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परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

सूचना नं. ५1/०७८-७९ मममि २०७८/08/09

नेपाली सेनाको ववज्ञापन नं. 078/79/01(खुला िथा समावेशी) सैन्य पदको भगविी दल गण फुलबारी
ब्यारे क पोखरामा संचालन भएको वि-मेमिकल िथा शारीररक परीक्षण परीक्षामा उत्तीणण उम्मेदवारहरुको िमियोमगिात्मक
मलखखि परीक्षा नेपाल सरकारले िोकेको स्वास््य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ि र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृि संक्रमणको
ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ि, 2077 (िेस्रो सं शोधन) को पालना गने गराउने
गरी दे हाय बमोखिमको परीक्षा केन्रमा सञ्चालन हुने गरी परीक्षा केन्र कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्धि सबैको
िानकारीको लामग यो सूचना िकाशन गररएको छ ।
पत्र
प्रथम

परीक्षा कार्य क्रम
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा यमयर् र समि

यवषि
अं ग्रेर्ी, ने पाली, गयणर् र सामान्यज्ञान

क्र.स.

वस्तुगर् र यवषिगर्

1.

दिाण नं.

2.

दिाण नं.

3.

दिाण नं.

4.

दिाण नं.

5.

दिाण नं.

6.

दिाण नं.

P03 दे खख P697 सम्म
P702 दे खख P1446 सम्म
P1447 दे खख P2165 सम्म
P2166 दे खख P2821 सम्म
P2823 दे खख P3502 सम्म
P3506 दे खख P4133 सम्म

7.

दिाण नं.

P4136

दे खख

P5289

सम्म

२ घण्टा ३० यमने ट

यिहान ११.०० िर्े

परीक्षा भवन
सं ख्या

उम्मेदवारहरुको दर्ाज नम्बर

अवयि

२०७८/०८/१८ गर्े

परीक्षा भवन

२००

ु ी क्याम्पस, एयरपोटण (क) केन्र
श्री िनविय बहुमख

२००

ु ी क्याम्पस, एयरपोटण (ख) केन्र
श्री िनविय बहुमख

२००

ु ी क्याम्पस, एयरपोटण (ग) केन्र
श्री िनविय बहुमख

२००

श्री िनविय मा.वव., मसमलचौर केन्र

१8०

श्री पादी मा.वव., मुस्िाङचोक (क) केन्र

180

श्री पादी मा.वव., मुस्िाङचोक (ख) केन्र

272

श्री लोक सेवा आयोग पोखरा कायाणलय, पोखराको
परीक्षा भवन

रष्टव्यः- 1
क) परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अित्यखशि मबदा पनण गएमा पमन आयोगको पूव ण सूचना मबना मनधाणररि कायणक्रम
अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुने छै न ।
ख) परीक्षा भवनमा मोबाइल िथा ववद्युिीय सामाग्री मनषेध गररएको छ ।
ग) परीक्षाथीले उत्तरपुखस्िकामा कालो मसी भएको िटपेन/कलम मात्र ियोग गनुप
ण नेछ ।
घ) परीक्षाथीले अमनवायण रुपमा आफ्नो िवेशपत्र मलई परीक्षा भवनमा िानु पनेछ ।
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ङ) परीक्षाथीले परीक्षामा आउँदा नेपाली नागररकिाको िमाणपत्र वा सरकारी कायाणलयबाट िारी भएको
फोटो सवहिको कुनै एक सक्कलै िमाणपत्र मलई उपखस्थि हुनपु नेछ ।
च)

ु नेछ।Small Letter (a, b, c, d)
वस्िुगि बहुवैकखपपक िश्नको उत्तर ले ख्दा Capital Letter (A, B, C, D) मा लेख्नप
मा लेखेको उत्तरलाई मान्यिा ददइने छै न।

छ) िोवकएको परीक्षा केन्र बाहे क अन्य परीक्षा केन्रमा सहभागी गराइने छै न ।
ि) वस्िुगि वहुउत्तर िश्नको गलि उत्तरको 20% अङ्क कट्टा हुनेछ ।
रष्टव्यः- २ संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ि, २०७७
अनुसार परीक्षाथीले दे हायका ववषयहरुको पूण ण पालना गनुपण नेछ ।
ु न्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्रमा आइपुग्नुपनेछ ।
क) परीक्षा शुरु हुनभ
ख) परीक्षा केन्र िवेश अखघ अमनवायण रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ।साथै उम्मेदवार स्वयं ले आफ्नो ियोिनको
लामग मास्क, स्यामनटाइिर िथा खानेपानीको व्यवस्था गनुप
ण नेछ ।
ग) परीक्षा केन्र िवेश गदाण, शौचालय िादाँ आउँदा परीक्षा केन्रबाट बावहररदा मभिभाि नगरीकन एक
आपसमा स्वास््य सुरक्षा मापदण्ि पालना हुनेगरी भौमिक दुरी कायम गनुप
ण नेछ ।
घ) परीक्षामा खवटएका िनशखिले ददएको मनदे शनको पूण ण पालन गनुप
ण नेछ ।
ङ) परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुण हुँदैन ।
च) कोमभि-१९ बाट सं क्रममि परीक्षाथीलाई लोक सेवा आयोगकै भवनमा ववशेष परीक्षा केन्रबाट परीक्षा
ददने व्यवस्था

गररएको

हुँदा सं क्रममि

परीक्षाथीले

मोबाइल

नम्बर

९८४१९१८००५

र

9841670374 मा सम्पकण गनुह
ण न
ु अनुरोध छ ।

.....................
ववकास बस्नेि
नायब सुब्बा

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

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

शाखा अमधकृि

उपसखचव

टं किसाद पन्थी
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वीरे न्रबहादुर स्वाँर

