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कृषि षवकास बैङ्क लललमटेडको तह-५, कानून सहायक र ऋण सहायक पदको ललखित परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

 

सूचना नं. १०६।०७८-७९, लमलत २०७८।१२।२७ 
 

 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालयले संचालन गने कृषि षवकास बैङ्कको लमलत २०७७।१०।०९ गते 
प्रकाखित तपलसलका षवज्ञापन नं., पद, सेवा, समूहको प्रलतयोलगतात्मक ललखित परीक्षा कायाक्रम नपेाल सरकारले 
तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको षविेि अवस्थामा परीक्षा 
(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संिोधन सषहत) को पालना गने गराेने गरी तपलसलको 
लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सूचना प्रकाखित गररएको 
छ। तोषकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन ेम्मेदवारहरुलाई सखम्मललत गराइने छैन। 
तोषकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा िरुु हनुभुन्दा कखम्तमा १ (एक) घण्टा अगावै पगु्न ु पनेछ।परीक्षाथीहरूले 
अलनवाया रूपमा पालना गनुापने षवियहरू द्रष्टव्य १ र २ मा तल ेल्लेि गररएको छ। 

 

तपसिल 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र. िौं. सिज्ञापन नौं. सकसिम पद, िेिा, तह 

परीक्षा समसत, िमर्, अिसि र परीक्षा प्रणाली  

प्रथम पत्र 

(िामान्य ज्ञान, आसथाक तथा बैंसकङ िम्बन्धी) 

सितीर् पत्र 

(िेिा िम्बन्धी) 

१. २३/२०७७-७८ 
िलुा 
तथा 

समावेिी 

कानून 
सहायक, 

प्रिासन, ५ 

२०७९।०१।११ गते 

ददनको २:०० बजे, 
(संयकु्त पत्र), 

२ घण्टा ३० लमनेट, 
(वस्तगुत बहवैुकखल्पक र षवियगत) 

२०७९।०१।१२ गते 

ददनको २:०० बजे, 
२ घण्टा ३० लमनेट, (षवियगत) 

२. २४/२०७७-७८ 
ऋण सहायक, 
प्राषवलधक, ५ 

२०७९।०१।१३ गते 

ददनको २:०० बजे, 
२ घण्टा ३० लमनेट, (षवियगत) 

ललखित परीक्षा भवन (कानून सहायक पद तर्ा ) 
(२०७९।०१।११ र १२ गते ददनको २:०० बजे) 

क्र.सं. ेम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

1 230500001 देखि 230500109 सम्म १०९ जना श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय, अनामनगर 

ललखित परीक्षा भवन (ऋण सहायक पद तर्ा ) 
(२०७९।०१।११ र १३ गते ददनको २:०० बजे) 

क्र.सं. ेम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

१ 240500001 देखि 240500२0० सम्म २०० श्री स्वप्न बाषटका (एस.भी.) एकेडेमी (क), बदु्धनगर 

२ 240500२01 देखि 240500४0० सम्म २०० श्री स्वप्न बाषटका (एस.भी.) एकेडेमी (ि), बदु्धनगर 

http://www.psc.gov.np/


लोक सेवा आयोग 

काठमाड ौं कार्ाालर् 

(परीक्षा शाखा) 

 

 -2-                    
 

अनामनगर, काठमाड ौं 

 ०१-४771981, ४771982, ४77198४ फ्याक्स नं- ०१-477198३ वेवसाइटः www.psc.gov.np इमेलः kathmandu@psc.gov.np 

क्र.सं. ेम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

३ 240500४01 देखि 240500५६४ सम्म १६४ श्री सगरमाथा मल्टीपल कलेज, लडल्लीबजार 

द्रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्यादशत दविा पनन गएमा पदन आयोगको पूवन सूचना दवना दनर्ानररत कायनक्रम अनुसारको परीक्षा स्थदगत हुनेछैन ।  

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुनपनेछ । 

3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोदनक दडभाइसहरु लैजान दनषेर् गररएको छ।साथै वसु्तगत परीक्षामा क्यालु्कलेटर प्रयोग 

गनन पाइने छैन। 

4. प्रवेश पत्र दवना कुनै पदन उमे्मिवारलाइन  परीक्षामा सम्मम्मदलत नगराइने हुुँिा प्रवेशपत्र अदनवायन रूपमा साथमा दलइन  परीक्षा सौंचालन हुनुभन्दा 

कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ । 

5. परीक्षामा प्रवेश-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अदनवायन रूपमा दलइन  

आउनुपनेछ। 

6. वसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अौंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेम्मखएको उत्तरलाई मात्र 

मान्यता दिइने छ । 

द्रष्टव्य २:- कोसिड-१९ िौंक्रमणबाट िुरसक्षत रहन परीक्षाथीले असनिार्ा पालना गनुापने थप सिषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुन अदघ उमे्मिवार स्वयौंले कम्मम्तमा माक्स, स्यादनटाइजर तथा आफ्नो लादग दपउने पानीको अदनवायन व्यवस्था गनुन पनेछ । 

2. उमे्मिवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिान र दनस्किा दभडभाड नगरीकन एकआपसमा भ दतक िूरी कायम गनुन पनेछ । 

3. परीक्षामा खदटएका जनशम्मिले दिएको दनिेशनको पूर्न पालना गनुनपनेछ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिान, बादहर दनस्किा, श चालय प्रयोग गनुनपिान दभडभाड नगररकन िूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोदकएको 

स्थानमा जानुपने छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गनन पाइने छैन । 

6. कोदभड-१९ बाट सौंक्रदमत परीक्षाथीहरूका लादग दवशेष केन्द्रको व्यवस्था गररने हुुँिा सौंक्रदमत परीक्षाथीले आफू सौंक्रदमत भएको जानकारी यस 

कायानलयको टेदलफोन नौं. ०१-४७७१९८५ वा मोवाइनल नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८४१४३४५९१, ९८५८०४२२७१, ९८४९४०९४०९  वा  कृदष 

दवकास बैङ्क दलदमटेडको मोवाईल नौं  ९८५७०१६५९९ मा सम्पकन  गरी अदग्रम जानकारी दिनु पनेछ। 

 

 

 

 
 
 

............................... 

(दिदलप प डेल) 

नायव सुब्बा 

........................................ 

(अदभराज डाुँगी) 

शाखा अदर्कृत 

.................................. 

(चन्द्रकान्त दनर ला) 

उपसदचव 
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