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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं.   १३८/०७९-८०, मममि : २०७९/०८/११     

प्रदेश ननजामती सेवाका नेपाल कृनि सेवा, नव  ंतहका मिज्ञापन नं.१४४/२०७९-८० को प्रामिमिक पदमा 

Online मार्फ ि दरखास्त र्ारम भरी दरखास्त स्वीकृि भएका उमे्मदिारहरुको प्रमियोमििात्मक मिखखि 

परीक्षा कायफक्रम नेपाि सरकारिे िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पािना िने िरी देहायको 

मममि, समय र परीक्षा भिनहरूमा सञ्चािन हुने भएकोिे सम्बखन्धि सबैको जानकारीको िामि यो सूचना 

प्रकामशि िररएको छ। परीक्षार्थीहरु िोमकएको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा १ घण्टा अगानि नै 

पुगु्नपने व्यहोरा जानकारी िराइन्छ। परीक्षार्थीहरूिे अमनिायफ रूपमा पािना िनुफपने मिषयहरू द्रष्टव्य १ र २ 

मा िि उले्लख िररएको छ। 

नलखखत परीक्षा काययक्रम 

वव.नं. १४४/२०७९-८० कृवि सेवा, कृवि प्रसार समूह, नवौं तह, वररष्ठ कृवि प्रसार 
अलिकृत पदको परीक्षा कार्यक्रम 

पत्र  वविर् परीक्षा प्रणािी परीक्षा लमलत र समर् अवलि 

प्रथम प्रशासन र व्र्वस्थापन 
सेवा सम्बन्िी सामान्र् 

वविर् 

वविर्गत २०७९/०९/01 गते शकु्रबार 

ववहान ८.०० बजे ३ घण्टा  

द्वितीर् सेवा सम्बन्िी 
प्राववलिक वविर् 

वविर्गत २०७९/०९/0२ गते शलनबार 

ववहान ८.०० बजे 
३ घण्टा  

परीक्षा भवन 

क्र. स.ं 
रोल न.ं  परीक्षा केन्द्र 

देखि सम्म 
 

१ १ सबै श्री प्रदेश िोक सेवा आर्ोग भवन, मसु्ताङचोक 
 

 

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

यम बहादुर राना 

(अनिकृत छैट ) 

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

नसला बराल सापकोटा 

(अनिकृत सात ) 

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

दामोदर सुवेदी 

(अनिकृत दश )ं 
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द्रष्टब्यः  १ 

१.  परीक्षा सञ्चािन हुने मदन अप्रत्यामसि मिदा पनफ िएमा पमन आयोिको पूिफ सूचना मिना मनिाफररि कायफक्रम 

अनुसारको परीक्षा स्र्थमिि हुने छैन । 

२.  परीक्षामा कािो मसी मात्र प्रयोि िनुफपनेछ । 

३.  परीक्षा भिनमा झोिा, मोबाइि र्ोन, क्यालु्किेटर, स्माटफ घडी ििायि कुनै पमन मिद्युिीय उपकरणहरू िैजान 

मनषेि िररएको छ । 

४.  िोमकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा सहभािी िराइने छैन । 

५.  प्रिेश पत्र मिना कुनै पमन उमे्मदिारिाई परीक्षामा सखम्ममिि निराइने हुुँदा प्रिेशपत्र अमनिायफ रूपमा सार्थमा मिई 

परीक्षा सञ्चािन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अिािै परीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ । 

६.  परीक्षामा प्रिेशपत्रसुँिै आफ्नो नािररकिा िा नेपाि सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेिको कुनै पररचयपत्र 

अमनिायफ रूपमा मिई आउनुपनेछ । 

द्रष्टव्यः  २ 

 कोनभि-१९ सङ््कक्रमणबाट सुरनक्षत रहन परीक्षाथीले अननवायय पालना गनुयपने थप नवियहरू 

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश िनुफ अमघ उमे्मदिार स्वयमिे अमनिायफ रुपमा माक्स, स्यामनटाइजर िर्था आफ्नो िामि 

आिश्यक खानेपानीको व्यिस्र्था िनुफ पनेछ । 

२.  उमे्मदिारिे परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश िदाफ र मनस्कुँ दा मभडभाड निरी एकआपसमा दुई ममटरको दूरी कायम िनुफ 

पनेछ । 

३.  परीक्षामा खमटएका जनशखििे मदएको मनदेशनको पूणफ पािना िनुफपनेछ । 

४.  परीक्षार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश िदाफ, बामहर मनस्कदा, शौचािय प्रयोि िनुफपदाफ मभडभाड निरी दूरी कायम 

िरी क्रमैसुँि िोमकएको स्र्थानमा जानुपनेछ । 

५,  परीक्षार्थीहरू समूहमा भेिा हुने, कुराकानी िने िनुफ हुुँदैन। 

६.  कोमभड-१९ बाट सङ््कक्रममि परीक्षार्थीहरूका िामि मिशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्र्था िररने हुुँदा सङ््कक्रममि 

परीक्षार्थीिे आरू् सङ््कक्रममि भएको जानकारी आयोिको सम्पकफ  नम्बर ०६१-४६७८७३ मा सम्पकफ  िरी अमिम 

जानकारी मदनुपनेछ ।   
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