
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७९/०३/२४
नि.प. काययक्रि प्रकानित 

निनतः
२०७९/११/०९ परीक्षा केन्द्र निर्ायरण निनत :

प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

१ ८/२०७८–७९ आ.प्र. विभागीय प्रमुख, प्रशासन, १०
२०७९ चैत्र ९ गते 

विहानको ८:०० िजे

२०७९ चैत्र १० गते 

विहानको ८:०० िजे
१६

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
८०१ ८१६

२ १०/२०७८–७९ आ.प्र. शाखा प्रमुख, प्राविविक, ८
२०७९ चैत्र ९ गते विनको 

२:०० िजे

२०७९ चैत्र १० गते विनको 

२:०० िजे
१४

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१००१ १०१४

३ १४/२०७८–७९
खुला तथा 

समािेशी
शाखा प्रमुख, प्रशासन, ८

२०७९ चैत्र ११ गते 

विहानको ८:०० िजे

२०७९ चैत्र १२ गते 

विहानको ८:०० िजे
१३०

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१४००१ १४१३०

४ १२/२०७८–७९ आ.प्र.
ऋण/कजाा/प्राविविक अविकृत, 

प्राविविक, ६

२०७९ चैत्र ११ गते विनको 

२:०० िजे

२०७९ चैत्र १२ गते विनको 

२:०० िजे
३

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१२०१ १२०३

५ ११/२०७८–७९ आ.प्र. शाखा अविकृत, प्रशासन, ६
२०७९ चैत्र १३ गते 

विहानको ८:०० िजे

२०७९ चैत्र १४ गते 

विहानको ८:०० िजे
८५

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
११०१ ११८५

६ ९/२०७८–७९ आ.प्र. शाखा प्रमुख, प्रशासन, ८
२०७९ चैत्र १३ गते विनको 

२:०० िजे

२०७९ चैत्र १४ गते विनको 

२:०० िजे
३५

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
९०१ ९३५

िोक सेिा आयोग

सुरक्षा निकाय तथा संगनित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािि िािा

आ.प्र, िुिा तथा सिािेिी तर्य को निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्ायरण गररएको सम्बिर्ी सूचिा

२०७९/११/२६श्री कृनि निकास बैङ्क निनिटेड

निनिटेडको पूिा प्रकावशत विज्ञापन अनुसार आ.प्र. , िुिा तथा सिािेिी तर्य को प्रनतयोनगतात्मक निखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र िेहाय िमोवजम वनिाारण गररएको हुँिा सम्बन्धित सिैको जानकारीको लावग यो सूचना 

प्रकावशत गररएको छ ।  कोवभड-१९ संक्रमण भएका उमे्मििारहरुको लावग विशेष परीक्षा केन्द्र रहने हुँिा परीक्षा शुरु हनभन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगािै कृवष विकास िैङ्कमा अवनिाया रुपमा जानकारी विनु पनेछ ।

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

निखित परीक्षा निनत र सिय

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि िं.
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

निखित परीक्षा निनत र सिय

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

७ १३/२०७८–७९ आ.प्र. कायाालय सहायक , प्रशासन, ५
२०७९ चैत्र १५ गते 

विहानको ८:०० िजे

२०७९ चैत्र १६ गते 

विहानको ८:०० िजे
२२१

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१३००१ १३२२१

८ १८/२०७८–७९
खुला तथा 

समािेशी
कजाा अविकृत, प्राविविक, ६

२०७९ चैत्र १७ विहानको 

८:०० िजे

२०७९ चैत्र १८ विहानको 

८:०० िजे
३००

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१८००१ १८३००

४००
श्री मनमोहन मेमोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
१६०००१ १६०४००

२००
श्री सगरमाथा मन्धिपल 

कलेज, वडन्धििजार ।
१६०४०१ १६०६००

४००

श्री प्रोफेसनल इनवगल्ड 

एकेडेमी (PEA), िी ब्लक (B 

Block), थापाथली ।

१६०६०१ १६१०००

३७८
श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१६१००१ १६१३७८

२००
श्री सगरमाथा मन्धिपल 

कलेज, वडन्धििजार ।
१७००१ १७२००

३६४
श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१७२०१ १७५६४

२०७९ चैत्र १९ गते विनको 

२:०० िजे

२०७९ चैत्र २० गते विनको 

२:०० िजे

२०७९ चैत्र २१ गते विनको 

२:०० िजे

२०७९ चैत्र २२ गते विनको 

२:०० िजे

९ १६/२०७८–७९
खुला तथा 

समािेशी
कम्प्युटर अविकृत, प्राविविक, ६

१० १७/२०७८–७९
खुला तथा 

समािेशी

इन्धजजवनयर (वसवभल), प्राविविक, 

६
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

निखित परीक्षा निनत र सिय

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

४००
श्री जनप्रभात मा.वि., 

कावलमाटी ।
१५०००१ १५०४००

२००

श्री मनमोहन मेमोररयल 

कलेज, िालाजु ।

(जनमैत्री अस्ताल सुँगै)

१५०४०१ १५०६००

४००
श्री मनमोहन मेमोररयल 

कलेज, सोह्रखुटे्ट ।
१५०६०१ १५१०००

२००

श्री पासाङ्ग ल्हामु शेपाा 

मेमोररयल कलेज (+२ 

ब्लक), सामाखुशी  ।

१५१००१ १५१२००

४००
श्री नू्य वमवलवनयम कलेज, 

सुकेिारा
१५१२०१ १५१६००

२००
श्री महेन्द्र भिन मा.वि., 

सानोगौचरण ।
१५१६०१ १५१८००

४०० श्री टंगाल मा.वि. टंगाल । १५१८०१ १५२२००

२००
श्री सगरमाथा मन्धिपल 

कलेज, वडन्धििजार ।
१५२२०१ १५२४००

४००

श्री प्रोफेसनल इनवगल्ड 

एकेडेमी (PEA), िी ब्लक (B 

Block), थापाथली ।

१५२४०१ १५२८००

४००
श्री रत्नराज्यलक्ष्मी मा.वि., 

िानेश्वर ।
१५२८०१ १५३२००

३२३
श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१५३२०१ १५३५२३

२०७९ चैत्र २५ गते विनको 

२:०० िजे
११ १५/२०७८–७९

खुला तथा 

समािेशी
व्यिसाय अविकृत, प्रशासन, ६

२०७९ चैत्र २४ गते विनको 

२:०० िजे
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प्रथि पत्र नितीय पत्र देखि सम्म

क्र.सं. निज्ञापि िं. नकनसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

निखित परीक्षा निनत र सिय

उमे्मदिार संख्या परीक्षा केन्द्र

रोि िं.

द्रष्टब्यः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुाअवघ उमे्मििारले  अनििायय रुपिा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यानिटाइजर र िािेपािी समेत वलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको समय भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिाा, िावहर वनस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गनुा पिाा वभडभाड नगररकन २ (दुई) निटरको दूरी कायि गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हने, कुराकानी गने गनुा हुँिैन । 

५.   परीक्षामा खवटएका जनशन्धिले विएको वनिेशनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

प्रकाि गुरुङ्ग

उपसनचि

कोनिड - १९ संक्रिणको सियिा सुरनक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि नदिुपिे थप निियहरु

१. उमे्मििारले उत्तरपुन्धस्तकामा कािो िसी िएको डटपेि/किि मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।

२. प्रिेश पत्र विना कुनै पवन उमे्मििारलाई परीक्षामा सन्धम्मवलत नगराइने हुँिा प्रिेिपत्र अनििायय रुपिा साथिा निई परीक्षा संचािि हुिुिन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा भिनमा झोिा, िोबाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोनिक्स नडिाइसहरु िैजाि नििेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हने विन अप्रत्यावशत वििा पना गएमा पवन आयोगको पूिय सूचिा नििा निर्ायररत परीक्षा काययक्रि स्थवगत हने छैन ।

राजु सत्याि

िािा अनर्कृत

५. िसु्तगत िहउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता विइने छ ।

६. परीक्षामा सम्बन्धित वनकायिाट जारी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारिाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अनििायय रुपमा वलई आउनु पनेछ ।

७. आयोगिाट जारी भएको संक्रिणको नििेि अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (तेस्रो संशोिन) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सिैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको िारेमा कृवष विकास िैङ्क वलवमटेडको िेभ साइटमा गई विद्यतीय माध्यमिाट कोवभड सम्बिी स्वयम् घोषणा फाराम अवनिाया रुपमा भनुापनेछ ।

९. कोवभड - १९ संक्रवमत उमे्मििारहरुको लावग विशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने भएकोले त्यस्ता उमे्मििारहरुले आफू संक्रवमत भएको जानकारी कृवष विकास िैङ्क वलवमटेडमा अवग्रम रुपमा गराउनु पनेछ ।
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