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दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना । 

सूचना नं.०४/०७९-८०, दमदत : २०७९।०४।३० गते 

यस कायाालयबाट संचालन हुन ेनपेाल बैंक लललिटेडको लिलिन्न लिज्ञापन नं. र पदहरुको प्रलियोलििात्िक लललिि परीक्षा आयोिको पिूा लनर्ााररि परीक्षा कायाक्रि अनसुार लनम्न लिलि, सिय र स्थानिा संचालन 

हुने िएकोले सम्बलन्र्ि सबैको जानकारीको लालि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

दलदित परीक्षाको परीक्षाकेन्द्र तथा परीक्षा कायाक्रम: 

दस.नं. दवज्ञापन नं. पि, सेवा, तह पत्र दमदत र समय रोल नं. उम्मेिवार सखं्या परीक्षा भवन 

१. 

३४/२०७८/७९, (िलुा िथा 

सिािेशी) सदुरूपलिि प्रदशे 

अन्ििािका शािा 

कायाालयहरु 

 

कलनष्ठ सहायक  

(Gold Tester),   

िह-३ 

प्रथि पत्र 

२०७९।०५।१७ 

लदनको २:०० बजे 

 

१ दलेि २०० सम्ि २०० श्री कुिालीकोट िा.लि., कुिालीकोट, राजपरु, डोटी । 

२. २०१ दलेि ३५० सम्ि १५० श्री शहीद स्ििृी आ.िा.लि. (क) केन्र, राजपरु, डोटी । 

३. ३५१ दलेि ५०० सम्ि १५० श्री शहीद स्ििृी आ.िा.लि. (ि) केन्र, राजपरु, डोटी । 

४. ५०१ दलेि ६७५ सम्ि १७५ श्री सजुङ्ि िा.लि (क) केन्र, राजपरु, डोटी । 

५. ६७६ दलेि ८५० सम्ि १७५ श्री सजुङ्ि िा.लि (ि) केन्र, राजपरु, डोटी । 

६. ८५१ दलेि १०५६ सम्ि २०६ श्री लोक सेिा आयोि लदपायल कायाालय, राजपरु, डोटी । 

१. 
२६/२०७८/७९ (िलुा िथा 

िलहला) सदुरूपलिि प्रदशे 

अन्ििािका शािा 

कायाालयहरु 

 सहायक ,  िह-४ 

प्रथि पत्र 
२०७९।०५।१८ 

लदनको २:०० बजे 
१ दलेि २३१ सम्ि २३१ श्री सजुङ्ि िा.लि केन्र, राजपरु, डोटी । 

२. लििीय पत्र 
२०७९।०५।१९ 

लदनको २:०० बजे 
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रष्टव्य १: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने लदन अप्रत्यालशि लिदा पना िएिा पलन आयोिको पिूा सचूना लिना लनर्ााररि कायाक्रि अनसुारको परीक्षा स्थलिि हुन ेछैन । 

ि) प्रिेशपत्र लिना परीक्षािा सलम्िललि निराईने हुुँदा अलनिायारुपिा  प्रिेशपत्र साथिा ललई परीक्षा संचालन हुन ुिन्दा १ घण्टा अिािै परीक्षा ििनिा आइपगु्न ुपनेछ । परीक्षा ििनबाट प्रिेशपत्र लििरण िररने छैन । 

ि) परीक्षा ििनिा झोला, िोिाइल, क्याल्कुलेटर, स्िाटा िाच िथा अन्य लिद्यलुियसािाग्रीहरु लैजान लनषेर् िररएको छ । 

घ) परीक्षािा कालो िसी िात्र प्रयोि िनुा पनेछ । िस्ििुि बहु िैकलल्पक प्रश्नको उत्तर लददंा Capital Letter िा (A,B,C,D)लेख्न ुपनेछ । 

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा दिन आउँिा सम्बदन्द्ित दनकायबाट जारी भएको प्रवेश-पत्र सगैँ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो सदहतको कुनै एक सक्कलै 

प्रमाणपत्र अदनवाया ुपपमा दल  उपदथिथत हननु पननेछ। 

रष्टव्य २: सकं्रमणको दवशेष अवथिथामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवथिथापन) सम्बदन्द्ि मापिण्ड, २०७७ (तेस्रो सशंोिन) अनुसार परीक्षाथीले तपदसलमा उल्लेदित दवषयहुपको पूणा ुपपमा पालन गनुा 

पननेछ । 

क) परीक्षा केन्रिा प्रिेश िनुाअलघ उम्िदेिार स्ियंले कलम्ििा िाक्स, स्यालनटाइजर िथा आफ्नो लालि िानपेानीको अलनिाया व्यिस्था िनुा पनछे। 

ि) परीक्षाथीले परीक्षा केन्रिा प्रिेश िदाा, लनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा लिडिाड निरीकन एकआपसिा स्िास््य सरुक्षा िापदण्ड पालना हुने िरी िौलिक दरूी कायि िनुापनछे । 

ि) परीक्षाथीहरुले सिहूिा िलेा हुन,े कुराकानी िन ेिनुा हुुँदनै । परीक्षािा िलटएका जनशलिले लदएको लनदशेनको पणूा पालन िनुापनछे । 

घ) कोलिड-१९ (COVID-19)संक्रलिि उम्िेदिारहरुको लालि लिशेष केन्रको व्यिस्था िररन ेहुुँदा संकं्रलिि परीक्षाथीले आफु संक्रलिि िएको जानकारी यस कायाालयको फोन न.ं ०९४-४४०१४७, ०९४-४४०१७८ िा 

९८५८४८११११िा सम्पका  िरी िा इिले dipayal@psc.gov.np िथा लनिेदनको िाध्यिबाट सो को जानकारी यस कायाालयलाई लदन ुहुन सलुचि िररन्छ।  
 
 
 ......................... 

(ज्ञानने्र पराजलुी) 

उपसलचि 

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

(िणशे बहादरु कठायि) 

कम््यटुर अपरेटर 

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

(रिेश कुिार कटुिाल) 

शािा अलर्कृि 
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