
प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

१ ७/२०७६–७७ आ.प्र. विभागीय प्रमुख, अविकृतस्तर, प्रशासन, १० ६ ७१००००१ ७१००००६

२ ६/२०७७-७८ आ.प्र. विभागीय प्रमुख,अविकृतस्तर, प्रशासन, १० १२ ६१००००१ ६१०००१२

३ १५/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
व्यिसाय अविकृत, अविकृत, प्रशासन, ६

२०७८ चैत्र २६ गते 

विनको २:०० बजे
३२६४

परीक्षा केन्द्र पवि प्रकावशत 

गररनेि ।
१५०६००००१ १५०६०३२६४

४ १६/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
MIS अविकृत, अविकृत, प्रशासन, ६

२०७८ चैत्र २७ गते 

विनको २:०० बजे
२१

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१६०६००००१ १६०६०००२१

५ १०/२०७६–७७ आ.प्र. िररष्ठ शाखा अविकृत, अविकृतस्तर, प्रशासन, ७
२०७८ चैत्र २७ गते 

विहानको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र २८ गते 

विहानको ७:३० बजे
४२

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१००७००१ १००७०४२

६ १२/२०७६–७७ आ.प्र. कायाालय सहायक, सहायकस्तर, प्रशासन, ५ ६० १२०५००१ १२०५०६०

७ १०/२०७७-७८ आ.प्र. कायाालय सहायक ,सहायकस्तर, प्रशासन, ५ २४५ १००५००१ १००५२४५

८ ८/२०७६–७७ आ.प्र. िररष्ठ शाखा प्रमुख, अविकृतस्तर, प्रशासन, ९
२०७८ चैत्र २८ गते 

विनको २:०० बजे
८८ ८०९०००१ ८०९००८८

९ ९/२०७६–७७ आ.प्र. िररष्ठ शाखा प्रमुख, अविकृतस्तर, प्राविविक, ९
२०७८ चैत्र २९ गते 

विनको २:०० बजे
१४ ९०९०००१ ९०९००१४

# -tLg_ 306f cufj} s[lif lasf; a}+s ln=df clgjfo{ ?kdf hfgsf/L u/fpg' kg]{5 .

;"rgf k|sfzg ldlt @)&*÷!!÷@!

२०७८ चैत्र २८ गते 

विहानको ७:३० बजे

s[lif lasf; a}+s ln=

hgzlQm Aoj:yfkg laefu

d'Vo sfof{no /fdzfxky, sf7df08f}

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

२०७८ चैत्र २५ गते 

विहानको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र २६ गते 

विहानको ७:३० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।

२०७८ चैत्र २५ गते विनको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र २७ गते विनको 

२:०० बजे (संयुक्त पत्र)

२०७८ चैत्र २७ गते 

विहानको ७:३० बजे

lgwf{/0f ul/Psf] Aoxf]/f ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . sf]le8 !( ;+s|d0f ePsf pDd]bjf/x?sf] nflu cnu k/LIff s]Gb| /xg] x'‘bf k/LIff z'? X'g' eGbf sDtLdf

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

            >L nf]]s ;]jf cfof]uaf6 lgwf{/0f eP cg';f/ o; a}+saf6 ldlt @)&&.!).)( df k|sflzt lj1fkg cg';f/sf kbx?sf] k|ltof]lutfTds lnlvt k/LIffsf] sfo{s|d b]xfo adf]lhd  

क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.
क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

१० ११/२०७६–७७ आ.प्र.
िररष्ठ ऋण/कजाा/प्राविविक अविकृत,अविकृतस्तर, 

प्राविविक, ७

२०७८ चैत्र २९ गते 

विहानको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र ३० गते 

विहानको ७:३० बजे
४ ११०७००१ ११०७००४

११ ७/२०७७ -७८ आ.प्र. शाखा प्रमुख,अविकृतस्तर, प्रशासन, ८
२०७८ चैत्र २९ गते 

विहानको ७:३० बजे

२०७८ चैत्र ३० गते 

विहानको ७:३० बजे
७३ ७०८०००१ ७०८००७३

१२ ८/२०७७-७८ आ.प्र. शाखा प्रमुख, अविकृतस्तर, प्राविविक, ८
२०७८ चैत्र २९ गते विनको 

२:०० बजे

२०७८ चैत्र ३० गते 

विनको २:०० बजे
१३ ८०८०००१ ८०८००१३

१३ ९/२०७७-७८ आ.प्र. शाखा अविकृत, अविकृतस्तर, प्रशासन, ६
२०७८ चैत्र २९ गते विनको 

२:०० बजे

२०७८ चैत्र ३० गते 

विनको २:०० बजे
६० ९०६०००१ ९०६००६०

१४ १३/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
िररष्ठ लेखा अविकृत (वसए),अविकृत, प्रशासन, ७ २२९

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१३०७००००१ १३०७००२२९

१५ १४/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
िररष्ठ इन्जजवनयर (आइटी),अविकृत, प्राविविक,७ ७८

परीक्षा केन्द्र पवि प्रकावशत 

गररनेि ।
१४०७००००१ १४०७०००७८

१६ १७/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
कम्प्युटर अविकृत, अविकृत, प्राविविक, ६

२०७९ िैशाख ५ गते 

विनको २:०० बजे
८६७ १७०६००००१ १७०६००८६७

१७ १८/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
कानून अविकृत, अविकृत, प्रशासन, ६

२०७९ िैशाख ५ गते 

विनको २:०० बजे
१९६ १८०६००००१ १८०६००१९६

१८ १९/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
इन्जजवनयर (आइटी),अविकृत, प्राविविक, ६

२०७९ िैशाख ६ गते 

विनको २:०० बजे
१२११ १९०६००००१ १९०६०१२११

१९ २०/२०७७–७८ खुला तथा मवहला इन्जजवनयर (वसवभल), अविकृत, प्राविविक, ६
२०७९ िैशाख ६ गते 

विनको २:०० बजे
६९६ २००६००००१ २००६००६९६

परीक्षा केन्द्र पवि प्रकावशत 

गररनेि ।

२०७९ िैशाख २ गते 

वबहानको ७:३० बजे

२०७९ िैशाख ३ गते 

वबहानको ७:३० बजे

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।

२०७९ िैशाख ४ गते 

विनको २:०० बजे (संयुक्त 

पत्र)

Exam_Scheduling__ADBL Page 2 of 4



प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.
क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

२० ११/२०७७–७८ खुला तथा मवहला िररष्ठ शाखा प्रमुख, अविकृत, प्रशासन, ९ ३५ ११०९००००१ ११०९०००३५

२१ २१/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
कजाा अविकृत, अविकृत, प्राविविक, ६ २३३ २१०६००००१ २१०६००२३३

२२ १२/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
शाखा प्रमुख, अविकृत, प्रशासन, ८

२०७९ िैशाख ७ गते 

वबहानको ७:३० बजे

२०७९ िैशाख ८ गते 

वबहानको ७:३० बजे
७९

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
१२०८००००१ १२०८०००७९

२३ २२/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
व्यिसाय सहायक, सहायक, प्रशासन, ५

२०७९ िैशाख २ गते 

विनको २:०० बजे

२०७९ िैशाख ३ गते 

विनको २:०० बजे
१५७२८ २२०५००००१ २२०५१५७२८

२४ २५/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
लेखपाल, सहायक, प्रशासन, ४

२०७९ िैशाख ९ गते 

विनको २:०० बजे

२०७९ िैशाख १० गते 

विनको २:०० बजे
२४३६२ २५०४००००१ २५०४२४३६२

२५ २३/२०७७–७८ खुला तथा मवहला कानून सहायक, सहायक, प्रशासन, ५
२०७९ िैशाख १२ गते 

विनको २:०० बजे
१०९ २३०५००००१ २३०५००१०९

२६ २४/२०७७–७८
खुला तथा 

समािेशी
ऋण सहायक, सहायक, प्राविविक, ५

२०७९ िैशाख १३ गते 

विनको २:०० बजे
५६४ २४०५००००१ २४०५००५६४

२०७९ िैशाख ११ गते 

विनको २:०० बजे  (संयुक्त 

पत्र)

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।

श्री लोक सेिा आयोग 

काठमाड  ंकायाालयले 

वनिाारण गरे बमोवजम हुनेि 

।

२०७९ िैशाख ४ गते 

वबहानको ७:३० बजे

२०७९ िैशाख ५ गते 

वबहानको ७:३० बजे
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प्रथम पत्र द्वितीय पत्र देखि सम्म

द्विखित परीक्षा द्वमद्वत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोि नं.
क्र.सं. द्ववज्ञापन नं. द्वकद्वसम पद, सेवा, समूह, उपसमूह, तह

द्रष्टब्यः 

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुाअवि उमे्मििारले  माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्यावनटाइजर र खानेपानी समेत वलई आउनु पनेि। 

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लावग तोवकएको समय भन्दा १ िण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेि । 

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिाा, बावहर वनसँ्किा र श चालय प्रयोग गनुा पिाा वभडभाड नगररकन २ (िुई) वमटरको िूरी कायम गरी क्रमैसँग तोवकएको स्थानमा जानुपनेि । 

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हँुिैन । 

५.   परीक्षामा खवटएका जनशन्क्तले विएको वनिेशनको पूणा पालना गनुा पनेि ।

 

३. परीक्षा भिनमा झोिा, मोबाइि र्ोन तथा अन्य इिोक्ट्र ोद्वनक्स द्विभाइसहरु िैजान द्वनषेर् गररएको ि ।

१. उमे्मििारले उत्तरपुन्स्तकामा कािो मसी भएको िटपेन/किम मात्र प्रयोग गनुापनेि ।

४. परीक्षा संचालन हुने विन अप्रत्यावशत वििा पना गएमा पवन आयोगको पूवफ सूचना द्ववना द्वनर्ाफररत परीक्षा कायफक्रम स्थवगत हुने िैन ।

२. प्रिेश पत्र विना कुनै पवन उमे्मििारलाई परीक्षामा सन्म्मवलत नगराइने हँुिा प्रवेशपत्र अद्वनवायफ रुपमा साथमा द्विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेि ।

५. िसु्तगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्खएको उत्तरलाई मात्र मान्यता विइने ि ।

६. परीक्षामा सम्बन्ित वनकायबाट जारी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अद्वनवायफ रुपमा वलई आउनु पनेि ।

७. आयोगबाट जारी भएको संक्रमणको द्ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन)  सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन गररनेि ।

कोद्वभि - १९ संक्रमणको समयमा सुरद्वक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान द्वदनुपने थप द्ववषयहरु

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेमा कृवि विकास बैङ्कको िेभ साइटमा गई विद्यतीय माध्यमबाट कोवभड सम्बिी स्वयम् िोिणा फाराम अवनिाया रुपमा भनुापनेि ।

९. कोवभड - १९ संक्रवमत उमे्मििारहरुको लावग विशेि परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था गररने भएकोले त्यस्ता उमे्मििारहरुले आफू संक्रवमत भएको जानकारी कृवि विकास बैङ्कमा अवग्रम रुपमा गराउनु पनेि ।
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