
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७८/०७/१४
लि.प. कार्यक्रम 

प्रकालित लमलतिः
परीक्षा कार्यक्रम संिोधन लमलत :

प्रथम पत्र लितीर् पत्र प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

१
८२/२०७८/०७९ (प्रदेि १ र सो 

अन्तर्गतका कायागलय)
२०

लोक सेिा आयोर् धिकुटा कायागलयले 

निधागरण र्रे बिोनिि हुिेछ ।
१८२००१ १८२०२०

२
८३/२०७८/०७९ (िधेि प्रदेि र सो 

अन्तर्गतका कायागलय)
८

लोक सेिा आयोर् िलेश्वर कायागलयले 

निधागरण र्रे बिोनिि हुिेछ ।
२८३००१ २८३००८

३

८४/२०७८/०७९ (बार्िती प्रदेि 

अन्तर्गत (उपत्यका बानिर) का 

कायागलय)

११२
लोक सेिा आयोर् काठिाड ौं कायागलयले 

निधागरण र्रे बिोनिि हुिेछ ।
३८४००१ ३८४११२

४
८५/२०७८/०७९ (र्ण्डकी प्रदेि र 

सो अन्तर्गतका कायागलय)
१५

लोक सेिा आयोर् पोखरा कायागलयले निधागरण 

र्रे बिोनिि हुिेछ ।
४८५००१ ४८५०१५

५
८६/२०७८/०७९ (लुम्बििी प्रदेि र 

सो अन्तर्गतका कायागलय)
१६

लोक सेिा आयोर् बुटबल कायागलयले निधागरण 

र्रे बिोनिि हुिेछ ।
५८६००१ ५८६०१६

६
८७/२०७८/०७९ (कणागली प्रदेि र 

सो अन्तर्गतका कायागलय)
१४

लोक सेिा आयोर् सुखेत कायागलयले निधागरण 

र्रे बिोनिि हुिेछ ।
६८७००१ ६८७०१४

७
८८/२०७८/०७९ (सुदूरपनिि प्रदेि 

र सो अन्तर्गतका कायागलय)
९

लोक सेिा आयोर् ििेन्द्रिर्र कायागलयले 

निधागरण र्रे बिोनिि हुिेछ ।
७८८००१ ७८८००९

िोक सेवा आर्ोग

सुरक्षा लनकार् तथा संगलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािन िािा

वररष्ठ सहार्क (कानुन), प्रिासन, कानुन, तह ५ को  लिखित परीक्षा कार्यक्रम संिोधन गररएको सम्बन्धी सूचना

श्री रालरि र् वालिज्य बैङ्क लिलमटेड २०७८/०२/१६२०७८/१२/१७

रालरि र् वालिज्य बैङ्क लिलमटेडको पूिग प्रकानित निज्ञापि अिुसार िररष्ठ सिायक (कािुि), प्रिासि, कािुि, ति ५ को खुला तथा सिािेिी तर्ग को नलम्बखत परीक्षा कायगक्रि देिाय बिोनिि संिोधन र्ररएको हुुँदा सिम्बित सबैको िािकारीका लानर् यो 

सूचिा प्रकानित र्ररएको छ । कोनिड-१९ सौंक्रिण िएका उमे्मदिारिरुको लानर् अलर् परीक्षा केन्द्र रििे हुुँदा परीक्षा िुरु हुििन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अर्ािै रानरि य िानणज्य बैङ्क नलनिटेडिा अनििायग रुपिा िािकारी नदिु पिेछ ।

क्र.सं. लवज्ञापन नं. लकलसम
पद, सेवा, समूह, उपसमूह, 

तह

सालवक लिखित परीक्षा लमलत समर्

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

खुला तथा 

सिािेिी

िररष्ठ सिायक (कािुि), 

प्रिासि, कािुि, ५

२०७९ िेठ २५ र्ते 

नििािको ७:३० बिे

२०७९ िेठ २६ र्ते 

नििािको ७:३० बिे

संिोलधत लिखित परीक्षा लमलत र समर्

२०७९ जेि २५ गते 

लवहानको १०:१५ बजे

२०७९ जेि २६ गते 

लवहानको १०:१५ बजे
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लवज्ञापन नं. लकलसम
पद, सेवा, समूह, उपसमूह, 

तह

सालवक लिखित परीक्षा लमलत समर्

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.संिोलधत लिखित परीक्षा लमलत र समर्

द्ररब्यिः  

 

१०. कोनिड - १९ सौंक्रनित उमे्मदिारिरुको लानर् नििेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था र्ररिे िएकोले त्यस्ता उमे्मदिारिरुले आरू् सौंक्रनित िएको िािकारी रानरि य िानणज्य बैङ्क नलनिटेडिा अनिि रुपिा र्राउिु पिेछ ।

कोनिड - १९ सौंक्रिणको सियिा सुरनक्षत रिि परीक्षाथीले ध्याि नदिुपिे थप निषयिरु

१. उमे्मदिारले उत्तरपुम्बस्तकािा कािो मसी भएको डटपेन/किम िात्र प्रयोर् र्िुगपिेछ ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मदिारलाई परीक्षािा सम्बम्मनलत िर्राइिे हुुँदा प्रवेिपत्र अलनवार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा ििििा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा ििििा झोिा, मोबाइि फोन तथा अन्य इिोक्ट्ि ोलनक्स लडभाइसहरु िैजान लनषेध र्ररएको छ ।

४. परीक्षा सौंचालि हुिे नदि अप्रत्यानित निदा पिग र्एिा पनि आर्ोगको पूवय सूचना लवना लनधायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थनर्त हुिे छैि ।

५. िसु्तर्त बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अौंिेिी ठुलो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेम्बखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता नदइिे छ ।

६. परीक्षािा सिम्बित निकायबाट िारी िएको प्रिेि पत्र सौंरै् आफ्िो िार्ररकता िा िेपाल सरकारबाट िारी िएको र्ोटो सिेतको कुिै पररचर्पत्र अलनवार्य रुपिा नलई आउिु पिेछ ।

शाखा अधिकृत उपसधिव

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि र्िुगअनघ उमे्मदिारले  िाक्स लर्ाई आफ्िो प्रयोििको लानर् स्यानिटाइिर र खािेपािी सिेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानर् तोनकएको सिय िन्दा १ घण्टा अर्ािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि र्दाग, बानिर निस्कुँ दा र ि चालय प्रयोर् र्िुग पदाग निडिाड िर्ररकि २ (दुई) निटरको दूरी कायि र्री क्रिैसुँर् तोनकएको स्थाििा िािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीिरु सिूििा िेला हुिे, कुराकािी र्िे र्िुग हुुँदैि ।

५.   परीक्षािा खनटएका िििम्बिले नदएको निदेििको पूणग पालिा र्िुग पिेछ ।

राजु सत्याि प्रकाश गरुुङ

७. आयोर्बाट िारी िएको संक्रमिको लविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालिा र्री परीक्षा सञ्चालि र्ररिेछ ।

८. प्रथि चरणको पूिगयोग्यता परीक्षाको उत्तरपुम्बस्तका ओएिआर (OMR) प्रणालीको हुिेछ ।

९. पूिगयोग्यता हुिे परीक्षािा सर्ल उमे्मदिारलाई िात्र नलम्बखत परीक्षािा सािेल र्ररिेछ ।

९. परीक्षाथीिरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा रानरि य िानणज्य बैङ्क नलनिटेडको िेि साइटिा र्ई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनिड सििी स्वयि् घोषणा र्ाराि अनििायग रुपिा ििुगपिेछ ।
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