
निकायः निज्ञापि प्रकानित निनतः २०७७/१०/०९ २०७८/११/२०

प्रथम पत्र द्वितीय 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

३ १५/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
व्यिसाय अनिकृत, अनिकृत, प्रिासि, ६

२०७८ चैत्र २६ गते 

नििको २:०० बजे
३२६४

परीक्षा केन्द्र पनि प्रकानित 

गररिेि ।
१५०६००००१ १५०६०३२६४

४ १६/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
MIS अनिकृत, अनिकृत, प्रिासि, ६

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, ५ २४५ १००५००१ १००५२४५

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

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

२०७८ चैत्र २५ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र २६ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र २७ गते नििको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र २७ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र २८ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र २५ गते नििको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

लोक सेवा आयोग

परीक्षा संचालन शािा

आ.प्र., िुला तथा समावेशी तर्फ को द्वलखित परीक्षा कायफक्रम द्वनर्ाफरण गररएको सम्बन्धी सूचना

कृद्वि द्ववकास बैङ्क द्वलद्वमटेड नल.प. कायाक्रि प्रकानित निनतः

सुरक्षा द्वनकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

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

प्रकानित गररएको ि । 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 

पिेि ।

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं.
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं.

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 ८/२०७७-७८ आ.प्र. िाखा प्रिुख, अनिकृतस्तर, प्रानिनिक, ८
२०७८ चैत्र २९ गते नििको 

२:०० बजे

२०७८ चैत्र ३० गते 

नििको २:०० बजे
१३ ८०८०००१ ८०८००१३

१३ 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 ९०६०००१ ९०६००६०

१४ १३/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
िररष्ठ लेखा अनिकृत (नसए),अनिकृत, प्रिासि, ७ २२९

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।
१३०७००००१ १३०७००२२९

१५ १४/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
िररष्ठ इखजजनियर (आइटी),अनिकृत, प्रानिनिक,७ ७८

परीक्षा केन्द्र पनि प्रकानित 

गररिेि ।
१४०७००००१ १४०७०००७८

१६ १७/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
कम्प्युटर अनिकृत, अनिकृत, प्रानिनिक, ६

२०७९ िैिाख ५ गते 

नििको २:०० बजे
८६७ १७०६००००१ १७०६००८६७

१७ १८/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
कािूि अनिकृत, अनिकृत, प्रिासि, ६

२०७९ िैिाख ५ गते 

नििको २:०० बजे
१९६ १८०६००००१ १८०६००१९६

१८ १९/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
इखजजनियर (आइटी),अनिकृत, प्रानिनिक, ६

२०७९ िैिाख ६ गते 

नििको २:०० बजे
१२११ १९०६००००१ १९०६०१२११

१९ २०/२०७७–७८ खुला तथा िनहला इखजजनियर (नसनभल), अनिकृत, प्रानिनिक, ६
२०७९ िैिाख ६ गते 

नििको २:०० बजे
६९६ २००६००००१ २००६००६९६

परीक्षा केन्द्र पनि प्रकानित 

गररिेि ।

२०७९ िैिाख २ गते 

नबहािको ७:३० बजे

२०७९ िैिाख ३ गते 

नबहािको ७:३० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

२०७९ िैिाख ४ गते 

नििको २:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं.

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

२३ २२/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
व्यिसाय सहायक, सहायक, प्रिासि, ५

२०७९ िैिाख २ गते 

नििको २:०० बजे

२०७९ िैिाख ३ गते 

नििको २:०० बजे
१५७२८ २२०५००००१ २२०५१५७२८

२४ २५/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
लेखपाल, सहायक, प्रिासि, ४

२०७९ िैिाख ९ गते 

नििको २:०० बजे

२०७९ िैिाख १० गते 

नििको २:०० बजे
२४३६२ २५०४००००१ २५०४२४३६२

२५ २३/२०७७–७८ खुला तथा िनहला कािूि सहायक, सहायक, प्रिासि, ५
२०७९ िैिाख १२ गते 

नििको २:०० बजे
१०९ २३०५००००१ २३०५००१०९

२६ २४/२०७७–७८
खुला तथा 

सिािेिी
ऋण सहायक, सहायक, प्रानिनिक, ५

२०७९ िैिाख १३ गते 

नििको २:०० बजे
५६४ २४०५००००१ २४०५००५६४

२०७९ िैिाख ४ गते 

नबहािको ७:३० बजे

२०७९ िैिाख ५ गते 

नबहािको ७:३० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अिाििगर ।

२०७९ िैिाख ११ गते 

नििको २:०० बजे  (संयुक्त 

पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग 

काठिाड  ंकायाालयले 

नििाारण गरे बिोनजि हुिेि 

।
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं.

द्रष्टब्यः  

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

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

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

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

५.   परीक्षािा खनटएका जििखक्तले निएको नििेििको पूणा पालिा गिुा पिेि ।

 

३. परीक्षा भिििा झोला, मोबाइल र्ोन तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्वनक्स द्वडभाइसहरु लैजान द्वनिेर् गररएको ि ।

४. परीक्षा संचालि हुिे निि अप्रत्यानित नििा पिा गएिा पनि आयोगको पूवफ सूचना द्ववना द्वनर्ाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थनगत हुिे िैि ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मििारलाई परीक्षािा सखम्मनलत िगराइिे हुुँिा प्रवेशपत्र अद्वनवायफ रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिििा आइपुगु्नपिेि ।

१. उमे्मििारले उत्तरपुखस्तकािा कालो मसी भएको डटपेन/कलम िात्र प्रयोग गिुापिेि ।

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

६. परीक्षािा सम्बखित निकायबाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अद्वनवायफ  रुपिा नलई आउिु पिेि ।

७. आयोगबाट जारी भएको संक्रमणको द्ववशेि अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालिा गरी परीक्षा सञ्चालि गररिेि ।

कोद्वभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान द्वदनुपने थप द्ववियहरु

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

राजु सत्याल नारायणप्रसाद ज्ञवाली

शाखा अधिकृत उपसधिव

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

Exam_Scheduling__ADBL Page 4 of 4


