
श्री कृषि षिकास बैङ्क 

षिषिटेड
विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७६/०३/३१

प्रथि पत्र षितीय पत्र

१ ०१/२०७५-७६ आ.प्र.
विभागीय प्रिुख, प्रिासन, 

प्रिासन, १०

२०७६ काविक १ गते 

विनको २:०० बजे

२०७६ काविक २ गते 

विहानको ११:०० बजे
४०

२ ०८/२०७५-७६
खुला, िवहला, आ.ज., िधेसी, 

िवलत, अपाङ्ग

िरिष्ठ ईविवनयि (आईटी), 

प्राविवधक, सूचना प्रविवध, ७

२०७६ काविक १ गते 

विनको २:०० बजे

२०७६ काविक २ गते 

विहानको ११:०० बजे
१४२

३ ०२/२०७५-७६ आ.प्र.
िरिष्ठ िाखा प्रिुख, प्रिासन, 

प्रिासन, ९

२०७६ काविक ४ गते 

विनको २:०० बजे
१७५

४ ०३/२०७५-७६ आ.प्र.
िरिष्ठ िाखा प्रिुख, 

प्राविवधक, ९

२०७६ काविक ४ गते 

विनको २:०० बजे
४६

५ ०५/२०७५-७६ आ.प्र.
कायाालय सहायक, प्रिासन, 

प्रिासन, ५

२०७६ काविक ५ गते 

विनको २:०० बजे

२०७६ काविक ६ गते 

विनको २:०० बजे
२६९

६ ०४/२०७५-७६ आ.प्र.
िरिष्ठ िाखा अवधकृत, 

प्रिासन, प्रिासन, ७

२०७६ काविक ५ गते 

विनको २:०० बजे

२०७६ काविक ६ गते 

विनको २:०० बजे
१३७

सुरक्षा षिकाय तथा संगषित संस्था िहाशाखा

िोक सेिा आयोग

परीक्षा संचािि शाखा

बैङ्कको पूिा प्रकावित विज्ञापन अनुसाि िेहाय बिोवजिका पिहरुको आ.प्र., खुिा तथा सिािेशी  तर्फ को प्रषतयोषगतात्मक षिखखत परीक्षा िेहाय बिोवजिको पिीक्षा 

कायाक्रि वनधाािण गरिएको व्यहोिा सम्बन्धित सबैको जानकािीका लावग यो सूचना प्रकावित गरिएको छ ।

षिकायः
वल.प. कायाक्रि 

प्रकावित विवतिः

आ.प्र., खुिा र सिािेशी प्रषतयोषगतात्मक षिखखत परीक्षाको परीक्षा षिषत कायि गररएको सूचिा

२०७६/०५/०१

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

पिीक्षा केन्द्र पवछ 

प्रकावित गरिने छ ।

पिीक्षा केन्द्र पवछ 

प्रकावित गरिने छ ।

पिीक्षा केन्द्र पवछ 

प्रकावित गरिने छ ।

२०७६ काविक ३ गते 

विनको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)
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प्रथि पत्र षितीय पत्र

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

७ ०६/२०७५-७६
खुला, िवहला, आ.ज., िधेसी, 

िवलत

िरिष्ठ िाखा प्रिुख, प्रिासन, 

प्रिासन, ९

२०७६ काविक ७ गते 

विनको २:०० बजे

२०७६ काविक ८ गते 

विनको २:०० बजे
३२

८ ०७/२०७५-७६
खुला, िवहला, आ.ज., िधेसी, 

िवलत, अपाङ्ग

िरिष्ठ लेखा अवधकृत 

(CA/ACCA), प्रिासन, 

प्रिासन, ७

२०७६ काविक ७ गते 

विनको २:०० बजे

२०७६ काविक ८ गते 

विनको २:०० बजे
२१०

९ ०९/२०७५-७६
खुला, िवहला, आ.ज., िधेसी, 

िवलत, अपाङ्ग, वप.के्ष.

व्यिसाय सहायक, प्रिासन, 

प्रिासन, ५

२०७६ काविक २३ गते 

विहानको ११:०० बजे
१०१२५

१० १०/२०७५-७६
खुला, िवहला, आ.ज., िधेसी, 

िवलत

MIS सहायक, प्रिासन, 

प्रिासन, ५

२०७६ काविक २४ गते 

विनको १:०० बजे
२५२

११ ११/२०७५-७६ खुला, िवहला, आ.ज.
ओभिवसयि (वसवभल), 

प्राविवधक, प्राविवधक, ५

२०७६ काविक २४ गते 

विनको १:०० बजे
६३७

१२
१२/२०७५-७६ 

(वििाटनगि केन्द्र)

खुला, िवहला, आ.ज., िधेसी, 

िवलत, अपाङ्ग, वप.के्ष.
लेखपाल, प्रिासन, प्रिासन, ४ ८५९३

१३
१३/२०७५-७६ 

(भैिहिा केन्द्र)

खुला, िवहला, आ.ज., िधेसी, 

िवलत, अपाङ्ग, वप.के्ष.
लेखपाल, प्रिासन, प्रिासन, ४ ११४७९

१४
१४/२०७५-७६ 

(सुखेत केन्द्र)

खुला, िवहला, आ.ज., िधेसी, 

िवलत, अपाङ्ग
लेखपाल, प्रिासन, प्रिासन, ४ ६२४५

२०७६ काविक १ गते 

विनको २:०० बजे

२०७६ काविक २ गते 

विहानको ११:०० बजे

पिीक्षा सञ्चालन गने 

आयोगको सम्बन्धित 

कायाालयले तोके 

बिोवजि हुने ।

२०७६ काविक २२ गते 

विनको १:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

पिीक्षा केन्द्र पवछ 

प्रकावित गरिने छ ।

पिीक्षा केन्द्र पवछ 

प्रकावित गरिने छ ।
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प्रथि पत्र षितीय पत्र

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

संख्या
परीक्षा केन्द्र

क्र.सं. के्षत्र

१ वििाटनगि

२ भैिहिा

३ सुखेत

द्रष्टब्यः 

 

१३/२०७५-७६ (भैिहिा केन्द्र) बुटबल कायाालय

१४/२०७५-७६ (सुखेत केन्द्र) सुखेत कायाालय

िेखपाि, प्रशासि, प्रशासि तह ४ को षिखखत परीक्षा सञ्चािि गिे आयोगका कायाफियहरु

षिज्ञापि िं. परीक्षा संचािि गिे कायाफिय

१२/२०७५-७६ (वििाटनगि केन्द्र) धनकुटा कायाालय

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 षििेध गररएको छ ।

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

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

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 ।
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