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अंगे्रजी

(२ घण्टा ३० मिनेट)

नेपाली 

(२ घण्टा ३० मिनेट)

गमित

(२ घण्टा ३० 

मिनेट)

सािान्य ज्ञान

(२ घण्टा)
देखि सम्म

1 ०७८/७९/आ.प्र. आ.प्र.
पदिक/दिल्लािार 

अदिकृत क्याडेट

२०७९ जेठ २८ गते 

दिहानको ७:३० बजे

२०७९ जेठ २९ गते 

दिहानको ७:३० बजे

२०७९ जेठ ३० गते 

दिहानको ७:३० बजे

२०७९ जेठ ३१ गते 

दिहानको ७:३० बजे
८१

श्री लोक सेिा आयोग, 

अनामनगर ।
२ १०३

द्रष्टब्यः  

९. परीक्षार्थीहरु सबैले आफ्नो स्वास््य अवस्र्थाको बारेमा नेपाली सेनाको वभे साइटमा गई ववद्यतुीय माध्यमबाट कोवभड सम्बन्धी स्वयम ्घोषणा फाराम अवनवायय रुपमा भनुयपनेछ । 

श्री नेपाली सेना

१०. कोवभड - १९ संक्रवमत उम्मेदवारहरुको लावग ववशेष परीक्षा केन्रको व्यवस्र्था गररने भएकोले त्यस्ता उम्मेदवारहरुले आफू संक्रवमत भएको जानकारी नेपाली सेनामा अविम रुपमा गराउन ुपनेछ ।

सुरक्षा मनकाय तथा संगमित संस्था िहाशािा

१. उम्मेदवारले उत्तरपवुस्तकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।

२. प्रवशे पत्र ववना कुनै पवन उम्मेदवारवालाई परीक्षामा सवम्मवलत नगराइने ह ुँदा प्रवेशपत्र अननवार्य रुपमा साथमा नलई परीक्षा सचंालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुनेछ ।

३. परीक्षा भवनमा मोबाइल फोन ननषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन ह ने वदन अप्रत्यावशत ववदा पनय गएमा पवन आर्ोगको पूवय सचूना नवना ननधायररत परीक्षा कार्यक्रम स्र्थवगत ह ने छैन ।

५. वस्तगुत वह उत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा ह नेछ ।

६. वस्तगुत बह उत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंिजेी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा  A, B, C, D लेविएको उत्तरलाई मात्र मान्यता वदइने छ ।

७. परीक्षामा सम्बवन्धत वनकायबाट जारी भएको प्रवशे पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचर्पत्र अवनवायय रुपमा वलई आउन ुपनेछ ।

८. नेपाल सरकारबाट जारी भएका स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी वनणययहरु तर्था आयोगबाट जारी ह ने सकं्रमणको नवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (सशंोधन सनहत) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन ह नेछ ।

लोक सेवा आयोग

क्र.सं. मवज्ञापन नं. मकमसि
पद, सेवा, 

सिूह/उपसिूह/ तह
उ.सं.

रोल नं.

नेपाली सेनाको पूिव प्रकादित दिज्ञापन अनुसार पदिक/दिल्लािार अमिकृत क्याडेट (आन्तररक) पिको परीक्षा काययक्रि िेहाय बमोदजम दनिावरण गररएको हुँिा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लादग यो 

सूचना प्रकादित गररएको छ । कोदिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मििारहरुको लादग दििेष परीक्षा केन्द्र रहने हुँिा परीक्षा िुरु हनु िन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगािै नेपाली सेनामा अदनिायव रुपमा जानकारी 

दिनु पनेछ ।

परीक्षा केन्द्र

दल.प. कायवक्रम प्रकादित दमदतिःदिज्ञापन प्रकादित दमदतिःदनकायिः

पमदक/मवल्लादार अमिकृत क्याडेट (आन्तररक) पदको परीक्षा काययक्रि मनिायरि गररएको सम्बन्धी सूचना

परीक्षा संचालन शािा

मलखित परीक्षा मिमत र सिय
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१.   परीक्षा केन्रमा प्रवशे गनुयअवघ उम्मेदवारले  अननवार्य रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लावग स्र्ाननटाइजर र खानेपानी समेत वलई आउन ुपनेछ।

२.   परीक्षार्थी परीक्षाको लावग तोवकएको समय भन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्रमा आइपगु्न ुपनेछ ।

३.   परीक्षार्थीहरु परीक्षा केन्रमा प्रवशे गदाय, बावहर वनस्कुँ दा र शौचालय प्रयोग गनुय पदाय वभडभाड नगररकन २ (दुई) नमटरको दूरी कार्म गरी क्रमैसुँग तोवकएको स्र्थानमा जानपुनेछ ।

४.   परीक्षार्थीहरु समहूमा भलेा ह ने, कुराकानी गने गनुय ह ुँदनै । 

५.   परीक्षामा िवटएका जनशविले वदएको वनदशेनको पणूय पालना गनुय पनेछ ।

कोनभड - १९ सकं्रमणको समर्मा सरुनक्षत रहन परीक्षाथीले ध्र्ान नदनुपने थप नवषर्हरु

उपसचिवशाखा अचिकृत

राजु सत्याल प्रकाश गरुुङ
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