लोक सेवा आयोग
सुरक्षा मनकाय तथा संगमित संस्था िहाशािा

परीक्षा संचालन शािा
अमिकृत क्याडे ट पदको परीक्षा काययक्रि तय गररएको सम्बन्धी सूचना
धनकायिः

श्री नेपाली सेना

धवज्ञापन प्रकाधशत धमधतिः

२०७६/१०/२३

धल.प. कायणक्रम प्रकाधशत धमधतिः

२०७७/०६/११

कोधभड - १९ को संक्रमर्को कारर् स्थधगत रहे को नेपाली सेनाको पूवण प्रकाधशत धवज्ञापन अनुसार अमिकृत क्याडे ट पिको धलस्तखत परीक्षा कायणक्रम िे हाय बमोधजम तय गररएको हुँ िा सम्बस्तन्धत
सबैको जानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाधशत गररएको ि ।
मलखित परीक्षा मिमत र सिय
क्र.सं .

मवज्ञापन नं.

1

०७६/७७/५३

मकमसि

खुला तथा
समावेशी

पद, सेवा, सिूह/उपसिूह / तह

अंग्रेजी
(२ घण्टा ३० मिनेट)

२०७७ मंधसर १४
अधिकृत क्याडे ट

गते धिनको १:००
बजे

नेपाली
(२ घण्टा ३० मिनेट)

गमित
(२ घण्टा ३० मिनेट)

२०७७ मंधसर १५ गते

२०७७ मंधसर १६ गते

धिनको १:०० बजे

धिनको १:०० बजे

रोल नं.
सािान्य ज्ञान
(१ घण्टा ३० मिनेट)

उ.सं .

परीक्षा केन्द्र

१०४४

परीक्षा केन्द्र पधि प्रकाशन
गररनेि ।

२०७७ मंधसर १७
गते धिनको १:००
बजे

द्रष्टब्यः
१. उम्मेिवारले उत्तरपुस्तिकामा कालो िसी िएको डटपेन/कलि मात्र प्रयोग गनुणपनेि ।
२. प्रवेश पत्र धवना कुनै पधन उम्मे िवारवालाई परीक्षामा सस्तम्मधलत नगराइने हुँ िा प्रवेशपत्र अमनवायय रुपिा साथिा मलई परीक्षा संचालन हुनुिन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपु ग्नुपनेि ।
३. परीक्षा भवनमा िोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रोमनक्स मडिाइस लैजान मनषेि गररएको ि ।
४. परीक्षा संचालन हुने धिन अप्रत्याधशत धविा पनण गएमा पधन आयोगको पूवय सूचना मवना मनिायररत परीक्षा काययक्रि स्थधगत हुने िै न ।
५. विुतग बहुउत्तरमा गलत उत्तर वापत २०% अंका कट्टा हुने ि ।
६. विुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंग्रेजी ठु लो अक्षर (Capital Letter)मा A, B, C, D लेस्तखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता धिइने ि ।
७. परीक्षामा सम्बस्तन्धत धनकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी िएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अधनवायण रुपमा धलई आउनु पनेि ।
८. नेपाल सरकारबाट जारी भएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी धनर्ण यहरु तथा आयोगबाट जारी हुने संक्रमर्को धवशे ष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापिण्ड, २०७७ को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेि ।
कोमिड - १९ संक्रििको सियिा सुरमक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान मदनुपने थप मवषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुणअधि उम्मे िवारले माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्याधनटाइजर र खानेपानी समेत धलई आउनु पनेि।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लाधग तोधकएको समय भन्दा एक िण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपु ग्नु पनेि ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाण , बाधहर धनस्कँिा र शौचालय प्रयोग गनुण पिाण धभडभाड नगररकन २ (िु ई) धमटरको िू री कायम गरी क्रमैसँग तोधकएको स्थानमा जानुपनेि ।
४. परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुण हुँ िैन ।
५. परीक्षाथीले उत्तरपु स्तिकामा लेस्तखसके पश्चात बाँ की रहे को उत्तरपु स्तिकाको खाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउनु पनेि ।
६. परीक्षाथीले उत्तरपु स्तिका बुझाउँ िा आफ्नो उत्तरपु स्तिका गन्ती गरी उत्तरपुस्तिका बुझाएको हिाक्षर गरी बाधहर जानु पनेि।
७. कोधभड-१९ को संक्रमर्का सम्बन्धमा परीक्षाथीले स्वयं िोषर्ा गनुणपनेि । संक्रधमत परीक्षाथी परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनण हुने िै न ।
८. परीक्षामा खधटएका जनशस्तिले धिएको धनिे शनको पू र्ण पालना गनुण पनेि ।

राजु सत्याल
शाखा अचिकृत
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