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पाना नं. 1 

राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य वैंक ष्ट्िष्ट्िटेडको सहायक, तह-५ का ष्ट्वष्ट्िन्न पदको ष्ट्िष्ट्ित परीक्षाको  

परीक्षा िवन कायि गररएको सचूना । 
 

(सचूना नं. ९७/०७८/७९  मिमि: २०७९।०२।०९ गिे) 
 

िोक सेवा आयोग बटुवि कायाािय, बटुवििे सञ् चािन गने राष्ट्रिय वाष्ट्िज्य वैंक ष्ट्िष्ट्िटेडको दहेायका ष्ट्वज्ञापन नं., पद, सेवा सिहू र 

तहिा दरिास्त ष्ट्दएका उम्िेदवारहरुको ष्ट्िष्ट्ित परीक्षा पवूाष्ट्नर्ााररत परीक्षा कायाक्रिानसुार तपष्ट्सिको ष्ट्िष्ट्त, सिय र स्थानिा सञ् चािन 

हुन ेिएकोिे सम्बष्ट्न्र्त सबैको जानकारीको िाष्ट्ग यो सचूना  प्रकाशन गररएको छ । परीक्षाथीहरुिे पािना गनुा पन े ष्ट्नयिहरु द्रष्टव्य १ र 

२ िा उल्िेि गररएको छ । 

(क)  वरिष् ठ साायक ककाननन,  ्रशाासन  काननन  िा-५ 

पिीक्षा काययक्रि 

क्र.स.ं मवज्ञापन नं. पद  सेवा  सिूा  िा 

 

पिीक्षा मिमि  सिय ि अवमि 

्रशथि पत्र मििीय पत्र 

१. ८६/२०७८/७९ (ििुा/सिावेशी), 

(िषु्ट्म्बनी प्रदशे र सो अन्तगातका कायाािय) 

वररर ठ सहायक (काननु), 

प्रशासन, काननु, तह-५ 

२०७९/०२/२५ गते, 

ष्ट्बहान ७:३० बज े

(३ घण्टा) 

२०७९/०२/२६ गते, 

ष्ट्बहान ७:३० बज े

(३ घण्टा) 
 

पिीक्षा भवन 

                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदवािारुको िोल नं. पिीक्षाथी 

सखं्या 
पिीक्षा भवन 

देमि सम्ि 

१.  ५८६००१ ५८६०१५ १५ श्री िोक सेवा आयोग, बटुवि कायाािय, बटुविको परीक्षा हि । 

 

(ि) वरिष् ठ साायक कसचूना ्रशमवमि,  ्रशाासन  सचूना ्रशमवमि  िा-५ 

पिीक्षा काययक्रि 

क्र.स.ं मवज्ञापन नं. पद  सेवा  सिूा  िा 

 

पिीक्षा मिमि  सिय ि अवमि 

्रशथि पत्र मििीय पत्र 

१. ९३/२०७८/७९ (ििुा/सिावेशी), 

(िषु्ट्म्बनी प्रदशे र सो अन्तगातका कायाािय) 

वररर ठ सहायक (सचूना 

प्रष्ट्वष्ट्र्), प्रशासन, सचूना 

प्रष्ट्वष्ट्र्, तह-५ 

२०७९/०२/२५ गते, 

ष्ट्दनको २:०० बजे 

(३ घण्टा) 

२०७९/०२/२६ गते, 

ष्ट्दनको २:०० बजे 

(३ घण्टा) 
 

पिीक्षा भवन 

                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदवािारुको िोल नं. पिीक्षाथी 

सखं्या 
पिीक्षा भवन 

देमि सम्ि 

१.  ५९३००१ ५९३१७० १७० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (क) 

२.  ५९३१७१ ५९३३३९ १६९ श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (ि) 
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(ग) वरिष् ठ साायक  ्रशाासन  ्रशाासन  िा-५ 

पिीक्षा काययक्रि 

क्र.स.ं मवज्ञापन नं. पद  सेवा  सिूा  िा 

 

पिीक्षा मिमि  सिय ि अवमि 

्रशथि पत्र मििीय पत्र 

१. ७२/२०७८/७९ (ििुा/सिावेशी), 

(िषु्ट्म्बनी प्रदशे र सो अन्तगातका कायाािय) 

वररर ठ सहायक, प्रशासन, 

प्रशासन, तह-५ 

२०७९/०२/२७ गते, 

ष्ट्दनको २:०० बजे 

(३ घण्टा) 

२०७९/०२/२८ गते, 

ष्ट्दनको २:०० बजे 

(३ घण्टा) 
 

पिीक्षा भवन 

                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदवािारुको िोल नं. पिीक्षाथी 

सखं्या 
पिीक्षा भवन 

देमि सम्ि 

१.  ५७२०००१ ५७२०२०० २०० श्री ष्ट्तिोत्तिा क्याम्पस, योगीकुटी, ष्ट्तिोत्तिा (क) 

२.  ५७२०२०१ ५७२०४०० २०० श्री ष्ट्तिोत्तिा क्याम्पस, योगीकुटी, ष्ट्तिोत्तिा (ि) 

३.  ५७२०४०१ ५७२०६०० २०० श्री ष्ट्तिोत्तिा क्याम्पस, योगीकुटी, ष्ट्तिोत्तिा (ग) 

४.  ५७२०६०१ ५७२०८०० २०० श्री ष्ट्सद्वशे् वर िा.ष्ट्व., ष्ट्द्वपनगर, बटुवि (क) 

५.  ५७२०८०१ ५७२१००० २०० श्री ष्ट्सद्वशे् वर िा.ष्ट्व., ष्ट्द्वपनगर, बटुवि (ि) 

६.  ५७२१००१ ५७२१२०० २०० श्री जनता िा.ष्ट्व., रािनगर, बटुवि 

७.  ५७२१२०१ ५७२१४०० २०० श्री ष्ट्तिोत्तिा िा.ष्ट्व., नेपािगञ् जरोड, बटुवि 

८.  ५७२१४०१ ५७२१६०० २०० श्री उष्ट्जरष्ट्संह िा.ष्ट्व., िैनाबगर, बटुवि (क) 

९.  ५७२१६०१ ५७२१८०० २०० श्री उष्ट्जरष्ट्संह िा.ष्ट्व., िैनाबगर, बटुवि (ि) 

१०.  ५७२१८०१ ५७२२००० २०० श्री ज्ञानोदय िा.ष्ट्व., पिुचोक, बटुवि (क) 

११.  ५७२२००१ ५७२२२०० २०० श्री ज्ञानोदय िा.ष्ट्व., पिुचोक, बटुवि (ि) 

१२.  ५७२२२०१ ५७२२४०० २०० श्री िक्ष्िी िा.ष्ट्व., िक्ष्िीनगर, बटुवि 

१३.  ५७२२४०१ ५७२२६०० २०० श्री बटुवि िा.ष्ट्व., पारर बटुवि, बटुवि 

१४.  ५७२२६०१ ५७२२८०० २०० श्री दगुाादत्त िा.ष्ट्व., शंकरनगर, बटुवि (क) 

१५.  ५७२२८०१ ५७२३००० २०० श्री दगुाादत्त िा.ष्ट्व., शंकरनगर, बटुवि (ि) 

१६.  ५७२३००१ ५७२३२०० २०० श्री प्रगष्ट्त िा.ष्ट्व., दषे्ट्वनगर (प्रगष्ट्तनगर), बटुवि 

१७.  ५७२३२०१ ५७२३४०० २०० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (क) 

१८.  ५७२३४०१ ५७२३६०० २०० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (ि) 

१९.  ५७२३६०१ ५७२३८०८ २०८ श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (ग) 

mailto:butwal@psc.gov.np


लोक सेवा आयोग 

बटुवल कायाालय 

                                                      (परीक्षा शाखा)                       बटुवल, रुपन्देही 
 

 

 
 

फोनः- ०७१-५४०२०७,  ५५१३२८, फ्याक्सः ०७१-५४७८०७, Email: butwal@psc.gov.np, Website: www.psc.gov.np 
 

पाना नं. 3 

(घ) वरिष् ठ साायक कनगद,  ्रशाासन  नगद  िा-५ 

पिीक्षा काययक्रि 

क्र.स.ं मवज्ञापन नं. पद  सेवा  सिूा  िा 

 

पिीक्षा मिमि  सिय ि अवमि 

्रशथि पत्र मििीय पत्र 

१. ७९/२०७८/७९ (ििुा/सिावेशी), 

(िषु्ट्म्बनी प्रदशे र सो अन्तगातका कायाािय) 

वररर ठ सहायक (नगद), 

प्रशासन, नगद, तह-५ 

२०७९/०२/२९ गते, 

ष्ट्दनको २:०० बजे 

(३ घण्टा) 

२०७९/०२/३० गते, 

ष्ट्दनको २:०० बजे 

(३ घण्टा) 
 

पिीक्षा भवन 

                                    

क्र.स.ं 
उम्िेदवािारुको िोल नं. पिीक्षाथी 

सखं्या 
पिीक्षा भवन 

देमि सम्ि 

१.  ५७९०००१ ५७९०२०० २०० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (क) 

२.  ५७९०२०१ ५७९०४०० २०० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (ि) 

३.  ५७९०४०१ ५७९०६०० २०० श्री बटुवि काष्ट्िका क्याम्पस, रािनगर, बटुवि (ग) 

४.  ५७९०६०१ ५७९०८०० २०० श्री ष्ट्तिोत्तिा िा.ष्ट्व., नेपािगञ् जरोड, बटुवि 

५.  ५७९०८०१ ५७९०९७५ १७५ श्री जनता िा.ष्ट्व., रािनगर, बटुवि 
 

द्रष्टव्य १:- 

१. उम्िेदवारिे उत्तरपषु्ट्स्तकािा कालो िसी िएको डटपेन/किि िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

२. प्रवेश-पत्र ष्ट्वना कुनै पष्ट्न उम्िेदवारिाई परीक्षािा सष्ट्म्िष्ट्ित गराइने छैन साथै परीक्षाथीिे प्रवेशपत्रका साथ आफ्नो 

नागरिकिा वा नेपाल सिकािबाट जािी भएको फोटो समािको कन नै सक् कलै परिचयपत्र अष्ट्नवाया रुपिा ष्ट्िई 

आउनपुनेछ । 

३. परीक्षा िवनिा िोबाईि फोन तथा अन्य इिेक्िोष्ट्नक ष्ट्डिाइसहरु िैजान ष्ट्नषरे् गररएको छ । 

४. परीक्षा सञ् चािन हुन ेष्ट्दन अप्रत्याष्ट्शत ष्ट्वदा पना गएिा पष्ट्न आयोगको पवूा सचूना ष्ट्वना ष्ट्नर्ााररत कायाक्रि अनसुारको 

परीक्षा कायाक्रि स्थष्ट्गत हुनेछैन । 
 

द्रष्टव्य २:-      कोमभड-१९ संक्रिणबाट सनिमक्षि िान पिीक्षाथीले अमनवायय पालना गननयपने थप मवषयारु: 

१. परीक्षा केन्रिा प्रवेश गनुा अष्ट्घ उम्िेदवारिे िास्क िगाई आफ्नो प्रयोजनको िाष्ट्ग स्याष्ट्नटाइजर तथा िानेपानी सिेत 

ष्ट्िई आउनपुनेछ । 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रिा प्रवेश गदाा, बाष्ट्हर ष्ट्नस्कँदा र शौचािय प्रयोग गनुापदाा ष्ट्िडिाड नगरीकन एक आपसिा २ 

(दईु) ष्ट्िटरको दरूी कायि गरी क्रिैसँग तोष्ट्कएको स्थानिा जानपुनेछ । 

३. परीक्षाथीहरु सिहुिा िेिा हुने, कुराकानी गने गनुाहुदँनै ।  

४. परीक्षािा िष्ट्टएका जनशष्ट्ििे ष्ट्दएको ष्ट्नदशेनको पिूा पािना गनुापनेछ । 

 

 
............................ 
(ववजय कुमार रम्तेल) 
कम््यटुर अपरेटर 

.......................... 
(कृष्ण प्रसाद हमुागाईं) 

शाखा अधिकृत 

.......................... 
(ध्यान कुमार थापा) 

उपसचिव 

mailto:butwal@psc.gov.np

