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जम्मा पाना 1 मध्ये  ~ 1 ~ 

परीक्षा भवन तोकिएिो सूचना   

सूचना नम्बर : ०१/०७९-८०, किकत: २०७९/०४/०१ 
 

यस कायाालयबाट संचालन हुने  नेपाली सेनाको मिमि २०७८/१२/१७ गिे प्रकामिि मि.नं ०७८/७९/७७, सैन्य पदको लामग श्री काली 

बहादुर गण, भरिपुर व्यारेक, मचििनबाट मियररङ्ग, मप्र-िेमिकल िथा िारीररक परीक्षािा छनौट भएका समू्पणा उमे्मदिारहरुको प्रमियोमगिात्मक 

मलखिि परीक्षा कायाक्रि नेपाल सरकारले िोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी िापदण्ड पालना गने गराउने गरी देहाय बिोमििको मिमि , सिय र 

स्थानिा हुने भएकोले  सम्बखन्धि सबैको िानकारीका लामग यो सूचना प्रकािन गररएको छ । 

 

किखित परीक्षा िार्यक्रि 

कवषर् परीक्षा प्रणािी परीक्षा किकत र सिर् अवकि 

नेपाली ,अंगे्रिी, गमणि र सािान्यज्ञान बसु्तगि िथा मिषयगि 
२०७९/०४/१४ गिे 

मिहान ११:०० बिे 
२ घण्टा ३० मिनेट 

 

परीक्षा िेन्द्र 

क्र.सं दिाा नम्बर .... देखि ..... सम्म 
उमे्मदिार 

संख्या 
परीक्षा भिन  

१ N ०१ देखि N ९२६ सम्म २२० श्री नारायणी निुना िाध्यमिक मिद्यालय, भरिपुर, मचििन, केन्द्र (क) 

२ N ९२८ देखि िामथ सबै उमे्मदिारहरु २२५ श्री नारायणी निुना िाध्यमिक मिद्यालय, भरिपुर, मचििन,, केन्द्र (ि) 

द्रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने मदन अप्रत्यामिि मिदा पना गएिा आयोगको पूिा सूचना मिना मनर्ााररि कायाक्रि अनुसारको परीक्षा स्थमगि हुनेछैन । 

ि) प्रिेि-पत्र मिना कुनै पमन उमे्मदिारलाई परीक्षािा सखम्ममलि गराईने छैन । 

ग) परीक्षा िुरु हुनु भन्दा २ घण्टा अगािी परीक्षा केन्द्रिा आईपुगु्न पनेछ । 

घ) परीक्षा भिनिा िोबाईल िथा मबद्युमिय सािाग्री मनषेर् गररएको छ । 

ङ) परीक्षािा िािो िसी िात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

च) तोकिएिो परीक्षा िेन्द्र बाहेि अन्य परीक्षा िेन्द्रिा सहभागी गराईने छैन । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षािा सहभागी हुन आउँदा नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र िा सरकारी कायाालयिाट िारी भएको फोटो समहिको कुनै एक सक्कलै 

प्रिाणपत्र मलई उपखस्थि हुनुपनेछ । 

ि) िसु्तगि बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रिी लुलो अक्षर (Capital Letter)िा  A, B, C, D लेखिएको उत्तरलाई िात्र िान्यिा 

मदइने छ । 

द्रष्टव्य:- २ संक्रिणिो कवशेष अवस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी िापदण्ड , २०७७ (संसोर्न समहि) अनुसार परीक्षाथीिे 

देहार्िा कवषर्हरुिो पूणय पािना गनुयपनेछ । 

क) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गनुा अमघ अमनिाया रुपिा िास्क लगाउनु पनेछ । साथै उमे्मदिार स्वयंले आफ्नो प्रयोिनको लामग स्यामनटाईिर िथा िानेपानीको 

व्यिस्था गनुापनेछ । 

ि) परीक्षा केन्द्र प्रिेि गदाा, िौचालय िाँदा आउँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बामहररदा एकआपसिा दुई मिटरको दुरी कायि गनुापनेछ । 

ग) परीक्षािा िमटएका िनिखिले मदएको मनदेिन पूणा पालना गनुा पनेछ । 

घ) कोमभि-१९ संक्रमिि उमे्मदिारहरुको लामग कबशेष परीक्षा िेन्द्रिो ब्यबस्था गरीने हँुदा सँक्रमिि परीक्षाथीहरु आफु संक्रमिि भएको िानकारी 

यस कायाालयको फोन नं. ०५७-५२०३०२, ५२६८२२ र िोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ िा सम्पका  गरी िा इिेल hetauda@psc.gov.np िथा 

मनिेदनको िाध्यिबाट सो को  िानकारी यस कायाालयलाई मदनुहुन सुमचि गररन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 

िेज प्रसाद दाहाल 

उप-सन्िब 
 

नोट : सम्परू्ा परीक्षार्थीहरुको बायोमेट्रिक हाजिरी हुने हुुँदा २ घण्टा अगाव ैपरीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

बन्िनाथ सापकोटा 

शाखा अन्िकृि 
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