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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सचू ना नं. १५/०७९-८०, मिमि २०७९/०५/२
नेपाल बैङ्क मलमिटेडको खल
ु ा िथा सिावेशी िफा को मवज्ञापन नम्बर २३/२०७८/०७९ (गण्डकी प्रदेश), िह-४,
सहायक पर्दको प्रमियोमगिात्िक मलमखि परीक्षा नेपाल सरकारले िोके को स्वास््य सरु क्षा सम्बन्धी िापर्दण्ड र
आयोगबाट स्वीकि संरमणिोको मवशेअ सवस्थािा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी िापर्दण्ड,२०७७
पालना गने गराउने गरी र्देहाय बिोमििको परीक्षा के न्रिा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा के न्र कायि गररएको व्यहोरा
सम्बमन्धि सबैको िानकारीको लामग यो सचू ना प्रकाशन गररएको छ ।
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परीक्षा भवन
१
रोल नं. १ र्देमख २५० सम्ि
२५० श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय के न्र (क) पार्दी
२ रोल नं. २५१ र्देमख ४५० सम्ि २०० श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाालय के न्र (ख) पार्दी
३ रोल नं. ४५१ र्देमख ७१८ सम्ि २६८ श्री कन्या क्याम्पस, नमर्दपरु
द्रष्टव्यः-१
क) परीक्षा सञ्चालन हुने मर्दन सप्रत्यामशि मबर्दा पना गएिा पमन आयोगको पवू ा सचू ना मवना मनधााररि कायारमणि
सनसु ारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन ।
ख) परीक्षा भवनिा झोला, मोबाइल फोन, क्याल्कुलेटर (Calculator) तथा अन्य इलेक्रोननक्स
नडभाइसहरु लैजान मनअेध गररएको छ ।
ग) परीक्षािा कालो मसी भएको डटपेन/कलम िात्र प्रयोग गनापु नेछ ।
पाना न.ं
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घ) प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उम्िेर्दवारलाई परीक्षािा समम्िमलि नगराइने हुर्दुँ ा प्रवेशपत्र अननवायय रुपमा साथमा
नलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनिा आइपग्ु नपु नेछ ।
ङ) िोमकएको परीक्षा के न्र बाहेक सन्य परीक्षा के न्रिा सहभागी गराइने छै न ।
च) परीक्षाथीले परीक्षािा आउुँर्दा नेपाली नागररकिाको प्रिाोपत्र वा सरकारी कायाालयबाट िारी भएको फोटो
समहिको कुनै एक सक्कलै प्रिाोपत्र मलई उपमस्थि हुनपु नेछ ।
द्रष्टव्यः-२ सक्र
ं मणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सच
ं ालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड,
२०७७ अनुसार परीक्षाथीले देहायका नवषयहरुको पूणय पालना गनयपु नेछ
क) परीक्षा के न्र प्रवेश समघ समनवाया रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ ।साथै उम्िेर्दवार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग
िाक्स, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनापु नेछ ।
ख) परीक्षा के न्र प्रवेश गर्दाा, शौचालय िाुँर्दा आउुँर्दा परीक्षा के न्रबाट बामहररर्दा मभडभाड नगरीकन एक आपसिा
स्वास््य सरु क्षा िापर्दण्ड पालना हुनेगरी भौमिक र्दरु ी कायि गनाु पनेछ ।
ग) परीक्षािा खमटएका िनशमिले मर्दएको मनर्देशनको पोू ा पालना गनापु नेछ ।
घ) परीक्षाथीहरु सिहू िा भेला हुने, कुराकानी गने गनाु हुर्दुँ नै ।
ङ) कोमभड-१९ बाट संरमणमिि परीक्षाथीलाई लोक सेवा आयोगकै भवनिा मवशेअ परीक्षा के न्रबाट परीक्षा मर्दने
व्यवस्था गररएको हुर्दुँ ा संरमणमिि परीक्षाथीले िोबाइल नम्बर ९८५६०८५१४५ वा ९८६२०४७५२० िा सम्पका
गनाहु ुन सनरु ोध गररन्छ ।
..........................
(चवकास बस्नेत)
नायब सुब्बा

..........................
(टं कप्रसाद पन्थी)
शाखा अचिकृत

..........................
(वीरे न्द्रबहादु र स्ााँ र)
उपसचिव
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