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नेपाली सेनाको सैन्य पदको ललखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना
सूचना नं. ३३/०७७-७८, लमलत २०7७/०७/२७

नेपाली सेनाको दे हायको ववज्ञापन नम्वर तथा पदमा आयोगबाट पूव ा प्रकाखशत परीक्षा कायाक्रम यस पूव ा कोलभड-१९ को ववश्वव्यापी महामारीको कारण स्थलगत गररएकोमा लोक सेवा आयोगको लमलत
२०७७/०७/१७ गतेको लनणायबाट नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत सं क्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी

मापदण्ड, २०७७ को पालना गने गराउने गरी दे हायको लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने ललखखत परीक्षाका लालग श्री नं. ६ बावहनी अड्डा, बैरेनी, धाददङ्गबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन दे हाय

बमोखिम कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्धत सबैको िानकारीका लालग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।तोवकएको परीक्षा भवन बाहे क अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मललत नगराइने
ु न्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पुगी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एवकन गनुह
भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शुरु हुनभ
ा न
ा ने ववषयहरू ्रष्टवव्य १ र
ु अनुरोध छ । परीक्षाथीहरूले अलनवाया रूपमा पालना गनुप
२ मा तल उल्लेख गररएको छ ।

ललखखत परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवन
ललखखत परीक्षा लमलत, समय र अवलध
क्र.सं .

ववज्ञापन नम्वर

पद

ववववध

उम्मेदवारहरुको दताा नम्वर
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२०७७ मं लसर १३ गते
१.

०७६/77/४२
(खुला/समावेशी)

सै न्य

ददनको १M०० बिे
(२ घण्टा ३० लमनेट)
(ववषयगत र वस्तुगत)

्रष्टवव्य १M1.

परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पलन आयोगको पूव ा सू चना ववना लनधााररत कायाक्रम अनुसारको परीक्षा स्थलगत हुनेछैन ।

2.

परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुपा नेछ ।

3.

अन्यत्र परीक्षा केन््रषका परीक्षाथीहरूलाइा परीक्षामा सामेल गराइाने छै न ।

4.

परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इले क्ट्रोलनक लडभाइसहरु लै िान लनषेध गररएको छ।

5.

वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अं ग्रि
े ी ठू लो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेखखएको उत्तरलाइा मात्र मान्यता ददइने छ ।

6.

ु न्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
प्रवेश पत्र ववना कु नै पलन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मललत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अलनवाया रूपमा साथमा ललइा परीक्षा सं चालन हुनभ

7.

परीक्षामा सम्बखन्धत लनकायबाट िारी भएको प्रवेश पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट िारी भएको फोटो समेतको कु नै पररचयपत्र अलनवाया रूपमा ललइा आउनुपनेछ ।

्रष्टवव्य २M- कोलभड-१९ सं क्रमणबाट सुरखक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुपा ने थप ववषयहरू
1.
2.
3.
4.
5.

परीक्षा केन््रषमा प्रवेश गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयमले कखम्तमा माक्ट्स, स्यालनटाइिर तथा आफ्नो लालग खानेपानीको अलनवाया व्यवस्था गनुा पने छ ।
उम्मेदवारले परीक्षा केन््रषमा प्रवेश गदाा र लनस्कदा लभडभाड नगरीकन एकआपसमा दुइा लमटरको दूरी कायम गनुा पने छ ।
परीक्षामा खवटएका िनशखिले ददएको लनदे शनको पूण ा पालना गनुप
ा नेछ ।

परीक्षाथीहरू परीक्षा केन््रषमा प्रवेश गदाा, बावहर लनस्कदा, शौचालय प्रयोग गनुप
ा दाा लभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्थानमा िानुपनेछ ।
परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन ।

6.

उत्तरपुखस्तका बुझाउुँ दा उत्तरपुखस्तकामा रहेको खाली स्थान काटी बुझाउनु पने छ ।

7.

परीक्षाथीले उत्तरपुखस्तका बुझाउुँ दा आफ्नो उत्तरपुखस्तका गन्ती गरी उत्तरपुखस्तका बुझाइा हस्ताक्षर गरी बावहर िानु पनेछ ।

8.

कोलभड-१९ बाट सं क्रलमत परीक्षाथीहरूका लालग सम्बखन्धत परीक्षा भवनमा ववशेष केन््रषको व्यवस्था गररने छ।

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

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