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अंगे्रजी

(२ घण्टा ३० मिनेट)

नेपाली 

(२ घण्टा ३० मिनेट)

गमित

(२ घण्टा ३० मिनेट)

सािान्य ज्ञान

(२ घण्टा ३० मिनेट)
देखि सम्म

1 ०७७/७८ आ.प्र. आ.प्र.
पदिक/हुद्दा अदिकृत 

क्याडेट (आन्तरिक)

२०७७ पुस २२ गते 

दिहानको ९:०० बजे

२०७७ पुस २३ गते 

दिहानको ९:०० बजे

२०७७ पुस २४ गते 

दिहानको ९:०० बजे

२०७७ पुस २५ गते 

दिहानको ९:०० बजे
१८९

नेपाली सेना स्वास्थ्य दिज्ञान 

संस्थान, सानो भर् याङ्ग 

(Basic Science Complex)

- -

द्रष्टब्यः 

८. नेपाल सिकािबाट जािी भएका स्वास्थ्य सुिक्षा सम्बन्धी दनर्णयहरु तथा आयोगबाट जािी हुने संक्रमर्को दिशेष अिस्थामा पिीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी मापिण्ड, २०७७ को पालना गिी पिीक्षा सञ्चालन हुनेछ । 

१

२

३

४

५

६

७

नारायणप्रसाद ज्ञवाली

उपसचिवशाखा अचिकृत

परीक्षा संचालन शािा

राजु सत्याल

मलखित परीक्षा मिमत र सिय

३. पिीक्षा भिनमा िोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोमनक्स मिभाइस लैजान मनषेध गरिएको छ ।

४. पिीक्षा संचालन हुने दिन अप्रत्यादशत दििा पनण गएमा पदन आयोगको पूर्व सूचना मर्ना मनधावररत परीक्षा कायवक्रि स्थदगत हुने छैन ।

५. िसु्ततग बहुउत्तिमा गलत उत्तर  र्ापत २०% अंका कट्टा हुने छ ।

६. िसु्तगत बहुउत्ति (Multiple Choice) प्रश्नको उत्ति लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षि (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेखिएको उत्तिलाई मात्र मान्यता दिइने छ ।

७. पिीक्षामा सम्बखन्धत दनकायबाट जािी भएको प्रिेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता िा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेतको कुनै पररचयपत्र अदनिायण रुपमा दलई आउनु पनेछ ।

१. उमे्मििािले उत्तिपुखस्तकामा कालो िसी भएको िटपेन/कलि मात्र प्रयोग गनुणपनेछ ।

२. प्रिेश पत्र दिना कुनै पदन उमे्मििाििालाई पिीक्षामा सखम्मदलत नगिाइने हुुँिा प्ररे्शपत्र अमनर्ायव रुपिा साथिा मलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगारै् पिीक्षा भिनमा आइपुगु्नपनेछ ।

पिीक्षाथीले उत्तिपुखस्तकामा लेखिसके पश्चात बाुँकी िहेको उत्तरपुखिकाको िाली स्थान स्वयंले काटी बुझाउनु पनेछ ।

पिीक्षाथीले उत्तिपुखस्तका बुझाउुँिा आफ्नो उत्तिपुखस्तका गन्ती गिी उत्तरपुखिका बुझाएको हिाक्षर गरी बामहर जानु पनेछ।

पिीक्षामा िदटएका जनशखिले दिएको दनिेशनको पूर्ण पालना गनुण पनेछ ।

पिीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुिाकानी गने गनुण हुुँिैन । 

लोक सेर्ा आयोग

क्र.सं. मर्ज्ञापन नं. मकमसि पद, सेर्ा, सिूह/उपसिूह/ तह उ.सं.

रोल नं.

नेपाली सेनाको पूिण प्रकादशत दिज्ञापन अनुसाि  पमदक/हुद्दा अमधकृत क्यािेट (आन्तररक) तर्ण को  प्रदतयोदगतात्मक दलखित पिीक्षा कायणक्रम िेहाय बमोदजम सञ्चालन हुने व्यहोिा सम्बखन्धत सबैको 

जानकािीका लादग यो सूचना प्रकादशत गरिएको छ ।

परीक्षा केन्द्र

दल.प. कायणक्रम प्रकादशत दमदतिःदिज्ञापन प्रकादशत दमदतिःदनकायिः  श्री नेपाली सेना

पमदक/हुद्दा अमधकृत क्यािेट पदको मलखित परीक्षा कायवक्रि सम्बन्धी सूचना

सुरक्षा मनकाय तथा संगमित संस्था िहाशािा

कोमभि - १९ संक्रििको सियिा सुरमक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान मदनुपने थप मर्षयहरु

पिीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गनुणअदि उमे्मििािले  माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लादग स्यामनटाइजर र िानेपानी समेत दलई आउनु पनेछ।

पिीक्षाथी पिीक्षाको लादग तोदकएको समय भन्दा एक घण्टा तीस मिनेट अगारै् पिीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

पिीक्षाथीहरु पिीक्षा केन्द्रमा प्रिेश गिाण, बादहि दनस्कुँ िा ि शौचालय प्रयोग गनुण पिाण दभडभाड नगरिकन २ (दुई) मिटरको दूरी कायि गरी क्रमैसुँग तोदकएको स्थानमा जानुपनेछ ।
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