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

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ६२।०७९-८०, लमलत २०७९।०५।०१ 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौ कायाालयले संचालन गने नपेाल बैंक लललमटेडको तह-३, कलनष्ठ सहायक (Gold Tester) 
पदको लमलत २०७८।११।२० गते प्रकाखित ववज्ञापन नं. ३०/२०७८/७९(बागमती प्रदेि अन्तगात) मा दरिास्त स्वीकृत 
भएका उम्मेद वारहरुको ललखित परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा 
आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको वविेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संिोधन 
सवहत) को पालना गने गराउने गरी तपखिलको लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाखित गररएको छ। तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारहरुलाई 
सखम्मललत गराइने छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा िरुु हनुभुन्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ु पनेछ । 
परीक्षाथीहरूले अलनवाया रूपमा पालना गनुापने ववषयहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ। 

तपशिल 

परीक्षा कायाक्रम 

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

३०/२०७८/७९ 
(िलुा, समावेिी) 

 

कलनष्ठ सहायक  

(Gold Tester), तह-३ 

प्रथम 

General Knowledge, Current 

Affairs (वस्तगुत) २०७९।०५।१७ 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 200 वप.ई.ए. एसोलसयसन (ब्लक बी) (क) , थापाथली  
2 201 देखि 400 सम्म 200 वप.ई.ए. एसोलसयसन (ब्लक बी) (ि) , थापाथली  
3 401 देखि 600 सम्म 200 स्वप्नवावटका (एस.भी) एकेडेमी (क), बदु्धनगर 
4 601 देखि 800 सम्म 200 स्वप्नवावटका (एस.भी) एकेडेमी (ि), बदु्धनगर 
5 801 देखि 1000 सम्म 200 रत्नराज्य मा.वव. (क), मध्यबानेश्वर 
6 1001 देखि 1200 सम्म 200 रत्नराज्य मा.वव. (ि), मध्यबानेश्वर 
7 1201 देखि 1400 सम्म 200 पेन्टागन इन्टरनेिनल कलेज, तीनकुने 

8 1401 देखि 1600 सम्म 200 लिललयण्ट कलेज (क), लसफल 

9 1601 देखि 1800 सम्म 200 लिललयण्ट कलेज (ि), लसफल 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं संख्या परीक्षा भवन 

10 1801 देखि 2000 सम्म 200 िकुललन कलेज (क), सकेुधारा 
11 2001 देखि 2200 सम्म 200 िकुललन कलेज (ि), सकेुधारा 
12 2201 देखि 2400 सम्म 200 प्रोललवफक मा.वव. (क), धमु्वाराही 
13 2401 देखि 2600 सम्म 200 प्रोललवफक मा.वव. (ि), धमु्वाराही 
14 2601 देखि 2800 सम्म 200 न्यू लमलललनयम कलेज, सकेुधारा 
15 2801 देखि 3000 सम्म 200 ललङ्ककन कलेज (क), टाउन प्लालनङ, गोंगब ु

16 3001 देखि 3200 सम्म 200 ललङ्ककन कलेज (ि), टाउन प्लालनङ, गोंगब ु

17 3201 देखि 3400 सम्म 200 पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोररयल कलेज (+2 ब्लक) (क), सामािसुी 
18 3401 देखि 3600 सम्म 200 पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोररयल कलेज (+2 ब्लक) (ि), सामािसुी 
19 3601 देखि 3800 सम्म 200 पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोररयल कलेज (व्याचलर ब्लक), सामािसुी 
20 3801 देखि 4000 सम्म 200 आखिवााद कलेज (क), सामाििुी 
21 4001 देखि 4200 सम्म 200 आखिवााद कलेज (ि), सामाििुी 
22 4201 देखि 4400 सम्म 200 मनमोहन मेमोररयल कलेज (क), सोह्रिटेु्ट 
23 4401 देखि 4600 सम्म 200 मनमोहन मेमोररयल कलेज (ि), सोह्रिटेु्ट 
24 4601 देखि 4800 सम्म 200 नेपालय कलेज, कलंकी 
25 4801 देखि 5000 सम्म 200 दक्षता इन्टरनेिनल कलेज, काललमाटी 
26 5001 देखि 5200 सम्म 200 जवुवललयण्ट कलेज, कालीमाटी 
27 5201 देखि 5400 सम्म 200 जनमैत्री बहमुिुी क्याम्पस, कुलेश्वर  
28 5401 देखि 5600 सम्म 200 कुलेश्वर मा.वव. (क), कुलेश्वर (फलफुल बजार संगै) 
29 5601 देखि 5800 सम्म 200 कुलेश्वर मा.वव. (ि), कुलेश्वर (फलफुल बजार संगै) 
30 5801 देखि 6000 सम्म 200 जदु्धोदय मा.वव.(क), के्षत्रपाटी 
31 6001 देखि 6200 सम्म 200 जदु्धोदय मा.वव.(ि), के्षत्रपाटी 
32 6201 देखि 6400 सम्म 200 महेन्द्र भवन मा.वव. (क), सानोगौचरन 

33 6401 देखि 6600 सम्म 200 महेन्द्र भवन मा.वव. (ि), सानोगौचरन 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं संख्या परीक्षा भवन 

34 6601 देखि 6800 सम्म 200 
नेिनल इखन्ष्टच्यूट फर कखम्पटेवटभ एक्जाम (नाइस), अदै्वत मागा 
(परुानो बसपाका ) 

35 6801 देखि 7000 सम्म 200 सगरमाथा मखल्टपल कलेज, लडल्लीबजार  
36 7001 देखि 7200 सम्म 200 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (क), अनामनगर 
37 7201 देखि 7300 सम्म 100 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (ि), अनामनगर 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने दिन आयोगको पूवव सूचना दवना दनर्ावररत कायवक्रम अनुसारको परीक्षा स्थदगत हुनेछैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रर्ोग गर्नापरे्छ । साथै वस्तनगत उत्तरपनस्तस्तकामा शससाकलम प्रर्ोग गर्ा पाइरे् छैर् ।  

3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोदनक दडभाइसहरु लैजान दनषेर् गररएको छ। वसु्तगत परीक्षामा क्यालु्कलेटर प्रयोग 

गनव पाइने छैन ।  

4. वस्तनगत बहुउत्तर(Multiple Choice) भएका प्रश्नको उत्तर लेख्दा अौंगे्रजी ठनलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेस्तिएको 

उत्तरलाई मात्र मान्यता शदइरे्छ ।  

5. प्रवेश पत्र दवना कुनै पदन उमे्मिवारलाइव  परीक्षामा सम्मम्मदलत नगराइने हुुँिा प्रवेशपत्र अदनवायव रूपमा साथमा दलइव परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा 

कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

6. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अदनवायव रूपमा दलइव 

आउनुपनेछ । 

द्रष्टव्य २:- कोशभड-१९ सौंक्रमणबाट सनरशक्षत रहर् परीक्षाथीले अशर्वार्ा पालर्ा गर्नापरे् थप शवषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुव अदघ उमे्मिवार स्वयौंले कम्मम्तमा माक्स, स्यादनटाइजर तथा आफ्नो लादग दपउने पानीको अदनवायव व्यवस्था गनुव 

पनेछ । 

2. उमे्मिवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाव र दनस्किा दभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ दतक िूरी कायम गनुव पनेछ । 

3. परीक्षामा खदटएका जनशम्मिले दिएको दनिेशनको पूर्व पालना गनुवपनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश 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 छैन । 

6. कोदभड-१९ बाट सौंक्रदमत परीक्षाथीहरूका लादग दवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँिा सौंक्रदमत परीक्षाथीले आफू सौंक्रदमत भएको जानकारी 

यस कायावलयको टेदलफोन नौं. ०१-४७७१९८५ वा मोवाइवल नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८५८०४२२७१ वा नेपाल बैंक लललमटेडको मोवाईल 

नौं ९८५७०१२८१५ मा सम्पकव  गरी अदिम जानकारी दिनु पनेछ। 

 

 
 
 

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

(अदभराज डाुँगी) 

शाखा अदर्कृत 

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

(लक्ष्मीप्रसाि पराजुली) 

शाखा अदर्कृत 

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

(चन्द्रकान्त दनर ला) 

उपसदचव 
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