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

लमलतिः
२०७८/११/२० परीक्षा केन्द्र संिोधन लमलत :

प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

१ १७/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
कम्प्युटर अनिकृत, अनिकृत, प्रानिनिक, ६

२०७९ िैिाख ५ गते 

नििको २:०० बजे
२६७

श्री नू्य निनलनियि कलेज, 

सुकेिारा
श्री प्रोनलनिक उ.िा.नि., िुम्वाराही । १७०६००६०१ १७०६००८६७

२००
श्री इन्नोभेनटभस इंनलस सु्कल, 

बुद्धिगर ।
२००६००००१ २००६००२००

२००
श्री कोलम्बस कलेज, िंखिुल िागग, 

ियााँ िािेश्वर ।
२००६००२०१ २००६००४००

द्रष्टब्यिः  

िोक सेवा आर्ोग

सुरक्षा लनकार् तथा संगलित संस्था महािािा

परीक्षा संचािन िािा

कम्प्युटर अलधकृत तथा इलिलनर्र (लसलिि), तह ६ को परीक्षा केन्द्र संिोधन गररएको सम्बन्धी सूचना

कृलि लवकास बैङ्क लिलमटेड २०७८/१२/२७

बैंकको पूिग प्रकानित निज्ञापि अिुसार खुला तथा सिािेिी तिग को कम्प्युटर अलधकृत, अलधकृत, प्रालवलधक तह ६ र इलिलनर्र (लसलिि), अलधकृत, प्रालवलधक, तह ६ को परीक्षा केन्द्र कारणिि िेहाय बिोनजि संिोधन 

गररएको हाँिा सम्बन्धित सबैको जािकारीको लानग यो सूचिा प्रकानित गररएको छ । कोनभड-१९ संक्रिण भएका उमे्मििारहरुको लानग अलग परीक्षा केन्द्र रहिे हाँिा परीक्षा िुरु हिुभन्दा कम्तीिा ३ (तीि) घण्टा अगािै कृनि 

निकास बैङ्किा अनििायग रुपिा जािकारी नििु पिेछ ।

क्र.सं. लवज्ञापन नं. लकलसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
लिखित परीक्षा लमलत समर्

उ.सं.
सालवक परीक्षा केन्द्र परीक्षा 

केन्द्र

रोि नं.

२०७९ िैिाख ६ गते 

नििको २:०० बजे

संिोलधत परीक्षा केन्द्र

श्री स्वप्न िानटका (SV) 

एकेडेिी, बुद्धिगर ।

४. परीक्षा संचालि हिे निि अप्रत्यानित नििा पिग गएिा पनि आर्ोगको पूवय सूचना लवना लनधायररत परीक्षा कार्यक्रम स्थनगत हिे छैि ।

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

६. परीक्षािा सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारबाट जारी भएको िोटो सिेतको कुिै पररचर्पत्र अलनवार्य रुपिा नलई आउिु पिेछ ।

७. आयोगबाट जारी भएको संक्रमणको लविेि अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन)  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 िाराि अनििायग रुपिा भिुगपिेछ ।

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

१. उमे्मििारले उत्तरपुन्धस्तकािा कािो मसी िएको डटपेन/किम िात्र प्रयोग गिुगपिेछ ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मििारलाई परीक्षािा सन्धम्मनलत िगराइिे हाँिा प्रवेिपत्र अलनवार्य रुपमा साथमा लिई परीक्षा संचािन हुनुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिििा आइपुगु्नपिेछ ।

३. परीक्षा भिििा झोिा, मोबाइि फोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोलनक्स लडिाइसहरु िैजान लनिेध गररएको छ ।

२ २०/२०७७–७८
खुला तथा 

िनहला

इन्धजजनियर (नसनभल), अनिकृत, प्रानिनिक, 

६

२०७९ िैिाख ४ गते 

नििको २:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)
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प्रथम पत्र लितीर् पत्र देखि सम्म

क्र.सं. लवज्ञापन नं. लकलसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
लिखित परीक्षा लमलत समर्

उ.सं.
सालवक परीक्षा केन्द्र परीक्षा 

केन्द्र

रोि नं.
संिोलधत परीक्षा केन्द्र

१.   परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिुगअनघ 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 गिाग, बानहर निस्काँ िा र िौचालय प्रयोग गिुग पिाग नभडभाड िगररकि २ (िुई) निटरको िूरी कायि गरी क्रिैसाँग तोनकएको स्थाििा जािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु सिूहिा भेला हिे, कुराकािी गिे गिुग हाँिैि । 

५.   परीक्षािा खनटएका जििन्धक्तले निएको नििेििको पूणग पालिा गिुग पिेछ ।

 

प्रकाश गरुुङ्ग

उपसचिव

कोलिड - १९ संक्रमणको समर्मा सुरलक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान लदनुपने थप लविर्हरु

राजु सत्याि

शाखा अचिकृत
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