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प्राववधिक सहायक पदको धलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ६४/०७७-७८ धमधत २०7७/१०/१६

यस कायाालयको दे हायका ववज्ञापन नम्बरहरूको नेपाल कृवि सेवाका ववधभन्न उपसमूहको राजपत्र अनंवकत प्रथम श्रे णी (प्राववधिक) प्राववधिक
सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षाथीहरुको एवककृत परीक्षा कायाक्रम यस पूव ा कोधभड-१९ को
ववश्वव्यापी महामारीको कारण स्थधगत गररएकोमा लोक सेवा आयोगको धमधत २०७७/०८/२५ गतेको धनणायबाट नेपाल सरकारले

तोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत सं क्रमणको ववशेि अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन) सम्बन्द्िी मापदण्ड

२०७७ को पालना गने गराउने गरी धनम्न धमधत र समयमा धनम्नानुसारका परीक्षा भवनहरुमा

प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ।परीक्षाथीहरूको
ु हुने भएकाले
ववज्ञापन नम्बर अनुसार फरक-फरक उपसमूहको फरक-फरक रोल नम्बर कायम भएको र सबै उपसमूहको परीक्षा सं यक्त

मास्टर आइ.धड. नम्बरका आिारमा परीक्षा भवन कायम गररएको छ।परीक्षाथीहरूले दरखास्त स्वीकृत भएका सबै उपसमूहको प्रवेशपत्र
अधनवाया रूपमा साथमा धलइा परीक्षा ददन जानु पनेछ।OMR उत्तरपुखस्तकाको बायााँ तफा ववज्ञापन नं र रोल नम्बर लेख्ने स्थानमा दरखास्त

स्वीकृत भएका सबै उपसमूहका ववज्ञापन नम्बर तथा रोल नम्बरहरू स्पष्ट बुखिने गरी क्रमशः कमा( ) प्रयोग गदै ले ख्न ु पनेछ साथै OMR

उत्तरपुखस्तकाको धनिााररत स्थानमा कुनै एक उपसमूहको रोल नम्बर जनाउने गरी Bubble लगाउनु पनेछ।तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक
ु न्द्दा कखम्तमा
अन्द्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पधन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मधलत गराइने छै न। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
एक घण्टा अगावै पुग्नु पने छ। परीक्षाथीहरूले अधनवाया रूपमा पालना गनुप
ा ने ववियहरू रष्टव्य १ र २ मा तल उल्ले ख गररएको छ।
परीक्षा कार्यक्रम
विज्ञापन नं.

सेिा, समूह, उपसमूह

१२०२७/०७६-७७
(पि.क्षे .)

नेिाल कृपि, बागवानी

१२०२९/०७६-७७
(िपहला)

नेिाल कृपि, बाली सं रक्षण

१२०३०-१२०३१/०७६-७७
(खुला तथा सिावे शी)

नेिाल कृपि, एगृ . इको.
िाकेपटङ एण्ड स्टापटल्पस्टक्स

१२०३२/०७६-७७
(िपहला)

नेिाल कृपि, िाटो पवज्ञान

परीक्षा वमवि, समर् र परीक्षा प्रणाली

अिवि

२०७७/११/०१ गते
पबहानको ८:०० बजे
बस्तु गत बहुवै कल्पिक

४५ पिनेट

उम्मेदवारहरूको मास्टर आइ.धड नम्बर तथा परीक्षा भवन
क्र.सं .

मास्टर आइ.धड. नम्बर

सं ख्या

परीक्षा भवन

१

३७८१ दे खख ५१४६५४ सम्म

१५० जना

श्री स्वप्नवावटका (एस.भी.) एकेडेमी बुद्धनगर।

२

५१५६७९ दे खख ९१४३२१ सम्म

१५० जना

श्री कोलम्बस कलेज नयााँबानेश्वर।

३

९१४३२२ दे खख ९१८४२२ सम्म

१५० जना

श्री एखम्वसन कलेज मध्यबानेश्वर।

४

९१८४४९ दे खख ९२२३९५ सम्म

१५० जना

श्री रत्नराज्य मा.वव.(क) मध्यबानेश्वर।

५

९२२४२२ दे खख ९२६५४२ सम्म

१५० जना

श्री रत्नराज्य मा.वव.(ख) मध्यबानेश्वर।

६

९२६५४७ दे खख ९२८९५३ सम्म

७४ जना

श्री धभमसेनगोला मा.वव. नयााँबानेश्वर।
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रष्टव्य १M-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पधन आयोगको पूव ा सूचना ववना धनिााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थधगत हुनेछैन ।
परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुपा नेछ ।
काठमाडौं परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छै न ।
परीक्षा भवनमा िोला, मोवाइल फोन तथा अन्द्य इलेक्रोधनक धडभाइसहरु लैजान धनिेि गररएको छ।
ु न्द्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा
प्रवेश पत्र ववना कुनै पधन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मधलत नगराइने हुाँदा प्रवेशपत्र अधनवाया रूपमा साथमा धलइा परीक्षा संचालन हुनभ
भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।

परीक्षामा प्रवेश-पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अधनवाया रूपमा धलइा आउनुपनेछ ।

रष्टव्य २M- कोधभड-१९ संक्रमणबाट सुरखक्षत रहन परीक्षाथीले अधनवाया पालना गनुपा ने थप ववियहरू

1. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स स्याधनटाइजर तथा आफ्नो लाधग खानेपानीको अधनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ ।
2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा र धनस्कदा धभडभाड नगरीकन एकआपसमा दुइा धमटरको दूरी कायम गनुा पनेछ ।
3. परीक्षामा खवटएका जनशखक्तले ददएको धनदे शनको पूणा पालना गनुपा नेछ ।

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा बावहर धनस्कदा शलचालय प्रयोग गनुपा दाा धभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसाँग तोवकएको स्थानमा जानुपने छ ।
5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने कुराकानी गने गनुा हुाँदैन ।

6. कोधभड-१९ बाट सं क्रधमत परीक्षाथीहरूका लाधग ववशेि केन्द्रको व्यवस्था गररने हुाँदा सं क्रधमत परीक्षाथीले आफू सं क्रधमत भएको जानकारी कायाालयको टे धलफोन नं.
०१-४११५८३४ मा सम्पका गरी अधरिमम जानकारी ददनु पनेछ ।

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

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

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

नायब सुब्बा

शाखा अधिकृत

उपसखचव

(रामप्रसाद पलडेल)

(अधभराज डााँगी)
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