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

 

सूचना नं. १०२।०७८-७९, लमलत २०७८।१२।१९ 
 

 

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

 
 

तपसिल 
 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र. िौं. सिज्ञापन नौं. सकसिम 
पद, िेिा, 

िमूह, तह 
पत्र सिषर् सलखित परीक्षा समसत िमर् , अिसि र परीक्षा प्रणाली 

१. २२/२०७७-७८ 

िलुा 
तथा 

समावेशी 

व्यवसाय 
सहायक, 

प्रशासन, ५ 

प्रथम 
सामान्य ज्ञान, 

आलथाक तथा बैंषकङ्ग 
सम्बन्धी 

२०७९।०१।०२ गते ददनको  
२:०० बजे, (२ घण्टा ३० लमनेट), 
(वस्तगुत बहवैुकखल्पक र षवियगत) 

दितीय सेवा सम्बन्धी 
२०७९।०१।०३ गते ददनको  

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

ललखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

1 220500001 देखि 220500200 सम्म २०० श्री महेन्द्र भकुृटी मा.षव.(क), एकान्तकुना, लललतपरु 
2 220500201 देखि 220500400 सम्म २०० श्री महेन्द्र भकुृटी मा.षव.(ि), एकान्तकुना, लललतपरु 
3 220500401 देखि 220500600 सम्म 200 श्री नमूना मखछछन्द्र मा.षव., लगनिेल, लललतपरु 

4 220500601 देखि 220500800 सम्म 200 
श्री लनम्स कलेज (क), प्रयागपोिरी, लगनिेल, 
लललतपरु 
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5 220500801 देखि 220501000 सम्म 200 
श्री लनम्स कलेज (ि), प्रयागपोिरी, लगनिेल, 
लललतपरु 

6 220501001 देखि 220501200 सम्म 200 श्री लनवााणा कलेज (क), कुमारीपाटी, लललतपरु 
7 220501201 देखि 220501400 सम्म 200 श्री लनवााणा कलेज (ि), कुमारीपाटी, लललतपरु 

8 220501401 देखि 220501600 सम्म 200 
श्री काखन्तपरु भ्याली कलेज (क), कुमारीपाटी, 
लललतपरु 

9 220501601 देखि 220501800 सम्म 200 
श्री काखन्तपरु भ्याली कलेज (ि), कुमारीपाटी, 
लललतपरु 

10 220501801 देखि 220502000 सम्म 200 श्री इन्नोभेषटभ इङ्गललस स्कूल, बदु्धनगर 
11 220502001 देखि 220502200 सम्म 200 श्री लालीगरुााँस राषिय मा.षव., शंिमूल 

12 220502201 देखि 220502400 सम्म 200 श्री षिटन कलेज (क), तीनकुन,े सषुवधानगर 
13 220502401 देखि 220502600 सम्म 200 श्री षिटन कलेज (ि), तीनकुन,े सषुवधानगर 
14 220502601 देखि 220502800 सम्म 200 श्री टेक्सास कलेज (क), लमत्रपाका  
15 220502801 देखि 220503000 सम्म 200 श्री टेक्सास कलेज (ि), लमत्रपाका  

16 220503001 देखि 220503200 सम्म 200 
श्री टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आईटी 
(क), लसफल 

17 220503201 देखि 220503400 सम्म 200 
श्री टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आईटी 
(ि), लसफल 

18 220503401 देखि 220503600 सम्म 200 श्री अरुखणमा मा.षव. (क), वौद्ध 

19 220503601 देखि 220503800 सम्म 200 श्री अरुखणमा मा.षव. (ि), वौद्ध 

20 220503801 देखि 220504000 सम्म 200 
श्री रोयल्टी कलेज, बौद्ध (लक्ष्मीनारायण मखन्दर 
नखजकै) 

21 220504001 देखि 220504200 सम्म 200 
श्री ररलायन्स इन्टरनशेनल एकेडेमी, चावषहल 
(गोपीकृष्णहल नखजकै) 

22 220504201 देखि 220504400 सम्म 200 
श्री इन्साइट लभजन कलेज, धमु्वाराही (धमु्वाराही 
मखन्दर नखजकै) 

23 220504401 देखि 220504600 सम्म 200 
श्री इन्साइट लभजन स्कूल, धमु्वाराही हाइट 
(लािेपाटी मागा) 

24 220504601 देखि 220504800 सम्म 200 श्री प्रोललषफक मा.षव. (क), धमु्वाराही 
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क्र.सं. उम्मेदवारहरूको रोल नं. संख्या परीक्षा भवन 

25 220504801 देखि 220505000 सम्म 200 श्री प्रोललषफक मा.षव. (ि), धमु्वाराही 
26 220505001 देखि 220505200 सम्म 200 श्री ब्रकुललन इन्टरनेशनल कलेज (क), सकेुधारा 
27 220505201 देखि 220505400 सम्म 200 श्री ब्रकुललन इन्टरनेशनल कलेज (ि), सकेुधारा 
28 220505401 देखि 220505600 सम्म 200 श्री साउथ वेष्टना स्टेट कलेज, बसनु्धारा 
29 220505601 देखि 220505800 सम्म 200 श्री साउथ वेष्टना स्टेट स्कुल, बसनु्धारा 
30 220505801 देखि 220506000 सम्म 200 श्री सषुप्रम कलेज, सामािसुी चोक 

31 220506001 देखि 220506200 सम्म 200 श्री हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (क), बसनु्धरा 
32 220506201 देखि 220506400 सम्म 200 श्री हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (ि), बसनु्धरा 
33 220506401 देखि 220506600 सम्म 200 श्री हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (ग), बसनु्धरा 
34 220506601 देखि 220506800 सम्म 200 श्री हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेज (घ), बसनु्धरा 
35 220506801 देखि 220507000 सम्म 200 श्री ललंकन कलेज (क), टाउन प्लालनङ, सामािसुी 
36 220507001 देखि 220507200 सम्म 200 श्री ललंकन कलेज (ि), टाउन प्लालनङ, सामािसुी 

37 220507201 देखि 220507400 सम्म 200 
श्री पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोररयल कलेज(+२ ब्लक) (क), 
सामािसुी 

38 220507401 देखि 220507600 सम्म 200 
श्री पासाङ्ग ल्हाम ुमेमोररयल कलेज(+२ ब्लक) (ि), 
सामािसुी 

39 220507601 देखि 220507800 सम्म 200 श्री आखशवााद कलेज (क), सामािशुी 
40 220507801 देखि 220508000 सम्म 200 श्री आखशवााद कलेज (ि), सामािशुी 

41 220508001 देखि 220508200 सम्म 200 
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज (क), बालाज ु
(जनमैत्री अस्पताल नखजकै) 

42 220508201 देखि 220508400 सम्म 200 
श्री मनमोहन मेमोररयल कलेज (ि), बालाज ु
(जनमैत्री अस्पताल नखजकै) 

43 220508401 देखि 220508600 सम्म 200 
श्री नेपालय कलेज (क), कलंकी (कलंकी मखन्दर 
नखजकै) 

44 220508601 देखि 220508800 सम्म 200 
श्री नेपालय कलेज (ि), कलंकी (कलंकी मखन्दर 
नखजकै) 

45 220508801 देखि 220509000 सम्म 200 श्री ररचमण्ड एकेडेमी, कलंकी 
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46 220509001 देखि 220509200 सम्म 200 
श्री काष्ठमण्डप कलेज (क), कलंकी (मकाल ुपेिोल 
पम्प नखजकै) 

47 220509201 देखि 220509400 सम्म 200 
श्री काष्ठमण्डप कलेज (ि), कलंकी (मकाल ुपेिोल 
पम्प नखजकै) 

48 220509401 देखि 220509600 सम्म 200 श्री परोपकार आदशा मा.षव.(क), लभमसेनस्थान 
49 220509601 देखि 220509800 सम्म 200 श्री परोपकार आदशा मा.षव.(ि), लभमसेनस्थान 

50 220509801 देखि 220510000 सम्म 200 
श्री ल्यावरोटरी मा.षव. (क), कीलतापरु (लत्र.षव. गेट 
नखजकै) 

51 220510001 देखि 220510200 सम्म 200 
श्री ल्यावरोटरी मा.षव. (ि), कीलतापरु (लत्र.षव. गेट 
नखजकै) 

52 220510201 देखि 220510400 सम्म 200 
श्री कुलेश्वर मा.षव. (क), कुलेश्वर (फलफूल 
बजारसाँगै) 

53 220510401 देखि 220510600 सम्म 200 
श्री कुलेश्वर मा.षव. (ि), कुलेश्वर (फलफूल 
बजारसाँगै) 

54 220510601 देखि 220510800 सम्म 200 श्री जषुवल्यान्ट कलेज, कालीमाटी 
55 220510801 देखि 220511000 सम्म 200 श्री नेपाल यवुक मा.षव. (क), पकनाजोल 

56 220511001 देखि 220511200 सम्म 200 श्री नेपाल यवुक मा.षव. (ि), पकनाजोल 

57 220511201 देखि 220511400 सम्म 200 श्री जदु्धोदय मा.षव. (क), क्षेत्रपाटी 
58 220511401 देखि 220511600 सम्म 200 श्री जदु्धोदय मा.षव. (ि), क्षेत्रपाटी 
59 220511601 देखि 220511800 सम्म 200 श्री जनकनाथ स्मलृत मा.षव. (क), लैनचौर 
60 220511801 देखि 220512000 सम्म 200 श्री जनकनाथ स्मलृत मा.षव. (ि), लैनचौर 
61 220512001 देखि 220512200 सम्म 200 श्री आदशा योगहरर मा.षव, लैनचौर 
62 220512201 देखि 220512400 सम्म 200 श्री महांकाल मा.षव., महाबौद्ध(वीर अस्पताल नखजकै) 
63 220512401 देखि 220512600 सम्म 200 श्री सषहद शकु्र मा.षव अिैतमागा, परुानो बसपाका  
64 220512601 देखि 220512800 सम्म 200 श्री क्याखम्पयन काठमाडौं स्कुल, गहनापोिरी 
65 220512801 देखि 220513000 सम्म 200 श्री टंगाल मा.षव. (क), टंगाल 

66 220513001 देखि 220513200 सम्म 200 श्री टंगाल मा.षव. (ि), टंगाल 

67 220513201 देखि 220513400 सम्म 200 श्री ग्यालेक्सी पखब्लक स्कुल (क), ज्ञानेश्वर 
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68 220513401 देखि 220513600 सम्म 200 श्री ग्यालेक्सी पखब्लक स्कुल (ि), ज्ञानेश्वर 
69 220513601 देखि 220513800 सम्म 200 श्री षवजयस्मारक मा.षव. (क), लडल्लीबजार 
70 220513801 देखि 220514000 सम्म 200 श्री षवजयस्मारक मा.षव. (ि), लडल्लीबजार 
71 220514001 देखि 220514200 सम्म 200 श्री सगरमाथा मखल्टपल कलेज, लडल्लीबजार  
72 220514201 देखि 220514400 सम्म 200 श्री सूयोदय मा.षव., घटे्टकुलो 
73 220514401 देखि 220514600 सम्म 200 श्री एस.ई.ए.इखन्जलनयररङ एकेडेमी (क), थापाथली 
74 220514601 देखि 220514800 सम्म 200 श्री एस.ई.ए.इखन्जलनयररङ एकेडेमी (ि), थापाथली 
75 220514801 देखि 220515000 सम्म 200 श्री षप.ई.ए. एशोलसयसन (क), थापाथली 
76 220515001 देखि 220515200 सम्म 200 श्री षप.ई.ए. एशोलसयसन (ि), थापाथली 
77 220515201 देखि 220515400 सम्म 200 श्री षप.ई.ए. एशोलसयसन (ग), थापाथली 

78 220515401 देखि 220515600 सम्म 200 
श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (क), 
अनामनगर 

79 220515601 देखि 220515728 सम्म 128 
श्री लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालय (ि), 
अनामनगर 

द्रष्टव्य १:-   

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

2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुनपनेै   

3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोदनक दडभाइसहरु लनजान दनषेर् गररएको ै साथन वसु्तगत परीक्षामा क्यालु्कलेटर प्रयोग 

गनन पाइने नै न  

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

कम्तीमा १ घण्टा अगावन परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेै   

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

आउनुपनेै  

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

मान्यता दिइने ै   

द्रष्टव्य २:- कोसिड-१९ िौंक्रमणबाट िुरसक्षत रहन परीक्षार्थीले असनिार्ा पालना गनुापने र्थप सिषर्हरू: 

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुन अदघ उमे्मिवार वयंयौंले कम्मम्तमा मास, , यानादनटाइजर तथा आफ्नो लादग दपउने पानीको अदनवायन व्यवस्था गनुन पनेै   

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

3. परीक्षामा खदटएका जनशम्मिले दिएको दनिेशनको पूण न पालना गनुनपनेै   

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

स्थानमा जानुपने ै   

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गनन पाइने नै न   
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लोक सेवा आयोग 

काठमाड ौं कार्ाालर् 

(परीक्षा शाखा) 

 

 -6-                   क्रमश: 
 

अनामनगर, काठमाड ौं 
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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 बनङ्क दलदमटेडको मोवाईल नौं  ९८५७०१६५९९ मा सम्पकन  गरी अदग्रम जानकारी दिनु पनेै  

 

 
 
 

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

(अदभराज डाुँगी) 

शाखा अदर्कृत 

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

(लक्ष्मीप्रसाि पराजुली) 

शाखा अदर्कृत 

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

(चन्द्रकान्त दनर ला) 

उपसदचव 
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