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नेपाल बैंक लललिटेडको लिलिन्न पदको परीक्षा ििन कायि गररएको सचूना  

सचूना नं.१०/२०७८/७९                                                      लिलि २०७८/०६/२० 

नेपाल बैंक लललमटेडको पवूा प्रकालित लवज्ञापन अनसुार सदुरू पलिम प्रदिे के्षत्रको लनम्नानसुारको लवज्ञापन र पदमा नेपाल बैंक 

लललमटेडबाट अनलाईन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मदेवारहरुको प्रलतयोलगतात्मक लललखत परीक्षा तपलसल बमोलिमको लमलत, 

समय र परीक्षा केन्द्रमा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड पालना गने गरी संचालन हुने भएकोले 

सम्बलन्द्धत सबैको िानकारीको लालग यो सचूना प्रकािन गररएको छ । परीक्षार्थीहरुले पालना गनुा पने कुरा तल  द्रष्टव्य १ र २ 

मा उल्लेख गररएको छ । 

िपलसल: 

परीक्षा काययक्रि 

क्र.सं. लिज्ञापन नं. पद, सेिा, सिुह, उपसिुह  परीक्षा लिलि परीक्षा सिय 

प्रथि पत्र लििीय पत्र 

१. २०७७/७८-२८ सहायक (IT), ४ २०७८/७/७ २०७८/७/८ 

लदनको २:०० बिे 
२. २०७७/७८-२६ सहायक, ४ २०७८/७/१२ २०७८/७/१३ 

३. २०७७/७८-३५ 
कलनष्ठ सहायक, ३     

(Gold tester) 
२०७८/७/१४  

परीक्षा भवन  

क्र.स.ं पद रोल नं. उम्िेदिार 

सखं्या 

परीक्षा ििन 

देलि सम्ि 

१. सहायक (IT), ४ सबै ३१ श्री लोक सेवा आयोग महने्द्रनगर कायाालयको परीक्षा भवन । 

२. सहायक ,४ 

१ २०० २०० श्री कञ्चन लवद्या मलन्द्दर, सामदुालयक कलेि ‘क’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

२०१ ४०० २०० श्री कञ्चन लवद्या मलन्द्दर , सामदुालयक कलेि ‘ख’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

४०१ ६२१ २२१ श्री कञ्चन लवद्या मलन्द्दर, सामदुालयक कलेि ‘ग’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

 

३. 

 

कलनष्ठ सहायक , 

३ 

 (Gold tester) 

१ २०० २०० श्री कञ्चन लवद्या मलन्द्दर, सामदुालयक कलेि ‘क’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

२०१ ४०० २०० श्री कञ्चन लवद्या मलन्द्दर, सामदुालयक कलेि ‘ख’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

४०१ ६३० २३० श्री कञ्चन लवद्या मलन्द्दर, सामदुालयक कलेि ‘ग’ केन्द्र, महने्द्रनगर, कञ्चनपरु । 

६३१ ७१२ ८२ श्री लोक सेवा आयोग, महने्द्रनगर कायाालयको परीक्षा भवन । 

 

 

 

 

 

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

(प्रकाश चपाई) 

नायि सबु्बा 

 

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

(िुलिराि ररजाल) 

उपसलचि 

 

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

(िगेन्द्रप्रसाद िट्ट) 

शािा अलिकृि 
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द्रष्टव्य १. 
 उम्मेदवारले उत्तरपलुस्तकामा कालो िसी िएको डट्पेन र  कलि मात्र प्रयोग गनुा पनछे । 

 प्रवेि पत्र लवना कुनै पलन उम्मेदवारलाई परीक्षामा सलम्मललत गराइन ेछैन ।  परीक्षामा सम्वलन्द्धत लनकायबाट िारी भएको प्रवेि पत्र संगै 

आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट िारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रुपमा ललइ परीक्षा सरुु हुन ुभन्द्दा कम्तीमा १ 

घण्टा अगािै तोलकएको परीक्षा भवनमा आईपगु्न ुपनेछ । 

 परीक्षा भवनमा िोबाइल, इलेक्ट्रोलनक लडिाइस लनषेध गररएको छ । 

 परीक्षा संचालन हुने लदन अप्रत्यालित लवदा पना गएमा पलन आयोगको पिूय सचूना लिना लनिायररि परीक्षा काययक्रि स्र्थलगत हुने छैन । 

 वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अगें्रिी ठुलो अक्षर (Capital letter)  मा A,B,C,D लेलखएको उत्तरलाई मात्र 

मान्द्यता लदइन ेछ । 

 उम्मेदवारलाई तोलकएको परीक्षा भवन बाहके अन्द्य परीक्षा भवनमा सहभागी गराइन ेछैन । 

द्रष्टव्य २ .सकं्रिणको लबशेष अिस्थािा परीक्षा (सचंालन िथा व्यिस्थापन) सम्िन्िी िापदण्ड २०७७ अनुसार परीक्षाथीले देहायका 

लिषयको पुणय पालना गनुयपनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गनुा अलघ  अलनवाया रूपमा मास्क लगाउन ु पनेछ । उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो लालग स्यालनटाइिर र खानपेानीको 

व्यवस्र्था  गनुा पनछे । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गदाा,  िौचालय िााँदा आउाँदा परीक्षा केन्द्र बाट बालहररदा एक आपसमा दरुी कायम गनुा पनछे । 

 परीक्षामा खलटएका िनिलिले लदएको लनदिेनको परु्ा पालना गनुा पनेछ । 

 परीक्षा केन्द्रमा प्रवेि गदाा परीक्षा सकी, बालहररदा  ,समहुमा भलेा हुने छलफल गन े,आपसमा कुराकानी गने गनुा हुदनै । 

 कोलभड-१९ बाट संक्रलमत परीक्षार्थीका लालग लविेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्र्था गररन ेहुाँदा कोलभड-१९ संक्रलमत परीक्षार्थीले परीक्षा सरुु हुन 

भन्द्दा कम्तीमा ३ घण्टा अगालड कायाालयको फोन नं.०९९५२१२०९/०९९५२३९९२ मा सम्पका  गरी िानकारी गराउन ुपनछे । 
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