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नेपाल बैंक लललमटे डको तह-४, सहायक(IT) पदको ललखित परीक्षाको
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. ६४।०७९-८०, लमलत २०७९।०५।०१
लोक सेवा आयोग, काठमाडौ कायाालयले सं चालन गने नेपाल बैंक लललमटे डको तह-४, सहायक (IT) पदको लमलत

२०७८।११।२० गते प्रकाखित ववज्ञापन नं. २७/२०७८/७९ (बागमती प्रदे ि अन्तगात) मा दरिास्त स्वीकृत भएका
उम्मेदवारहरुको ललखित परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट

स्वीकृत सं क्रमणको वविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (सं िोधन सवहत) को
पालना गने गराउने गरी तपखिलको लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धत सबकको ाानकारीको लालग यो
सूचना प्रकाखित गररएको छ। तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनक पलन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मललत
ु न्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावक पुग्नु पनेछ । परीक्षाथीहरूले
गराइने छक न। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा िुरु हुनभ
अलनवाया रूपमा पालना गनुप
ा ने ववषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ।
तपशिल

परीक्षा कायाक्रम
ववज्ञापन नं.

पद, तह

२७/२०७८/७९
(िुला, समावेिी)

पत्र

ववषय

ललखित परीक्षाको लमलत र समय

प्रथम

Economy, Banking and
Management (ववषयगत)

२०७९।०५।२० गते,

दितीय

Information Technology
(ववषयगत)

२०७९।०५।२१ गते,

सहायक(IT), तह-४

ददनको २:०० बाे

अवलध
२ घण्टा ३०
लमनेट

ददनको २:०० बाे

ललखित परीक्षा भवन
क्र.सं.

उम्मेदवारहरूको रोल नं

सं ख्या

परीक्षा भवन

1

1 दे खि १५४ सम्म

१५४ ाना

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगर

द्रष्टव्य १:1. परीक्षा सञ्चालन हुने दिन आयोगको पूवव सूचना दवना दनर्ाव ररत कायवक्रम अनुसारको परीक्षा स्थदगत हुनेछैन ।
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।
3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इले क्ट्रोदनक दडभाइसहरु लैजान दनषेर् गररएको छ।
4. प्रवे श पत्र दवना कुनै पदन उम्मेिवारलाइव परीक्षामा सम्मम्मदलत नगराइने हुुँिा प्रवेशपत्र अदनवायव रूपमा साथमा दलइव परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा
कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
5. परीक्षामा प्रवे श-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अदनवायव रूपमा दलइव
आउनुपनेछ ।
द्रष्टव्य २:- कोशिड-१९ सौंक्रमणबाट सु रशित रहन परीिार्थीले अशनवार्ा पालना गनुा पने र्थप शवषर्हरू:
1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुव अदघ उम्मेिवार स्वयौंले कम्मम्तमा माक्स, स्यादनटाइजर तथा आफ्नो लादग दपउने पानीको अदनवायव व्यवस्था गनुव

पनेछ ।

2. उम्मेिवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाव र दनस्किा दभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ दतक िू री कायम गनुव पनेछ ।
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3. परीक्षामा खदटएका जनशम्मिले दिएको दनिे शनको पूर्व पालना गनुवपनेछ ।

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवे श गिाव , बादहर दनस्किा, श चालय प्रयोग गनुवपिाव दभडभाड नगररकन िू री कायम गरी क्रमैसुँग तोदकएको

स्थानमा जानुपने छ ।
5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गनव पाइने छै न ।
6. कोदभड-१९ बाट सौंक्रदमत परीक्षाथीहरूका लादग दवशे ष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँ िा सौंक्रदमत परीक्षाथीले आफू सौंक्रदमत भएको जानकारी
यस कायावलयको टे दलफोन नौं. ०१-४७७१९८५ वा मोवाइव ल नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८५८०४२२७१ वा नेपाल बैंक लललमटे डको मोवाईल
नौं ९८५७०१२८१५ मा सम्पकव गरी अदिम जानकारी दिनु पनेछ।

...............................
(अदभराज डाुँ गी)
शाखा अदर्कृत

........................................
(लक्ष्मीप्रसाि पराजुली)
शाखा अदर्कृत
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..................................
(चन्द्रकान्त दनर ला)
उपसदचव

