाष्ट्रटका (एस.भी.) एकेडेमी, बदु्धनगर 

2 39800959 देणि 39801852 सम्म 200 कोलम्वस कलेज, नयााँबानेश्वर 

3 39801856 देणि 39802545 सम्म 200 बानेश्वर बहमुिुी क्याम्पस (क), शाणन्तनगर 

4 39802552 देणि 39803380 सम्म 200 बानेश्वर बहमुिुी क्याम्पस (ि), शाणन्तनगर 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

5 39803381 देणि 39804146 सम्म 200 पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेज (क), तीनकुन े

6 39804150 देणि 39804935 सम्म 200 पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेज (ि), तीनकुन े

7 39804938 देणि 39805698 सम्म 200 लिललयन्ट कलेज (क), लसफल 

8 39805703 देणि 39806569 सम्म 200 लिललयन्ट कलेज (ि), लसफल 

9 39806580 देणि 39807415 सम्म 200 टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आस.टी.(क), लसफल 

10 39807418 देणि 39808306 सम्म 200 टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आस.टी.(ि), लसफल 

11 39808309 देणि 39809190 सम्म 200 प्रोललष्ट्रफक कलेज (क), धमु्वाराही 

12 39809191 देणि 39809986 सम्म 200 प्रोललष्ट्रफक कलेज (ि), धमु्वाराही 

13 39809987 देणि 39810962 सम्म 200 पासाङ ल्हाम ुमेमोररयल कलेज(+२ ब्लक), सामािशुी 

14 39810966 देणि 39811841 सम्म 200 पासाङ ल्हाम ुमेमोररयल कलेज(व्याचलर ब्लक), सामािशुी 

15 39811849 देणि 39812646 सम्म 200 आणशवााद कलेज, सामािशुी 

16 39812650 देणि 39813517 सम्म 200 सगरमाथा मणल्टपल कलेज, लडल्लीबजार 

17 39813520 देणि 39814412 सम्म 200 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (क), अनामनगर 

18 39814418 देणि 39815448 सम्म 259 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (ि), अनामनगर 

 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने हदन अप्रत्याहशत हवदा पनग गएमा पहन आयोगको पूवग सूचना हवना हनिागररत 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 हनषेि 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 प्रिेश-पत्र िँगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल िरकारबाट जारी भएको फोटो िमेतको कुनै पररचर्पत्र असनिार्ा रूपमा 

सलर्ा आउनुपनेछ। 
 

द्रष्टव्य २:- कोसभड-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 । 
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3. परीक्षामा खहटएका जनशम्मिले हदएको हनदेशनको पूिग पालना गनुगपनेछ । 

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 

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

 

 

 
 
 

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

(उपेन्द्रबिादुर पुन) 

कम्प्युटर अपरेटर 

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

(अहभराज डाुँगी) 

शाखा अहिकृत 

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

(चन्द्रकान्त हनर ला) 

उपसहचव 
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