
श्री नेपाली सेना २०७७/०९/२१

पेशा सम्बन्धी 

(वसु्तगत)

पेशा सम्बन्धी 

(ववषयगत)
देखि सम्म

१ ०७७/७८/०१
आ.प्र., खुला तथा 

समावेशी
लेखा जमदार

२०७७ फागुन २० गते 

ददनको २:०० बजे

२०७७ फागुन २१ गते 

ददनको २:००
१९२

२ ०७७/७८/०२ खुला तथा समावेशी पुजारी हुद्दा
२०७७ फागुन २० गते 

ददनको २:०० बजे

२०७७ फागुन २१ गते 

ददनको २:००
२७

३ ०७७/७८/०३
आ.प्र., खुला तथा 

समावेशी
अमल्दार कममचारी ४२५

द्रष्टब्यः 

लोक सेवा आयोग

सुरक्षा वनकाय तथा संगवित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

दनकायः

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसम

वलखित परीक्षा काययक्रम  र परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना

नेपाली सेनाको पूवम प्रकादशत दवज्ञापन अनुसार देहाय बमोजमका  (लेिा जमदार, पुजारी हुँदा र अमल्दार कमयचारी) पदको खुला तथा समावेशी तफम को प्रदतयोदगतात्मक दलखखत परीक्षाको कायमक्रम देहाय 

बमोदजम हुने भएको हुुँदा सम्बखित सबैको जानकारीका लादग यो सूचना प्रकादशत गररएको छ ।

२०७७/१०/१९दवज्ञापन प्रकादशत दमदतः

पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह

दल.प. कायमक्रम प्रकादशत दमदत :

उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल नं.

नेपाली सेना, स्वास्थ्य दवज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग

वलखित परीक्षा वमवत समय

२०७७ फागुन २२ गते ददनको ८:०० बजे

सबै उमे्मदवार

१. उमे्मदवारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुमपनेछ ।

३. परीक्षा भवनमा मोिाइल फोन वनषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हुने ददन अप्रत्यादशत दवदा पनम गएमा पदन आयोगको पूवय सूचना ववना वनधायररत परीक्षा काययक्रम स्थदगत हुने छैन ।

८. नेपाल सरकारबाट जारी भएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी दनर्मयहरु तथा आयोगबाट जारी हुने संक्रमणको ववशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गरी परीक्षा 

सञ्चालन हुनेछ ।

६. विुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा  A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता ददइने छ ।

२. प्रवेश पत्र दवना कुनै पदन उमे्मदवारवालाई परीक्षामा सखम्मदलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र अवनवायय रुपमा साथमा वलई परीक्षा संचालन हनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

५. विुगत वहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।

७. परीक्षामा सम्बखित दनकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारिाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अदनवायम रुपमा दलई आउनु पनेछ ।
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पेशा सम्बन्धी 

(वसु्तगत)

पेशा सम्बन्धी 

(ववषयगत)
देखि सम्म

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसम पद, सेवा, समूह/उपसमूह/ तह उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल नं.वलखित परीक्षा वमवत समय

१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुमअदि उमे्मदवारले  माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लादग स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत दलई आउनु पनेछ।

२. परीक्षाथी परीक्षाको लादग तोदकएको समय भन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.  परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाम, बादहर दनस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुम पदाम दभडभाड नगररकन २ (दुई) वमटरको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोदकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४. परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुम हुुँदैन । 

५. परीक्षामा खदटएका जनशखिले ददएको दनदेशनको पूर्म पालना गनुम पनेछ ।

नारायणप्रसाद ज्ञवाली

उपसचिवशाखा अचिकृत

राजु सत्याल

कोवभड - १९ संक्रमणको समयमा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप ववषयहरु
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