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परीक्षा सञ्चालि गिे 
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भनाा केन्द्रहरु

मलखित परीक्षा मिमत र सिय

श्री नेपाली सेना

सबै

परीक्षा सञ्चालन गने आयोगका कायाालय

सुरक्षा मनकाय तर्था संगमित संस्र्था िहाशािा

लोक सेवा आयोग

क्र.सं. मवज्ञापन नं. मकमसि
पद, सेवा, 

सिूह/उपसिूह/ तह
उ.सं.

रोल नं.

नेपाली सेनाको पूवा प्रकाधशत धवज्ञापि अिुसार अमिकृत क्याडेट पिको परीक्षा कायाक्रि िेहाय बमोधजम धििाारण गररएको हुुँिा सम्बन्धित सबैको जािकारीका लाधग यो सूचिा प्रकाधशत गररएको छ । 

कोधभड-१९ सौंक्रमण भएका उमे्मिवारहरुको लाधग धवशेष परीक्षा केन्द्र रहिे हुुँिा परीक्षा शुरु हुिु भन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अगावै िेपाली सेिामा अधिवाया रुपमा जािकारी धििु पिेछ ।

परीक्षा केन्द्र

मल.प. कायाक्रि प्रकामशत मिमतिःमवज्ञापन प्रकामशत मिमतिःमनकायिः

अमिकृत क्याडेट पदको परीक्षा कायाक्रि मनिाारि गररएको सम्बन्धी सूचना

परीक्षा संचालन शािा
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द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गर्नुअघि उम्मेदवारले अनिवार्यरुपमा माक्स लगाई आफ्र्ो प्रयोजर्को लाघग स्र्ानिटाइजररखािेपािी समेत घलई आउर्न परे्छ।

२.   परीक्षार्थी परीक्षाको लाघग तोघकएको समय भन्द्दा १घण्टाअगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपनग्र्न परे्छ ।

३.   परीक्षार्थीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवशे गदाु, बाघहर घर्स्कँदा र शौचालय प्रयोग गर्नु पदाु घभडभाड र्गररकर्  २(दुई) नमटरकोदूरीकार्मगरी क्रमैसँग तोघकएको स्र्थार्मा जार्नपरे्छ ।

४.   परीक्षार्थीहरु समहूमा भलेा हुरे्, कन राकार्ी गरे् गर्नु हुदँरै् । 

५.   परीक्षामा खघिएका जर्शघिले घदएको घर्दशेर्को परुू् पालर्ा गर्नु परे्छ ।

उपसचिवशाखा अचिकृत

राजु सत्याल प्रकाश गरुुङ

१. उम्मेदवारले उत्तरपनघस्तकामा कालोमसीभएकोडटपेि/कलम मात्र प्रयोग गर्नुपरे्छ ।

२. प्रवशे पत्र घवर्ा कन रै् पघर् उम्मेदवारवालाई परीक्षामा सघम्मघलत र्गराइरे् हुदँा प्रवेशपत्रअनिवार्यरुपमासाथमानलईपरीक्षासचंालिहुिुभन्दाकम्तीमा१घण्टाअगावैपरीक्षा भवर्मा आइपनग्र्नपरे्छ ।

३. परीक्षा भवर्मामोबाइलफोिनिषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालर् हुरे् घदर् अप्रत्याघशत घवदा परु् गएमा पघर् आर्ोगकोपूवयसचूिानविानिधायररतपरीक्षाकार्यक्रम स्र्थघगत हुरे् छैर् ।

५. वस्तनगत वहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्ककट्टा हुरे्छ ।

६. वस्तनगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रजेी ठनलो अक्षर (Capital Letter) मा  A, B, C, D लेघखएको उत्तरलाई मात्र मान्द्यता घदइरे् छ ।

७. परीक्षामा सम्बघन्द्ित घर्कायबाि जारी भएको प्रवशे पत्र संगै आफ्र्ो िागररकता वािेपालसरकारबाटजारीभएकोफोटोसमेतकोकुिैपररचर्पत्र अघर्वायु रुपमा घलई आउर्न परे्छ ।

८. रे्पाल सरकारबाि जारी भएका स्वास््य सनरक्षा सम्बन्द्िी घर्रु्यहरु तर्था आयोगबाि जारी हुरे् सकं्रमणकोनवशेषअवस्थामापरीक्षा(सञ्चालितथाव्र्वस्थापि) सम्बन्धीमापदण्ड, २०७७(सशंोधिसनहत) को पालर्ा गरी परीक्षा सञ्चालर् हुरे्छ ।

९. परीक्षार्थीहरु सबैले आफ्र्ो स्वास््य अवस्र्थाको बारेमा रे्पाली सेर्ाको वभे साइिमा गई घवद्यनतीय माध्यमबाि कोघभड सम्बन्द्िी स्वयम ्िोषर्ा फाराम अघर्वायु रुपमा भर्नुपरे्छ । 

१०. कोघभड - १९ संक्रघमत उम्मेदवारहरुको लाघग घवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्र्था गरररे् भएकोले त्यस्ता उम्मेदवारहरुले आफू संक्रघमत भएको जार्कारी रे्पाली सेर्ामा अघग्रम रुपमा गराउर्न परे्छ ।

कोनभड- १९सकं्रमणकोसमर्मासरुनक्षतरहिपरीक्षाथीलेध्र्ािनदिुपिेथपनवषर्हरु
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