
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७७/१०/०९
लि.प. कार्यक्रम प्रकालित 

लमलतिः
२०७८/११/२० परीक्षा केन्द्र लिर्ायरण लमलत :

प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

१ ७/२०७६–७७ आ.प्र. निभागीय प्रिुख, अनिकृतस्तर, प्रिासि, १० ६ ७१००००१ ७१००००६

२ ६/२०७७-७८ आ.प्र. निभागीय प्रिुख,अनिकृतस्तर, प्रिासि, १० १२ ६१००००१ ६१०००१२

२००
श्री पासाङ्ग ल्हािु िेपाा िेिोररयल 

कलेज (+२ ब्लक), सािाखुिी  ।
१५०६००००१ १५०६००२००

२०० श्री टंगाल िा.नि. टंगाल । १५०६००२०१ १५०६००४००

२०० श्री क्याम्पियि कलेज, गहिापोखरी । १५०६००४०१ १५०६००६००

२०० श्री नििपुरी िा.नि., िहाराजगञ्ज । १५०६००६०१ १५०६००८००

२०० श्री नू्य निनलनियि कलेज, सुकेिारा १५०६००८०१ १५०६०१०००

२००
श्री ररलायन्स इन्टरिेििल कलेज, 

गोपीकृष्ण हल िनजक, चािनहल
१५०६०१००१ १५०६०१२००

२०० श्री जुनिलान्ट कलेज, कानलिाटी । १५०६०१२०१ १५०६०१४००

३ १५/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
व्यिसाय अनिकृत, अनिकृत, प्रिासि, ६

२०७८ चैत्र २५ गते 

निहािको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र २६ गते 

निहािको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

२०७८ चैत्र २५ गते नििको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र २६ गते 

नििको २:०० बजे

बैंकको पूिा प्रकानित निज्ञापि आ.प्र., खुला तथा सिािेिी तर्ा का निनभन्न पिको नलम्पखत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र िेहाय बिोनजि सञ्चालि हुिे गरी नििाारण गररएको हुुँिा सम्बम्पित सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा 

प्रकानित गररएको छ । कोनभड-१९ संक्रिण भएका उमे्मििारहरुको लानग अलग परीक्षा केन्द्र रहिे हुुँिा परीक्षा िुरु हुिुभन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै कृनि निकास बैङ्किा अनििाया रुपिा जािकारी नििु पिेछ ।

क्र.सं. लिज्ञापि िं. लकलसम पद, सेिा, समूह, उपसमूह, तह
लिखित परीक्षा लमलत समर्

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा लिकार् तथा संगलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािि िािा

आ.प्र., िुिा तथा समािेिी तर्य को लिखित परीक्षा कार्यक्रमको परीक्षा केन्द्र लिर्ायरण गररएको सम्बन्धी सूचिा

कृलि लिकास बैङ्क लिलमटेड २०७८/१२/०२
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लिज्ञापि िं. लकलसम पद, सेिा, समूह, उपसमूह, तह
लिखित परीक्षा लमलत समर्

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

४००
श्री एसइए (SEA) इनञ्जनियररङ्ग 

एकेडेिी, थापाथली ।
१५०६०१४०१ १५०६०१८००

४००
श्री नपइए (PEA) एिोनसयसि, जेनसस 

िागा, थापाथली ।
१५०६०१८०१ १५०६०२२००

२००
श्री सगरिाथा िम्पिपल कलेज, 

नडम्पििजार ।
१५०६०२२०१ १५०६०२४००

२००
श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेडेिी, 

बुद्धिगर ।
१५०६०२४०१ १५०६०२६००

२००
कोलम्बस कलेज, िंखिुल िागा, ियाुँ 

िािेश्वर ।
१५०६०२६०१ १५०६०२८००

४०० श्री रत्नराज्यलक्ष्मी िा.नि., िािेश्वर । १५०६०२८०१ १५०६०३२००

६४ श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर । १५०६०३२०१ १५०६०३२६४

४ १६/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
MIS अनिकृत, अनिकृत, प्रिासि, ६

२०७८ चैत्र २५ गते नििको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र २७ गते 

नििको २:०० बजे
२१ श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर । १६०६००००१ १६०६०००२१

५ १०/२०७६–७७ आ.प्र. िररष्ठ िाखा अनिकृत, अनिकृतस्तर, प्रिासि, ७
२०७८ चैत्र २७ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र २८ गते 

निहािको ७:३० बजे
४२ श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर । १००७००१ १००७०४२

६ १२/२०७६–७७ आ.प्र. कायाालय सहायक, सहायकस्तर, प्रिासि, ५ ६० १२०५००१ १२०५०६०

७ १०/२०७७-७८ आ.प्र. कायाालय सहायक ,सहायकस्तर, प्रिासि, ५ २४३ १००५००१ १००५२४३

३ १५/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
व्यिसाय अनिकृत, अनिकृत, प्रिासि, ६

२०७८ चैत्र २७ गते 

निहािको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र २८ गते 

निहािको ७:३० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

२०७८ चैत्र २५ गते नििको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र २६ गते 

नििको २:०० बजे
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लिज्ञापि िं. लकलसम पद, सेिा, समूह, उपसमूह, तह
लिखित परीक्षा लमलत समर्

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

८ ८/२०७६–७७ आ.प्र. िररष्ठ िाखा प्रिुख, अनिकृतस्तर, प्रिासि, ९
२०७८ चैत्र २८ गते 

नििको २:०० बजे
८८ ८०९०००१ ८०९००८८

९ ९/२०७६–७७ आ.प्र. िररष्ठ िाखा प्रिुख, अनिकृतस्तर, प्रानिनिक, ९
२०७८ चैत्र २९ गते 

नििको २:०० बजे
१४ ९०९०००१ ९०९००१४

१० ११/२०७६–७७ आ.प्र.
िररष्ठ ऋण/कजाा/प्रानिनिक अनिकृत,अनिकृतस्तर, 

प्रानिनिक, ७

२०७८ चैत्र २९ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र ३० गते 

निहािको ७:३० बजे
४ ११०७००१ ११०७००४

११ ७/२०७७ -७८ आ.प्र. िाखा प्रिुख,अनिकृतस्तर, प्रिासि, ८
२०७८ चैत्र २९ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र ३० गते 

निहािको ७:३० बजे
७३ ७०८०००१ ७०८००७३

१२ ९/२०७७-७८ आ.प्र. िाखा अनिकृत, अनिकृतस्तर, प्रिासि, ६
२०७८ चैत्र २९ गते नििको 

२:०० बजे

२०७८ चैत्र ३० गते 

नििको २:०० बजे
६० श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर । ९०६०००१ ९०६००६०

१३ ८/२०७७-७८ आ.प्र. िाखा प्रिुख, अनिकृतस्तर, प्रानिनिक, ८
२०७९ िैिाख २ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ िैिाख ३ गते 

निहािको ७:३० बजे
१३ श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर । ८०८०००१ ८०८००१३

१४ १३/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
िररष्ठ लेखा अनिकृत (नसए),अनिकृत, प्रिासि, ७

२०७९ िैिाख २ गते 

नबहािको ७:३० बजे

२०७९ िैिाख ३ गते 

नबहािको ७:३० बजे
२२९ श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर । १३०७००००१ १३०७००२२९

१५ १४/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
िररष्ठ इम्पजजनियर (आइटी),अनिकृत, प्रानिनिक,७

२०७९ िैिाख २ गते 

नबहािको ७:३० बजे

२०७९ िैिाख ३ गते 

नबहािको ७:३० बजे
७८

श्री सगरिाथा िम्पिपल कलेज, 

नडम्पििजार ।
१४०७००००१ १४०७०००७८

२०७८ चैत्र २७ गते नििको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)
श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर ।
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लिज्ञापि िं. लकलसम पद, सेिा, समूह, उपसमूह, तह
लिखित परीक्षा लमलत समर्

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

२००
श्री पासाङ्ग ल्हािु िेपाा िेिोररयल 

कलेज (+२ ब्लक), सािाखुिी  ।
१७०६००००१ १७०६००२००

२००

श्री िििोहि िेिोररयल कलेज, 

बालाजु ।

(जििैत्री अस्ताल सुँगै)

१७०६००२०१ १७०६००४००

२०० श्री टंगाल िा.नि. टंगाल । १७०६००४०१ १७०६००६००

२६७ श्री नू्य निनलनियि कलेज, सुकेिारा १७०६००६०१ १७०६००८६७

१७ १८/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
कािूि अनिकृत, अनिकृत, प्रिासि, ६

२०७९ िैिाख ५ गते 

नििको २:०० बजे
१९६

श्री ररलायन्स इन्टरिेििल कलेज, 

गोपीकृष्ण हल िनजक, चािनहल
१८०६००००१ १८०६००१९६

२०० श्री िहेन्द्र भिि िा.नि., सािोगौचरण । १९०६००००१ १९०६००२००

२००
श्री सगरिाथा िम्पिपल कलेज, 

नडम्पििजार ।
१९०६००२०१ १९०६००४००

२००
श्री सूयोिय िाध्यनिक निद्यालय, 

नडिीबजार ।
१९०६००४०१ १९०६००६००

२००
श्री नपइए (PEA) एिोनसयसि, जेनसस 

िागा, थापाथली ।
१९०६००६०१ १९०६००८००

४११
श्री एसइए (SEA) इनञ्जनियररङ्ग 

एकेडेिी, थापाथली ।
१९०६००८०१ १९०६०१२११

४००
श्री स्वप्न िानटका (SV) एकेडेिी, 

बुद्धिगर ।
२००६००००१ २००६००४००

१५०
श्री एिनसए (NCA) कलेज अर् 

िेिेजिेण्ट, अिुपिागा, िीिभिि ।
२००६००४०१ २००६००५५०

१४६ श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर । २००६००५५१ २००६००६९६

इम्पजजनियर (नसनभल), अनिकृत, प्रानिनिक, ६

२०७९ िैिाख ४ गते 

नििको २:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

२०७९ िैिाख ६ गते 

नििको २:०० बजे

१८ १९/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
इम्पजजनियर (आइटी),अनिकृत, प्रानिनिक, ६

२०/२०७७–७८

२०७९ िैिाख ५ गते 

नििको २:०० बजे
१६ १७/२०७७–७८

खुला तथा 

सिािेिी
कम्प्युटर अनिकृत, अनिकृत, प्रानिनिक, ६

२०७९ िैिाख ६ गते 

नििको २:०० बजे

१९ खुला तथा िनहला
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लिज्ञापि िं. लकलसम पद, सेिा, समूह, उपसमूह, तह
लिखित परीक्षा लमलत समर्

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोि िं.

२० ११/२०७७–७८ खुला तथा िनहला िररष्ठ िाखा प्रिुख, अनिकृत, प्रिासि, ९ ३५ ११०९००००१ ११०९०००३५

२१ २१/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
कजाा अनिकृत, अनिकृत, प्रानिनिक, ६ २३३ २१०६००००१ २१०६००२३३

२२ १२/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
िाखा प्रिुख, अनिकृत, प्रिासि, ८

२०७९ िैिाख ७ गते 

नबहािको ७:३० बजे

२०७९ िैिाख ८ गते 

नबहािको ७:३० बजे
७९ श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर । १२०८००००१ १२०८०००७९

द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुाअनघ उमे्मििारले  िाक्स लगाई आफ्िो प्रयोजिको लानग स्यानिटाइजर र खािेपािी सिेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानग तोनकएको सिय भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाा, बानहर निस्कुँ िा र िौचालय प्रयोग गिुा पिाा नभडभाड िगररकि २ (िुई) निटरको िूरी कायि गरी क्रिैसुँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हुिे, कुराकािी गिे गिुा हुुँिैि । 

५.   परीक्षािा खनटएका जििम्पक्तले निएको नििेििको पूणा पालिा गिुा पिेछ ।

 

प्रकाश गरुुङ्ग

उपसचिव

१. उमे्मििारले उत्तरपुम्पस्तकािा कािो मसी भएको डटपेि/किम िात्र प्रयोग गिुापिेछ ।

शाखा अचिकृत

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मििारलाई परीक्षािा सम्पम्मनलत िगराइिे हुुँिा प्रिेिपत्र अलििार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािि हुिुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिििा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा भिििा झोिा, मोबाइि र्ोि तथा अन्य इिोक्ट्र ोलिक्स लडभाइसहरु िैजाि लििेर् गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालि हुिे निि अप्रत्यानित नििा पिा गएिा पनि आर्ोगको पूिय सूचिा लििा लिर्ायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थनगत हुिे छैि ।

५. िसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेम्पखएको उत्तरलाई िात्र िान्यता निइिे छ ।

६. परीक्षािा सम्बम्पित निकायबाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो सिेतको कुिै पररचर्पत्र अलििार्य रुपिा नलई आउिु पिेछ ।

७. आयोगबाट जारी भएको संक्रमणको लििेि अिस्थामा परीक्षा (सञ्चािि तथा व्यिस्थापि)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेछ ।

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेिा कृनि निकास बैङ्कको िेभ साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनभड सम्बिी स्वयि् घोिणा र्ाराि अनििाया रुपिा भिुापिेछ ।

९. कोनभड - १९ संक्रनित उमे्मििारहरुको लानग नििेि परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररिे भएकोले त्यस्ता उमे्मििारहरुले आरू् संक्रनित भएको जािकारी कृनि निकास बैङ्किा अनग्रि रुपिा गराउिु पिेछ ।

कोलभड - १९ संक्रमणको समर्मा सुरलक्षत रहि परीक्षाथीिे ध्याि लदिुपिे थप लििर्हरु

राजु सत्याि

२०७९ िैिाख ४ गते 

नबहािको ७:३० बजे

२०७९ िैिाख ५ गते 

नबहािको ७:३० बजे
श्री लोक सेिा आयोग, अिाििगर ।
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