nf]s ;]jf cfof]u

dx]Gb|gu/ sfof{no
dx]Gb|gu/, s~rgk'/

नेपाली सेनाको सैन्य पदको लललित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सच
ू ना
सूचना नं. ४/०७७-७८, लमलत :२०७७/०७/२८
नेपाली सेनाको लिज्ञापन न.ं ०७६/७७/४२ (िुला र समावेशी) अनसु ार सैन्य पदको लागि दरखास्त
स्वीकृ त िराएका उम्मेदवारहरू मध्ये श्री नं. ५ िालिनी अड्डा, तेघरी व्यारे क, कै लालीिाट गलर्इएको
गवयररङ्ि, प्रारगम्िक स्वास््य परीक्षण तथा शारररीक परीक्षामा उगिणइ िएका सम्पणू इ उम्मेदवारहरुको
प्रगतयोगितात्मक गलगखत परीक्षा देहायको गमगत, समय र परीक्षा िवनमा संचालन हुने िएकोले सम्बगधित
सबैको जानकारीको लागि यो सचू ना प्रकाशन िररएको छ ।
परीक्षा काययक्रम
क्र.सं.

पत्र/लवषय

पूर्ायङ्क

लमलत र समय

अवधी

१.

गवगवि
(अंग्रेजी, िगणत, नेपाली र सामाधय ज्ञान)

१००

२०७७/०८/१३ िते
गदनको १:०० बजे ।

२ घण्टा ३० गमनेट

परीक्षा भवन
क्र.सं.

दताय नम्िर

१.

देलि
४४००२

सम्म
४४५४५

२.

४४५५२

४४९९७

परीक्षार्थी
परीक्षा भवन
संख्या
१०० श्री कञ्चनगवद्या मगधदर “क” के धर (गशवमगधदर नहर छे उ) ,महेधरनिर ।
८४
श्री कञ्चनगवद्या मगधदर “ख” के धर (गशवमगधदर नहर छे उ) ,महेधरनिर ।

द्रष्टव्य १.
 उम्मेदवारले उिरपगु स्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोि िनइु पनेछ ।
 प्रवेश पत्र गवना कुनै पगन उम्मेदवारहरुलाई परीक्षामा सगम्मगलत निरार्ने हुद
ुँ ा प्रवेशपत्र अलनवायय रुपमा सार्थमा ललई
परीक्षा संचालन िुनुभन्दा कलम्तमा १ घण्टा अगावै आपनो तोगकएको परीक्षा िवनमा आई पग्ु नु पनेछ ।
 परीक्षा िवनमा मोिाइल, इलेक्ट्रोलनक लडभाइस गनषेि िररएको छ ।
 परीक्षा संचालन हुने गदन अप्रत्यागशत गवदा पनइ िएमा पगन आयोगको पूवय सूचना लवना लनधाय ररत परीक्षा कायय क्रम
स्थगित हुने छै न ।
 वस्ति
ु त वहुउिर प्रश्नको िलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।
 वस्ति
ु त बहुउिर (Multiple Choice) प्रश्नको उिर लेख्दा अंग्रेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D
लेगखएको उिरलाई मात्र माधयता गदर्ने छ ।
 परीक्षामा सम्बगधित गनकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संिै आफ्नो नािररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो
समेतको कुनै पररचयपत्र अलनवायय रुपमा गलई आउनु पनेछ ।
 उम्मेदवारलाई तोगकएको परीक्षा िवन बाहेक अधय परीक्षा िवनमा सहिािी िरार्ने छै न ।
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रष्टव्य २ . संक्रमणको गबशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) सम्वधिी मापदण्ड २०७७ अनसु ार
परीक्षाथीले देहायका गवषयको पणु इ पालना िनइु पनेछ ।
परीक्षाके धर प्रवेश िनइु अगघ अगनवायइ रूपमा मास्क लिाउनु पनेछ ।साथै उम्मेदवार स्वयंले आपनो लागि स्यागनटार्जर
,खानेपानीको व्यवस्था िनइु पनेछ ।
परीक्षाके धर प्रवेश िदाइ, शौचालय जाुँदा आउुँदा परीक्षाके धर बाट बागहररदा एक आपसमा २ गमटरको दरु ी कायम िनइु पनेछ ।
परीक्षामा खगटएका जनशगिले गदएको गनदेशनको पणु इ पालना िनइु पनेछ ।
परीक्षाके धरमा प्रवेश िदाइ,परीक्षा सगक बागहररदा, समहु मा िेला हुने,छलफल िने ,आपसमा कुराकानी िने िनइु हुदनै ।
परीक्षाथीले उिरपगु स्तकामा लेगखसके पगछ उिरपगु स्तकामा खाली रहेको स्थानमा काटी उिरपगु स्तका िधती िरर बझु ाई
हस्ताक्षर िरर परीक्षाकोठा बाट बागहर जानु पनेछ ।
कोगिड -१९ बाट सक्र
ं गमत परीक्षाथीका लागि सम्वगधित परीक्षाके धरमा गबशेष परीक्षा के धर व्यवस्था िररने हुदुँ ा सक्र
ं गमत
परीक्षाथीले परीक्षा गमगतको २ गदन अिागड मोबार्ल नं. ९८४७५३५५८० वा ९८४९५०७८९१ मा सम्पकइ िरर जानकारी
िराउनु पनेछ ।

…………………
( खेमराज जोशी )

…………………
( खिेधर प्रसाद िट्ट )

खररदार

शाखा अगिकृ त
…………………
(खिेधर प्रसाद िट्ट)

शाखा अगिकृ त
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