
लोक सेवा आयोग 

काठमाड ौं कार्ाालर् 

(परीक्षा शाखा) 

 

-1- 
 

अनामनगर, काठमाड ौं 

 ०१-४771981, ४771982, ४77198४ फ्याक्स नं- ०१-477198३ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः kathmandu@psc.gov.np 

नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय (कानून) पदको ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन 
कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. २८/०७८-७९, लमलत २०७८।०६।०६ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  कायाालयले सौंचालन गने नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक (सहायक द्वितीय) कानून पदको द्वमद्वत 

२०७७।०९।०३ गते प्रकाद्वशत द्ववज्ञापनमा काठमाड  परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उमे्मद्वारहरुको द्वलखखत परीक्षा कायाक्रम 

नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत सौंक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन 

तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (तेश्रो सौंशोधन सद्वहत) को पालना गने गराउने गरी तपद्वशलको द्वमद्वत, समय र स्थानमा सञ्चालन 

हुने भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लाद्वग यो सूचना प्रकाद्वशत गररएको छ। तोद्वकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा 

कुनै पद्वन उमे्मदवारहरुलाई सखम्मद्वलत गराइने छैन। तोद्वकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनुभन्दा कखिमा १ (एक) घण्टा अगावै पुगु्न पनेछ 

। परीक्षाथीहरूले अद्वनवाया रूपमा पालना गनुापने द्ववषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उले्लख गररएको छ। 

तपशिल 

परीक्षा काययक्रम 

ववज्ञापन नं. पद, तह, सेवा, समूह पत्र ववषय अवलि ललखित परीक्षाको लमलत र समय 

१४/२०७७ 

िलुा/समावेशी 
 

सहायक, (सहायक द्वितीय), 
प्रशासन, कानून 

प्रथम बैंवकङ तथा बैंवकङ सम्बन्िी कानून  ३ घण्टा 
२०७८।०६।१७, 

द्वदनको २:०० बजे 

द्वितीय 
व्यवस्थापन, कानूनको व्यवहाररक 
ज्ञान तथा कानूनी ललितको मस्यौदा 

लेिन 

३ घण्टा 
 

२०७८।०६।१८, 

द्वदनको २:०० बजे 

 
 

ललखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

1 100१ देखि 11६६ सम्म १६६ जना श्री  शवहद शकु्र मा.वव., अिैत मागय, परुानो बसपाकय  
 

द्रष्टव्य १:-   

1. आयोगको पूवा सूचना द्ववना द्वनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थद्वगत हुनेछैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोद्वनक द्वडभाइसहरु लैजान द्वनषेध गररएको छ।  

4. प्रवेश पत्र द्ववना कुनै पद्वन उमे्मदवारलाइा  परीक्षामा सखम्मद्वलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अद्वनवाया रूपमा साथमा द्वलइा परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा 

किीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

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

आउनुपनेछ । 

द्रष्टव्य २:- कोशिड-१९ सौंक्रमणबाट सुरशित रहन परीिार्थीले अशनवार्ा पालना गनुापने र्थप शवषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अद्वघ उमे्मदवार स्वयौंले कखिमा माक्स, स्याद्वनटाइजर तथा आफ्नो लाद्वग द्वपउने पानीको अद्वनवाया व्यवस्था गनुा 

पनेछ । 

2. उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र द्वनस्कदा द्वभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ द्वतक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

http://www.psc.gov.np/
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3. परीक्षामा खद्वटएका जनशखिले द्वदएको द्वनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बाद्वहर द्वनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुापदाा द्वभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोद्वकएको 

स्थानमा जानुपने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गना पाइने छैन । 

6. सबै उमे्मदवारहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्र्थाको बारेमा नेपाल राष्टर  बैंकको Web Site मा गर्ा कोशिड सम्बन्धी स्वर्म् घोषणा 

फाराम अशनवार्ा रूपमा िनुा पनेछ। 

7. कोद्वभड-१९ बाट सौंक्रद्वमत परीक्षाथीहरूका लाद्वग द्ववशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा सौंक्रद्वमत परीक्षाथीले आफू सौंक्रद्वमत भएको जानकारी 

यस कायाालयको टेद्वलफोन नौं. ०१-४७७१९८५ वा मोवाइाल नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८५१२२११४० वा नेपाल राष्ट्र बैंकको मोवाईल नौं 

९८५१२०७२२० मा सम्पका  गरी अद्विम जानकारी द्वदनु पनेछ। 

 

 
 
 

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

(उपेन्द्रबहादुर पुन) 

कम्प्युटर अपरेटर 

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

(लक्ष्मीप्रसाद पराजुली) 

शाखा अद्वधकृत 

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

(चन्द्रकान्त द्वनर ला) 

उपसद्वचव 
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