
श्री कृषि षिकास बैङ्क 

षिषिटेड
विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७६/०३/३१

प्रथि पत्र षितीय पत्र देखि सम्म

१
१२/२०७५-७६ 

(विराटनगर केन्द्र)

खुला, िविला, आ.ज., िधेसी, 

दवलत, अपाङ्ग, वप.के्ष.
लेखपाल, प्रिासन, प्रिासन, ४ ८५२० १२००००१ १२०८५२०

२
१३/२०७५-७६ 

(भैरििा केन्द्र)

खुला, िविला, आ.ज., िधेसी, 

दवलत, अपाङ्ग, वप.के्ष.
लेखपाल, प्रिासन, प्रिासन, ४ ११३२४ १३००००१ १३११३२४

३
१४/२०७५-७६ 

(सुखेत केन्द्र)

खुला, िविला, आ.ज., िधेसी, 

दवलत, अपाङ्ग
लेखपाल, प्रिासन, प्रिासन, ४ ६१८४ १४००००१ १४०६१८४

४ ०६/२०७५-७६
खुला, िविला, आ.ज., िधेसी, 

दवलत

िररष्ठ िाखा प्रिुख, प्रिासन, 

प्रिासन, ९

२०७६ िाघ १२ गते 

वदनको १:०० बजे

२०७६ िाघ १३ गते 

वदनको १:०० बजे
३० ६०००००१ ६००००३०

५ ०७/२०७५-७६
खुला, िविला, आ.ज., िधेसी, 

दवलत, अपाङ्ग

िररष्ठ लेखा अवधकृत 

(CA/ACCA), प्रिासन, 

प्रिासन, ७

२०७६ िाघ १२ गते 

वदनको १:०० बजे

२०७६ िाघ १३ गते 

वदनको १:०० बजे
१७८ ७०००००१ ७०००१७८

६ ०८/२०७५-७६
खुला, िविला, आ.ज., िधेसी, 

दवलत, अपाङ्ग

िररष्ठ ईविवनयर (आईटी), 

प्राविवधक, सूचना प्रविवध, ७

२०७६ िाघ १४ गते 

वदनको १:०० बजे

२०७६ िाघ १५ गते 

वदनको १:०० बजे
८२

श्री प्लावटनि म्यानेजिेण्ट 

कलेज, कावलकास्थान , 

विल्लीबजार ।

८०००००१ ८००००८२

७ ०५/२०७५-७६ आ.प्र.
कायाालय सिायक, प्रिासन, 

प्रिासन, ५

२०७६ िाघ १६ गते 

वदनको १:०० बजे

२०७६ िाघ १७ गते 

वदनको १:०० बजे
११२ ५०५००१ ५०५११२

८ ०४/२०७५-७६ आ.प्र.
िररष्ठ िाखा अवधकृत, 

प्रिासन, प्रिासन, ७

२०७६ िाघ १६ गते 

वदनको १:०० बजे

२०७६ िाघ १७ गते 

वदनको १:०० बजे
५८ ४०७००१ ४०७०५८

८ ०२/२०७५-७६ आ.प्र.
िररष्ठ िाखा प्रिुख, प्रिासन, 

प्रिासन, ९

२०७६ िाघ २० गते 

वदनको १:०० बजे
१२२ २०९००१ २०९१२२

९ ०३/२०७५-७६ आ.प्र.
िररष्ठ िाखा प्रिुख, 

प्राविवधक, ९

२०७६ िाघ २० गते 

वदनको १:०० बजे
१९ ३०९००१ ३०९०१९

िोक सेिा आयोग

सुरक्षा षिकाय तथा संगषित संस्था िहाशािा

परीक्षा संचािि शािा

बैङ्कको पूिा प्रकावित विज्ञापन आयोगको विवत २०७६/०६/१३ को वनर्ायानुसार स्थवगत आ.प्र., िुिा तथा सिािेशी  तर्फ को प्रषतयोषगतात्मक षिखित परीक्षा कायफक्रि विवत २०७६/०९/०९ गतेको 

वनर्ायानुसार वनम्न विवतिा वनम्न परीक्षा केन्द्रिा सञ्चालन हुने भएको हुुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।

रोि िं.

श्री िनिोिन िेिोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।

२०७६ िाघ ४ गते 

वििानको ११:०० बजे

२०७६ िाघ ४ गते 

वदनको २:०० बजे

परीक्षा सञ्चालन गने आयोगको 

सम्बन्धित कायाालयले तोके 

बिोवजि हुने ।

आ.प्र., िुिा र सिािेशी प्रषतयोषगतात्मक षिखित परीक्षाको परीक्षाको कायफक्रि तथा परीक्षा षिषत षिर्ाफरण गररएको सूचिा

षिकायः
वल.प. कायाक्रि 

प्रकावित विवतिः
२०७६/०९/१०

क्र.सं. षबज्ञापि िं. षकषसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह
षिखित परीक्षा षिषत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

२०७६ िाघ १९ गते 

वदनको १:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री प्लावटनि म्यानेजिेण्ट 

कलेज, कावलकास्थान , 

विल्लीबजार ।

श्री प्लावटनि म्यानेजिेण्ट 

कलेज, कावलकास्थान , 

विल्लीबजार ।
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प्रथि पत्र षितीय पत्र देखि सम्म

रोि िं.
क्र.सं. षबज्ञापि िं. षकषसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

षिखित परीक्षा षिषत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

१० ०१/२०७५-७६ आ.प्र.
विभागीय प्रिुख, प्रिासन, 

प्रिासन, १०

२०७६ िाघ २१ गते 

वदनको १:०० बजे

२०७६ िाघ २२ गते 

वदनको १:०० बजे
२५

श्री प्लावटनि म्यानेजिेण्ट 

कलेज, कावलकास्थान , 

विल्लीबजार ।

११०००१ ११००२५

४००
श्री आवििााद कलेज, 

सािाखुिी ।
९०००००१ ९०००४००

४००
श्री िनिोिन िेिोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
९०००४०१ ९०००८००

४००
श्री पासाङ्ग ल्हािु िेपाा 

िेिोररयल कलेज, सािाखुिी  ।
९०००८०१ ९००१२००

४०० श्री रेिन कलेज, सािाखुिी ९००१२०१ ९००१६००

२०० श्री वलङ्कन कलेज, सािाखुिी ९००१६०१ ९००१८००

४००
श्री िान्धि विद्यागृि िा.वि. 

लैनचौर ।
९००१८०१ ९००२२००

४००
श्री जनकनाथ सृ्मती िा.वि. 

लैनचौर ।
९००२२०१ ९००२६००

४०० श्री नन्दी िा.वि., नक्साल । ९००२६०१ ९००३०००

४०० श्री टंगाल िा.वि. टंगाल । ९००३००१ ९००३४००

४००
श्री वििपुरी िा.वि., 

ििाराजगि ।
९००३४०१ ९००३८००

४००
श्री नू्य विवलवनयि कलेज, 

सुकेधारा
९००३८०१ ९००४२००

४००
श्री प्रोवलविक उ.िा.वि., 

धुम्वारािी ।
९००४२०१ ९००४६००

४००
श्री टेक्सास केलेज, वित्रपाका , 

चिविल ।
९००४६०१ ९००५०००

४००
श्री गुहे्यश्वरी िा.वि., वसनािङ्गल 

।
९००५००१ ९००५४००

४००
श्री जनप्रभात िा.वि., 

कावलिाटी ।
९००५४०१ ९००५८००

०९/२०७५-७६
खुला, िविला, आ.ज., िधेसी, 

दवलत, अपाङ्ग, वप.के्ष.

व्यिसाय सिायक, प्रिासन, 

प्रिासन, ५

२०७६ िागुन ३ गते 

वििानको ११:०० बजे

(संयुक्त पत्र)

२०७६ िागुन ३ गते 

वदनको २:०० बजे
११
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प्रथि पत्र षितीय पत्र देखि सम्म

रोि िं.
क्र.सं. षबज्ञापि िं. षकषसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

षिखित परीक्षा षिषत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

२००
श्री जुविलान्ट कलेज, 

कावलिाटी ।
९००५८०१ ९००६०००

४००
श्री विश्व वनकेतन िा.वि., 

वत्रपुरेश्वर ।
९००६००१ ९००६४००

४००
श्री रत्नराज्यलक्ष्मी िा.वि., 

िानेश्वर ।
९००६४०१ ९००६८००

४००
श्री िानेश्वर बहुिुखी क्याम्पस, 

िान्धिनगर ।
९००६८०१ ९००७२००

४००
श्री स्वप्न िावटका (SV) 

एकेिेिी, बुद्धनगर ।
९००७२०१ ९००७६००

४००
श्री सरस्वती िाध्यविक 

विद्यालय, कोटेश्वर ।
९००७६०१ ९००८०००

४००
श्री लालीगुुँरास रावरि य िा.वि., 

िंखिुल।
९००८००१ ९००८४००

४००
श्री नेपाल िेघा कलेज, 

बबरििल ।
९००८४०१ ९००८८००

४००
श्री एन्धम्बसन कलेज, नयाुँ 

िानेश्वर ।
९००८८०१ ९००९२००

४००
श्री पद्मोदय िा.वि., 

पुतवलसिक ।
९००९२०१ ९००९६००

४००
श्री पद्मकन्या विद्याश्रि, 

विन्धल्लबजार ।
९००९६०१ ९०१००००

९७
श्री वपइए (PEA) एिोवसयसन , 

जेवसस िागा, थापाथली ।
९०१०००१ ९०१००९७

१२ १०/२०७५-७६
खुला, िविला, आ.ज., िधेसी, 

दवलत

MIS सिायक, प्रिासन, 

प्रिासन, ५

२०७६ िागुन ४ गते 

वदनको २:०० बजे
८७

श्री वपइए (PEA) एिोवसयसन , 

जेवसस िागा, थापाथली ।
१०००००१ १००००८७

२००
श्री सगरिाथा िन्धिपल कलेज, 

विन्धल्लिजार ।
११००००१ ११००२००

४२०
श्री एसइए (SEA) इविवनयररङ्ग 

एकेिेिी, थापाथली ।
११००२०१ ११००६२०

२०७६ िागुन ३ गते 

वििानको ११:०० बजे

(संयुक्त पत्र)

११
२०७६ िागुन ३ गते 

वदनको २:०० बजे
०९/२०७५-७६

खुला, िविला, आ.ज., िधेसी, 

दवलत, अपाङ्ग, वप.के्ष.

व्यिसाय सिायक, प्रिासन, 

प्रिासन, ५

१३ ११/२०७५-७६ खुला, िविला, आ.ज.
ओभरवसयर (वसवभल), 

प्राविवधक, प्राविवधक, ५

२०७६ िागुन ४ गते 

वदनको २:०० बजे
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प्रथि पत्र षितीय पत्र देखि सम्म

रोि िं.
क्र.सं. षबज्ञापि िं. षकषसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

षिखित परीक्षा षिषत र सिय उमे्मदिार 

संख्या
परीक्षा केन्द्र

क्र.सं. के्षत्र

१ विराटनगर

२ भैरििा

३ सुखेत

द्रष्टब्यः 

१४/२०७५-७६ (सुखेत केन्द्र) सुखेत कायाालय

िेिपाि, प्रशासि, प्रशासि तह ४ को षिखित परीक्षा सञ्चािि गिे आयोगका कायाफियहरु

षिज्ञापि िं. परीक्षा संचािि गिे कायाफिय

zfvf clws[t pk ;lrj

१. उमे्मदिारिे उत्तरपुखिकािा कािो िसी भएको डटपेि/किि िात्र प्रयोग गिुफपिेछ ।

३. परीक्षा भिििा झोिा, िोबाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोषिक्स षडभाइसहरु िैजाि षििेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचािि हुिे षदि अप्रत्याषशत षिदा पिफ गएिा पषि आयोगको पूिफ सूचिा षििा षिर्ाफररत परीक्षा कायफक्रि स्थषगत हुिे छैि ।

/fh' ;Tofn gf/fo0fk|;fb 1jfnL

५. ििुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर िेख्दा अङ््गरेजी िुिो अक्षर (Capital Letter) िा A, B, C, D िेखिएको उत्तरिाई िात्र िान्यता षदइिे छ ।

६. परीक्षािा सम्बखित षिकायबाट जारी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाि सरकारबाट जारी भएको र्ोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अषििायफ रुपिा षिई आउिु पिेछ ।

२. प्रिेश पत्र षििा कुिै पषि उमे्मदिारिािाई परीक्षािा सखम्मषित िगराइिे हुुँदा प्रिेशपत्र अषििायफ रुपिा साथिा षिई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिििा आइपुगु्नपिेछ ।

१२/२०७५-७६ (विराटनगर केन्द्र) धनकुटा कायाालय

१३/२०७५-७६ (भैरििा केन्द्र) बुटबल कायाालय
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