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पाना नं. 1 

नपेाल बैंक लललिटेडको कलनष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको बटुवल केन्र राखख दरखास्त स्वीकृत भएका 
उम्िेदवारहरुको ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायि गररएको सूचना। 

 

सूचना नं. ४१/२०७८।७९, लिलत: २०७८।६।१८ 

 

नेपाल बैंक लललिटेडको ववज्ञापन न ं. ३३/०७७-७८, कलनष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको बटुवल केन्र राखी दरखास्त 
स्वीकृत भएका उम्िेदवारहरुको प्रलतयोलगतात्िक ललखखत परीक्षा लोक सेवा आयोगको लिलत २०७८।३।१४ गतेको लनर्ायानसुार 
नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोधन) को पालना गने गराउने गरी लनम्न लिलत, 
सिय र स्थानिा सञ् चालन हनु ेभएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।  
 

परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन                                                                                          
 

 

क्र.सं. 

 

ववज्ञापन नं. पद  परीक्षा वमवत र समर् रोल नं. 
परीक्षाथी 

संख्या 
परीक्षा केन्द्र 

1.  ३३/०७७-७८ कलनष्ठ सहायक २०७८।७।१४ गते 
ददनको २:0० बजे 

१ देखख २०० सम् ि २०० जना काललका िानवज्ञान िा.वव., 
सेक्टर-१, काललकानगर, 
बटुवल (क) 

२०० देखख ४00 सम् ि २00 जना काललका िानवज्ञान िा.वव., 
सेक्टर-१, काललकानगर, 
बटुवल (ख) 

४01 देखख ६00 सम् ि २00 जना काललका िानवज्ञान िा.वव., 
सेक्टर-१, काललकानगर, 
बटुवल (ग) 

६0१ देखख ८0० सम्ि २०० जना काललका िानवज्ञान िा.वव., 
सेक्टर-१, काललकानगर, 
बटुवल (घ) 

८0१ देखख 100० सम्ि २०० जना काखन्त िा.वव., हाटबजार 
लाइन, बटुवल (क) 

100१ देखख 1235 
सम्ि 

२३5 जना काखन्त िा.वव., हाटबजार 
लाइन, बटुवल (ख) 

1236 देखख बााँकी सबै २35 जना काखन्त िा.वव., हाटबजार 
लाइन, बटुवल (ग) 

 

रष्टव्य १:- 

१. उम्िेदवारले उत्तरपखुस्तकािा कालो िसी भएको डटपेन/कलि िात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

२. प्रवेश-पत्र ववना कुनै पलन उम्िेदवारलाई परीक्षािा सखम्िललत नगराईने हुाँदा प्रवेश-पत्र अलनवाया रुपिा साथिा ललई परीक्षा 
सञ् चालन हनुभुन्दा कखम्तिा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनिा आइपगु्न ुपनेछ। 

३. परीक्षा भवनिा िोबाईल फोन तथा अन्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरु लैजान लनषधे गररएको छ। 
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पाना नं. 2 

४. परीक्षा सञ् चालन हनुे ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएिा पलन आयोगको पूवा सूचना ववना लनधााररत कायारम ि अनसुारको 
परीक्षा कायारम ि स्थलगत हनुेछैन। 

५. परीक्षािा सम्बखन्धत लनकायबाट जारी भएको प्रवेशपत्र साँगै आफ्नो नागरीकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो  

सवहतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रुपिा ललई आउनपुनेछ। 

 

 

रष्टव्य 2:- कोलभड-१९ संरम िर्बाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुापने थप ववषयहरु 
 

१. परीक्षा केन्रिा प्रवेश गनुा अखघ उम्िेदवारले िास्क लगाई आफ्नो प्रयोजनको लालग स्यालनटाइजर तथा खानेपानी सिेत ललई 
आउनपुनेछ। 

२. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्रिा प्रवेश गदाा, बावहर लनस्काँ दा र शौचालय प्रयोग गनुापदाा लभडभाड नगरीकन एक आपसिा २ 
(दईु) लिटरको दूरी कायि गरी रम िैसाँग तोवकएको स्थानिा जानपुनेछ। 

३. परीक्षाथीहरु सिहुिा भेलाहनुे, कुराकानी गने गनुाहदैुन। 

४. कोलभड-१९ बाट संरम लित परीक्षाथीहरुका लालग लोक सेवा आयोग वटुवल कायाालय, बटुवलको ववशेष परीक्षा हलिा 
परीक्षा केन्रको व्यबस्था गररएको हुाँदा संरम लित परीक्षाथीले लोक सेवा आयोग बटुवल कायाालय, बटुवल (फो.नं. 0 1-
551328, 54020 ) िा पूवा जानकारी ददई उक्त ववशेष परीक्षा केन्रबाट िात्र परीक्षािा सहभागी हनु सक्नेछन।् 

५. परीक्षािा खवटएका जनशखक्तले ददएको लनदेशनको पूर्ा पालना गनुापनेछ। 

 

 

 

 

 

 

......................... 
(चरुा बहादरु काकी) 
   नायब सबु्बा 

........................... 
(िदन कुिार बजगाईँ) 

शाखा अलधकृत 

........................... 
(खशव प्रसाद ररजाल) 

               उपसखचव 

 

  


