
लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 
 

 

 
 

नयााँ बानेश् वर  काठमाडौं 
 ०१-४११५८३१  ४११५८३३  ४११५८३४ फ्याक्स नं- ०१-४११५८३५ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः machheni@psc.gov.np 

नपेाल बैक लललमटेडको तह-४  सहायक पदको  ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. ६४/०७६-७७  लमलत २०7६/०८/१६ 

 

नेपाल बैंक लललमटेडको प्रदेश नं. ३ को तपलसल बमोखिमका ववज्ञापन तथा पदको पूवा लनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम अनसुार 
काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको लनम्न लमलत र समयमा लनम्नानसुारका परीक्षा 
भवनहरुमा ललखखत परीक्षा सञ्चालन हनेु भएकोले सम्बखन्द्र्त सबैको िानकारीका लालग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । तोवकएको 
परीक्षा भवन बाहेक अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मललत गराइने छैन । तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा 
शरुु हनुभुन्द्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एवकन गनुाहनु अनरुोर् छ । 

ललखखत परीक्षा कायाक्रम 

ववज्ञापन नं. पद  तह ववषय अवलर् ललखखत परीक्षाको लमलत र समय 

२०७६।०७७।२३ 

(प्रदेश नं. ३) 

खलुा/समावेशी 
 

सहायक  
तह-४ 

 

Economy, Banking and 
Accounting 

२ घण्टा ३० 
लमनेट 

२०७६।०८।२७, ददनको २:०० बिे 

 

Management 
२ घण्टा ३० 

लमनेट 
२०७६।०८।२८, ददनको २:०० बिे 

 
ललखखत परीक्षा भवन 

क्र.सं. उमेदवारहरुको  रोल नं. संख्या परीक्षा भवन  

1)  १ देखख २०० सम्म २०० िनप्रभावत मा.वव.  काललमाटी(क) 

2)  २०१ देखख ४०० सम्म २०० िनप्रभावत मा.वव.  काललमाटी(ख) 

3)  ४०१ देखख ६०० सम्म २०० वपईए एसोलसएसन, थापाथली 
4)  ६०१ देखख ८०० सम्म २०० भाइबे्रन्द्ट इखन्द्स्टच्यूट  न्द्यूप्लािा पतुलीसडक(क) 

5)  ८०१ देखख १००० सम्म २०० भाइबे्रन्द्ट इखन्द्स्टच्यूट  न्द्यूप्लािा पतुलीसडक(ख) 

6)  १००१ देखख १२०० सम्म २०० पदमकन्द्या ववद्याश्रम मा.वव.  लडल्लीबिार(क) 
7)  १२०१ देखख १४०० सम्म २०० पदमकन्द्या ववद्याश्रम मा.वव.  लडल्लीबिार(ख) 
8)  १४०१ देखख १६०० सम्म २०० सगरमाथा मखल्टपल कलेि  लडल्लीबिार 

9)  १६०१ देखख १८०० सम्म २०० मनमोहन मेमोररयल कलेि  सोह्रखटेु्ट(क) 

10)  १८०१ देखख २००० सम्म २०० मनमोहन मेमोररयल कलेि  सोह्रखटेु्ट(ख) 

11)  २००१ देखख २२०० सम्म २०० महेन्द्रभवन मा .वव. , सानोगौचरन(क) 
12)  २२०१ देखख २४०० सम्म २०० महेन्द्रभवन मा .वव. , सानोगौचरन(ख) 
13)  २४०१ देखख २६०० सम्म २०० लब्रललयन्द्ट कलेि, लसफल )क(  

14)  २६०१ देखख २८०० सम्म २०० लब्रललयन्द्ट कलेि, लसफल )ख(  

15)  २८०१ देखख ३००० सम्म २०० खि .पी. कोइराला मेमोररयल कलेि, लसफल )क(  

16)  ३००१ देखख ३२०० सम्म २०० खि .पी. कोइराला मेमोररयल कलेि, लसफल )ख(  

17)  ३२०१ देखख ३४०० सम्म २०० टेक्सास कलेि  लमत्रपाका (क) 

18)  ३४०१ देखख ३६०० सम्म २०० टेक्सास कलेि  लमत्रपाका (ख) 

19)  ३६०१ देखख ३८०० सम्म २०० गहेुश्वरी मा.वव. लसनामंगल(क) 

20)  ३८०१ देखख ४००० सम्म २०० गहेुश्वरी मा.वव. लसनामंगल(ख) 

21)  ४००१ देखख ४२०० सम्म २०० बानेश्वर क्याम्पस  शाखन्द्तनगर बानशे्वर(क) 

22)  ४२०१ देखख ४४०० सम्म २०० बानेश्वर क्याम्पस  शाखन्द्तनगर बानशे्वर(ख) 

23)  ४४०१ देखख ४६०० सम्म २०० वहमायलयन कलेि(Bachlor Block),कोटेश्वर )क(  

24)  ४६०१ देखख ४८०० सम्म २०० वहमायलयन कलेि(Bachlor Block),कोटेश्वर )ख(  

25)  ४८०१ देखख ५००० सम्म २०० शानत्वना मेमोररयल एकेडेमी  शाखन्द्तनगर 
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क्र.सं. उमेदवारहरुको  रोल नं. संख्या परीक्षा भवन  

26)  ५००१ देखख ५२०० सम्म २०० लालीगरुााँस राविय मा.वव., शंखमलु 

27)  ५२०१ देखख ५४०० सम्म २०० स्वप्नवावटका एकेडेमी,शंखमलु )क(  

28)  ५४०१ देखख ५6०० सम्म २०० स्वप्नवावटका एकेडेमी,शंखमलु )ख(  

29)  ५६०१ देखख ५८०० सम्म २०० रत्नराज्य मा.वव.बानेश्वर(क) 

30)  ५८०१ देखख ६००0 सम्म २०० रत्नराज्य मा.वव.बानेश्वर(ख) 

31)  ६००१ देखख ६२२५ सम्म २२५ भीमसेनगोला मा .वव. ,नयााँबानेश्वर 

रष्टव्यः–   

१. परीक्षा सञ्चालन हनु ेददन अप्रत्याखशत र सावािलनक ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूवा सूचना ववना लनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत 
हनुेछैन ।  

२.  परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

३.  परीक्षाथीले अलनवाया रुपमा आफ्नो प्रवेशपत्रको साथमा नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र वा आफ्नो पररचय खलु्न ेनेपाल सरकारका लनकायबाट 
िारी भएको कुनै प्रमाण पत्रको सक्कल प्रलत समेत ललई परीक्षा भवनमा िानपुनेछ । 

४  परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्द्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरु लैिान लनषेर् गररएको व्यहोरा समेत सूखचत गररएको छ । 
 

 

 

 

 ......................... ......................... 
 (ियराम नेपाल) (चन्द्रकान्द्त लनरौला) 
 शाखा अलर्कृत      उपसखचव 
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