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

प्रथम पत्र द्वितीय पत्र प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

१ 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

२०७९ िैिाख २ गते 

निहािको ७:३० बजे

२०७९ िैिाख ३ गते 

निहािको ७:३० बजे
१३

परीक्षा केन्द्र पनि 

प्रकानित गररिेि ।
८०८०००१ ८०८००१३

द्रष्टब्यः  

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

२.   परीक्षार्थी परीक्षाको लानग तोनकएको सिय भन्दा १ िण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रिा आइपुगु्न पिेि ।

३.   परीक्षार्थीहरु परीक्षा केन्द्रिा प्रिेि गिाु, बानहर निसँ्किा र िौचालय प्रयोग गिुु पिाु नभडभाड िगररकि २ (िुई) निटरको िूरी कायि गरी क्रिैसँग तोनकएको स्र्थाििा जािुपिेि ।

४.   परीक्षार्थीहरु सिूहिा भेला हुिे, कुराकािी गिे गिुु हँुिैि । 

५.   परीक्षािा खनटएका जििक्तिले निएको नििेििको पूरु् पालिा गिुु पिेि ।

 

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा द्विकाय तथा संगद्वित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालि शािा

आ.प्र. तर्फ को शािा प्रमुि, अद्विकृतस्तर, प्राद्ववद्विक, तह ८ को द्वलखित परीक्षा कायफक्रम संशोिि गररएको सम्बन्धी सूचिा

कृद्वि द्ववकास बैङ्क द्वलद्वमटेड २०७८/११/२५

६. परीक्षािा सम्बक्तित निकायबाट जारी भएको प्रिेि पत्र संगै आफ्िो िागररकता िा िेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेतको कुिै पररचयपत्र अद्विवायफ रुपिा नलई आउिु पिेि ।

बैंकको पूिु प्रकानित निज्ञापि अिुसार नि.िं. ८/२०७७-७८, आ.प्र. तफुको िाखा प्रिुख, अनिकृतस्तर, प्रानिनिक , तह ८ को नलक्तखत परीक्षा कायुक्रि िेहाय बिोनजि संशोिि गररएको हँुिा सम्बक्तित सबैको जािकारीको लानग यो 

सूचिा प्रकानित गररएको ि । कोनभड-१९ संक्रिर् भएका उमे्मििारहरुको लानग अलग परीक्षा केन्द्र रहिे हँुिा परीक्षा िुरु हुिुभन्दा कम्तीिा ३ (तीि) िण्टा अगािै कृनि निकास बैङ्किा अनििायु रुपिा जािकारी नििु पिेि ।

क्र.सं. द्ववज्ञापि िं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
साद्ववक द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल िं.

शाखा अधिकृत उपसधिव

संशोद्वित द्वलखित परीक्षा द्वमद्वत र समय

नल.प. कायुक्रि प्रकानित निनतः नलक्तखत परीक्षा कायुक्रि संिोिि निनत

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

८. परीक्षार्थीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्र्थाको बारेिा कृनि निकास बैङ्कको िेभ साइटिा गई निद्यतीय िाध्यिबाट कोनभड सम्बिी स्वयि् िोिर्ा फाराि अनििायु रुपिा भिुुपिेि ।

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

कोद्विड - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहि परीक्षाथीले ध्याि द्वदिुपिे थप द्ववियहरु

राजु सत्याल नारायणप्रसाद  ज्ञवाली

१. उमे्मििारले उत्तरपुक्तस्तकािा कालो मसी िएको डटपेि/कलम िात्र प्रयोग गिुुपिेि ।

२. प्रिेि पत्र नििा कुिै पनि उमे्मििारलाई परीक्षािा सक्तम्मनलत िगराइिे हँुिा प्रवेशपत्र अद्विवायफ रुपमा साथमा द्वलई परीक्षा संचालि हुिुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिििा आइपुगु्नपिेि ।

३. परीक्षा भिििा झोला, मोबाइल र्ोि तथा अन्य इलोक्ट्र ोद्विक्स द्वडिाइसहरु लैजाि द्वििेि गररएको ि ।

४. परीक्षा संचालि हुिे निि अप्रत्यानित नििा पिु गएिा पनि आयोगको पूवफ सूचिा द्वविा द्वििाफररत परीक्षा कायफक्रम स्र्थनगत हुिे िैि ।

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

Exam_Scheduling__ADBL_REVISED Page 1 of 1


