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नपेाल बैंक लललमटेडको तह-३, कलनष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको ललखित परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ६३/०७८-७९, लमलत २०७८।०६।२२ 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाड  कायाालयले सौंचालन गने नेपाल बैंक लललमटेडको तह-३, कनिष्ठ सहार्क(Gold Tester) पदको 

मममि २०७७।११।२१ गिे प्रकामशि मवज्ञापन नौं. २०७७/७८/३१(बागमिी प्रदेश अन्तगाि) मा दरखास्त स्वीकृि भएका उमे्मद  वारहरुको मलखखि 

परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृि सौंक्रमणको मवशेष अवस्थामा 

परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (िेश्रो सौंशोधन समहि) को पालना गने गराउने गरी िपमशलको मममि, समय र 

स्थानमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्धि सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामशि गररएको छ। िोमकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य 

परीक्षा भवनहरुमा कुनै पमन उमे्मदवारहरुलाई सखम्ममलि गराइने छैन। िोमकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनुभन्दा कखिमा १ (एक) घण्टा 

अगावै पुगु्न पनेछ । परीक्षाथीहरूले अमनवाया रूपमा पालना गनुापने मवषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा िल उले्लख गररएको छ। 

तपनिल 

परीक्षा काययक्रम 

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

२०७७/७८/३१ 

(िलुा, समावेशी) 
 

कलनष्ठ सहायक  

(Gold Tester), तह-३ 

प्रथम 

General Knowledge, Current 

Affairs (वस्तगुत) २०७८।०७।१४ गते, 

ददनको २:०० बजे 

२ घण्टा  
Banking, Management Accounting 

and Customer Handling (ववषयगत) 
 
 

ललखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं  संख्या परीक्षा भवन 

1 1 देखि 200 सम्म २०० जना श्री वहमालयन कलेज (ब्याच्लर ब्लक) (क), कोटेश्वर 

2 201 देखि 400 सम्म २०० जना श्री वहमालयन कलेज (ब्याच्लर ब्लक) (ि), कोटेश्वर 

3 401 देखि 600 सम्म २०० जना श्री बानेश्वर क्याम्पस (क), शाखततनगर 

4 601 देखि 800 सम्म २०० जना श्री बानेश्वर क्याम्पस (ि), शाखततनगर 

5 801 देखि 1000 सम्म २०० जना श्री एखम्वसन कलेज (क), मध्येबानेश्वर 

6 1001 देखि 1200 सम्म २०० जना श्री एखम्वसन कलेज (ि), मध्येबानेश्वर 

7 1201 देखि 1400 सम्म २०० जना श्री रत्नराज्य मा.वव.(क), मध्येबानेश्वर 

8 1401 देखि 1600 सम्म २०० जना श्री रत्नराज्य मा.वव.(ि), मध्येबानेश्वर 

9 1601 देखि 1800 सम्म २०० जना श्री कोलम्बस कलेज, नयााँ बानेश्वर 
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10 1801 देखि 2000 सम्म २०० जना श्री वप्रलमयर कलेज, नयााँ बानशे्वर 

11 2001 देखि 2200 सम्म २०० जना श्री सूयोदय मा.वव., घटे्टकुलो 

12 2201 देखि 2400 सम्म २०० जना श्री महेतर भवन मा.वव., सानो गौचरण 

13 2401 देखि 2600 सम्म २०० जना श्री सगरमाथा मखटटपल कलेज, लडटलीबजार 

14 2601 देखि 2800 सम्म २०० जना श्री टंगाल मा.वव. (क), टंगाल 

15 2801 देखि 3000 सम्म २०० जना श्री टंगाल मा.वव. (ि), टंगाल 

16 3001 देखि 3200 सम्म २०० जना श्री दरवार हाइय स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.वव.)(क), रानीपोिरी 

17 3201 देखि 3400 सम्म २०० जना श्री दरवार हाइय स्कुल (भान/ुसंस्कृत मा.वव.)(ि), रानीपोिरी 

18 3401 देखि 3600 सम्म २०० जना श्री एभरेष्ट कलेज (क), थापाथली 

19 3601 देखि 3800 सम्म २०० जना श्री एभरेष्ट कलेज (ि), थापाथली 

20 3801 देखि 4000 सम्म २०० जना श्री एस.ई.ए. इखतजलनयररङ एकेडेमी (क), थापाथली 

21 4001 देखि 4200 सम्म २०० जना श्री एस.ई.ए. इखतजलनयररङ एकेडेमी (ि), थापाथली 

22 4201 देखि 4400 सम्म २०० जना श्री केतट(KENNT) कलेज, बदु्धनगर 

23 4401 देखि 4600 सम्म २०० जना श्री स्वप्नवावटका(एस.भी.) एकेडेमी (क), बदु्धनगर 

24 4601 देखि 4800 सम्म २०० जना श्री स्वप्नवावटका(एस.भी.) एकेडेमी (ि), बदु्धनगर 

25 4801 देखि 5००० सम्म २०० जना श्री मेगा कलेज (क), बबरमहल 

२६ ५००1 देखि 5२०० सम्म २०० जना श्री मेगा कलेज (ि), बबरमहल 

२७ ५२०1 देखि 5४३२ सम्म २३२ जना श्री ववजय स्मारक मा.वव., लडटली बजार 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने मदन आयोगको पूवा सूचना मवना मनधााररि कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 
3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन िथा अन्य इलेक्ट्र ोमनक मडभाइसहरु लैजान मनषेध गररएको छ। वसु्तगि परीक्षामा क्यालु्कलेटर प्रयोग 

गना पाइने छैन ।  

4. वसु्तगि बहुउत्तर(Multiple Choice) भएका प्रश्नको उत्तर लेख्दा अौंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई 

मात्र मान्यिा मदइनेछ ।  

5. प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारलाइा  परीक्षामा सखम्ममलि नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अमनवाया रूपमा साथमा मलइा परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा 
किीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकिा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेिको कुनै पररचयपत्र अमनवाया रूपमा मलइा 

आउनुपनेछ । 

द्रष्टव्य २:- कोनिड-१९ सौंक्रमणबाट सुरनित रहि परीिार्थीले अनिवार्ा पालिा गिुापिे र्थप नवषर्हरू: 
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1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अमघ उमे्मदवार स्वयौंले कखिमा माक्स, स्यामनटाइजर िथा आफ्नो लामग मपउने पानीको अमनवाया व्यवस्था गनुा 

पनेछ । 

2. उमे्मदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र मनस्कदा मभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ मिक दूरी कायम गनुा पनेछ । 

3. परीक्षामा खमटएका जनशखिले मदएको मनदेशनको पूणा पालना गनुापनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बामहर मनस्कदा, श चालय प्रयोग गनुापदाा मभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग िोमकएको 

स्थानमा जानुपने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गना पाइने छैन । 
6. सबै उमे्मदवारहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा नेपाल बैंक मलममटेडको Web Site मा गइा कोमभड सम्बन्धी स्वयम  घोषणा फाराम 

अमनवाया रूपमा भनुा पनेछ। 

7. कोमभड-१९ बाट सौंक्रममि परीक्षाथीहरूका लामग मवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँदा सौंक्रममि परीक्षाथीले आफू सौंक्रममि भएको जानकारी 

यस कायाालयको टेमलफोन नौं. ०१-४७७१९८५ वा मोवाइाल नम्बर ९८४१७७७६७० वा नेपाल बैंक लललमटेडको मोवाईल नौं ९८४१५४८८२९ 
मा सम्पका  गरी अमग्रम जानकारी मदनु पनेछ। 

 

 
 
 

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

(उपेन्द्रबहादुर पुन) 

कम्प्युटर अपरेटर 

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

(लक्ष्मीप्रसाद पराजुली) 

शाखा अमधकृि 

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

(चन्द्रकान्त मनर ला) 

उपसमचव 
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