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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ९४/०७८-७९, मिमि २०७९/०१/३१ 

रामरि य वामिज्य बैङ्क मिमिटेडको मवज्ञापन नम्बर ९९/२०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, 

प्रशासन सिूह, िह-४, सहायक पदको गण्डकी प्रदेशको िामग दरखास्त स्वीकृि गराएका उमे्मदवारहरुको 

पूववयोग्यिा परीक्षा नेपाि सरकारिे िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी िापदण्ड र आयोगबाट स्वीकृि संरमणििको 

मवशेष अवस्थािा परीक्षा (सञ्चािन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड,२०७७ पािना गने गराउने गरी देहाय 

बिोमििको परीक्षा केन्द्रिा सञ्चािन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायि गररएको व्यहोरा सम्बन्धन्धि सबैको िानकारीको 

िामग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

                                                                        परीक्षा काययक्रम                                                                   

मवषय पूिावङ्क परीक्षा प्रिािी परीक्षा मिमि र सिय अवमि 

  बैंमकङ्ग, व्यवस्थापन 

   गमिि र सािान्यज्ञान 
        १००        वसु्तगि 

    २०७९/०२/१४ गिे 

मबहान ११ बिे 

 

४५ मिनेट 

 

 

 

मस.नं. 
रोि नं. उमे्मदवार 

संख्या 
परीक्षा भवन 

देन्धख सम्म 

१ ४९९००००१ ४९९००२०० २०० श्री गुपे्तश्वर िहादेव बहुिुखी क्याम्पस, छोरेपाटन । 

२ ४९९००२०१ ४९९००४०० २०० श्री छोरेपाटन िा.मव. केन्द्र (क) छोरेपाटन । 

३ ४९९००४०१ ४९९००६०० २०० श्री छोरेपाटन िा.मव. केन्द्र (ख) छोरेपाटन । 

४ ४९९००६०१ ४९९००८०० २०० श्री छोरेपाटन िा.मव. केन्द्र (ग) छोरेपाटन । 

५ ४९९००८०१ ४९९०१००० २०० श्री कन्या क्याम्पस केन्द्र (क) नमदपुर । 

६ ४९९०१००१ ४९९०१२०० २०० श्री कन्या क्याम्पस केन्द्र (ख) नमदपुर । 

७ ४९९०१२०१ ४९९०१४०० २०० श्री बाििन्धिर िा.मव. केन्द्र (क) नमदपुर । 

८ ४९९०१४०१ ४९९०१६०० २०० श्री बाििन्धिर िा.मव. केन्द्र (ख) नमदपुर । 

९ ४९९०१६०१ ४९९०१८०० २०० श्री िहेन्द्र िा.मव. केन्द्र (क) नयााँबिार । 

१० ४९९०१८०१ ४९९०२००० २०० श्री िहेन्द्र िा.मव. केन्द्र (ख) नयााँबिार । 

११ ४९९०२००१ ४९९०२२०० २०० श्री पोखरा ईमिमनयररङ्ग क्याम्पस केन्द्र (क) मिके । 

१२ ४९९०२२०१ ४९९०२४०० २०० श्री पोखरा ईमिमनयररङ्ग क्याम्पस केन्द्र (ख) मिके । 

१३ ४९९०२४०१ ४९९०२६०० २०० श्री बाराही िा.मव. केन्द्र (क) िािेपाटन । 

परीक्षा भवन 
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द्रष्टव्यः-१ 

क) परीक्षा सञ्चािन हुने मदन अप्रत्यामशि मबदा पनव गएिा पमन आयोगको पूवव सूचना मवना मनिावररि कायवरमणि 

अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन । 

ख) परीक्षा भवनिा झोला, मोबाइल फोन, क्यालु्कलेटर (Calculator)  तथा अन्य इलेक्ट्र ोननक्स निभाइसहरु 

लैजान मनषेि गररएको छ । 

ग) प्रथि चरिको पूववयोग्यिा परीक्षाको उत्तरपुस्तिका OMR प्रिािीको हुनेछ । 

घ) परीक्षािा कालो मसी भएको िटपेन/कलम िात्र प्रयोग गनुवपनेछ । 

ङ) प्रवेश पत्र मवना कुनै पमन उमे्मदवारिाई परीक्षािा सन्धम्ममिि नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अननवायय रुपमा साथमा 

नलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनिा आइपुगु्नपनेछ । 

च) िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रिा सहभागी गराइने छैन । 

छ) परीक्षाथीिे परीक्षािा आउाँदा नेपािी नागररकिाको प्रिािपत्र  वा सरकारी कायावियबाट िारी भएको िोटो 

समहिको कुनै एक सक्किै प्रिािपत्र मिई उपन्धस्थि हुनुपनेछ । 

द्रष्टव्यः-२ संक्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

अनुसार परीक्षाथीले देहायका नवषयहरुको पूणय पालना गनुयपनेछ    

क) परीक्षा केन्द्र प्रवेश अमघ अमनवायव रुपिा िास्क िगाउनु पनेछ ।साथै उमे्मदवार स्वयंिे आफ्नो प्रयोिनको िामग 

िाक्स, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुवपनेछ । 

१४ ४९९०२६०१ ४९९०२८०० २०० श्री बाराही िा.मव. केन्द्र (ख) िािेपाटन । 

१५ ४९९०२८०१ ४९९०३००० २०० श्री िािबाराही िा.मव. केन्द्र (क) वैदाि । 

१६ ४९९०३००१ ४९९०३२०० २०० श्री िािबाराही िा.मव. केन्द्र (ख) वैदाि । 

१७ ४९९०३२०१ ४९९०३४०० २०० श्री िनमप्रय िा.मव. केन्द्र (क) मसििचौर । 

१८ ४९९०३४०१ ४९९०३६०० २०० श्री िनमप्रय िा.मव. केन्द्र (ख) मसििचौर । 

१९ ४९९०३६०१ ४९९०३८०० २०० श्री िनमप्रय िा.मव. केन्द्र (ग) मसििचौर । 

२० ४९९०३८०१ ४९९०३९७५ १७५ श्री पादी िा.मव. केन्द्र (क) िुस्ताङचोक । 

२१ ४९९०३९७६ ४९९०४१५० १७५ श्री पादी िा.मव. केन्द्र (ख) िुस्ताङचोक । 

२२ ४९९०४१५१ ४९९०४३५० २०० श्री िनमप्रय बहुिुखी क्याम्पस  केन्द्र (क) एयरपोटव छेउ 

२३ ४९९०४३५१ ४९९०४५५० २०० श्री िनमप्रय बहुिुखी क्याम्पस  केन्द्र (ख) एयरपोटव छेउ 

२४ ४९९०४५५१ ४९९०४७५० २०० श्री िनमप्रय बहुिुखी क्याम्पस  केन्द्र (ग) एयरपोटव छेउ 

२५ ४९९०४७५१ ४९९०५००० २५० श्री िोक सेवा आयोग पोखरा कायाविय केन्द्र (क) पादी 

२६ ४९९०५००१ ४९९०५१९३ १९३ श्री िोक सेवा आयोग पोखरा कायाविय केन्द्र (ख) पादी 
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ख) परीक्षा केन्द्र प्रवेश गदाव, शौचािय िााँदा आउाँदा परीक्षा केन्द्रबाट बामहररदा मभडभाड नगरीकन एक आपसिा 

स्वास्थ्य सुरक्षा िापदण्ड पािना हुनेगरी भौमिक दुरी कायि गनुव पनेछ । 

ग) परीक्षािा खमटएका िनशन्धििे मदएको मनदेशनको पूिव पािना गनुवपनेछ । 

घ) परीक्षाथीहरु सिूहिा भेिा हुने, कुराकानी गने गनुव हुाँदैन । 

ङ) कोमभड-१९ बाट संरमणमिि परीक्षाथीिाई िोक सेवा आयोगकै भवनिा मवशेष परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा मदने व्यवस्था 

गररएको हुाँदा संरमणमिि परीक्षाथीिे िोबाइि नम्बर ९८५६०८५१४५ वा ९८६२०४७५२० िा सम्पकव  गनुवहुन अनुरोि 

गररन्छ । 

 

 

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

(वीरेन्द्रबहादुर स्वााँर) 

उपसमचव 

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

(टंकप्रसाद पन्थी) 

शाखा अमिकृि 

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

(मवकास बसे्नि) 

नायब सुब्बा 
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