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

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