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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ११५/०७८-७९, मिमि २०७९/०३/१२
रामरिय वामिज्य बैङ्क मिमिटे डको मवज्ञापन नम्बर १०६/२०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, नगद
सिूह, िह-४, सहायक (नगद) पदको गण्डकी प्रदे शको िामग दरखास्त स्वीकृि गराई पूववयोग्यिा परीक्षािा उत्तीिव
भएका उम्मे दवारहरुको दोश्रो चरिको मिखखि परीक्षा दे हाय बिोमििको परीक्षा केन्द्रिा सञ्चािन हुने गरी परीक्षा
केन्द्र कायि गररएको व्यहोरा सम्बखिि सबै को िानकारीको िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
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परीक्षा भवन

द्रष्टव्यः-१
क) परीक्षा सञ्चािन हुने मदन अप्रत्यामशि मबदा पनव गएिा पमन आयोगको पूवव सूचना मवना मनिाव ररि कायव क्रि
अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
ख) परीक्षा भवनिा झोला, मोबाइल फोन, क्याल्कुलेटर (Calculator) तथा अन्य इलेक्ट्रोननक्स निभाइसहरु
लैजान मनषेि गररएको छ ।
ग) परीक्षािा कालो मसी भएको िटपेन/कलम िात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।
घ) प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उम्मेदवारिाई परीक्षािा सखम्ममिि नगराइने हुुँ दा प्रवेशपत्र अननवायय रुपमा साथमा
नलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनिा आइपुग्नुपनेछ ।
ङ) िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहे क अन्य परीक्षा केन्द्रिा सहभागी गराइने छै न ।
च) परीक्षाथीिे परीक्षािा आउुँ दा नेपािी नागररकिाको प्रिािपत्र वा सरकारी कायाव ियबाट िारी भएको फोटो
समहिको कुनै एक सक्किै प्रिािपत्र मिई उपखस्थि हुनुपनेछ ।

पाना न.ं

1

लोक सेवा आयोग

पोखरा कायाालय
पार्दी, पोखरा
फोनः- ०६१- ४६३१४५ फ्याक्सः- ०६१- ४६३५०६ Email:- pokhara@psc.gov.np Website:- www.psc.gov.np
द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
अनुसार परीक्षाथीले दे हायका नवषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ
क) परीक्षा केन्द्र प्रवेश अमघ अमनवायव रुपिा िास्क िगाउनु पनेछ ।साथै उम्मेदवार स्वयंिे आफ्नो प्रयोिनको िामग
िाक्स, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुवपनेछ ।
ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाव , शौचािय िाुँ दा आउुँ दा परीक्षा केन्द्रबाट बामहररदा मभडभाड नगरीकन एक आपसिा
स्वास्थ्य सुरक्षा िापदण्ड पािना हुनेगरी भौमिक दु री कायि गनुव पनेछ ।
ग) परीक्षािा खमटएका िनशखििे मदएको मनदे शनको पू िव पािना गनुवपनेछ ।
घ) परीक्षाथीहरु सिूहिा भेिा हुने, कुराकानी गने गनुव हुुँ दैन ।
ङ) कोमभड-१९ बाट संक्रमिि परीक्षाथीिाई िोक सेवा आयोगकै भवनिा मवशेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा मदने व्यवस्था
गररएको हुुँ दा संक्रमिि परीक्षाथीिे िोबाइि नम्बर ९८५६०८५१४५ वा ९८६२०४७५२० िा सम्पकव गनुवहुन अनुरोि
गररन्छ ।

..........................
(मवकास बस्नेि)
नायब सुब्बा

..........................
(टं कप्रसाद पन्थी)
शाखा अमिकृि

..........................
(वीरे न्द्रबहादु र स्वाुँ र)
उपसमचव
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