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नेपाली सेनाको सैन्य पिको दलदित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सुचना । 

सूचना नं.०१/०७९-८०, दमदत : २०७९।०४।०१ गते 

यस कायाालयबाट संचालन हुन ेनपेाली सेनाको दवज्ञापन नं ०७८/७९/७७ (िुला तथा समावेशी), सैन्य पिको श्री रणबम गण, िह व्यारेक, 

डडेल्धुराबाट लललित परीक्षाको लालि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रलतयोलितात्मक लललित परीक्षा आयोिको पवूा लनर्ााररत परीक्षा कायाक्रम 

अनसुार लनम्न लमलत, समय र स्थानमा संचालन हुन ेभएकोले सम्बलधर्त सबैको जानकारीको लालि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ । 

 

दलदित परीक्षाको परीक्षाकेन्र तथा परीक्षा कायाक्रम: 

दस.नं. परीक्षा दमदत र समय दवषय रोल नं. 
उम्मेिवार 

सखं्या 
परीक्षा भवन 

१. २०७९।०४।१४ िते  

लबहान ११:०० बजे 

(२ घण्टा ३० लमनेट) 

अगें्रजी, नपेाली, 

िलित र सामाधय ज्ञान 

(लवषयित र वस्तिुत) 

Y०१ दलेि Y७४९ सम्म २१० जना 
श्री महधेर मा.लव. (क) केधर, 

अमरिढी-५, िलङ्िा, डडेल्र्रुा । 

२. Y७५० दलेि Y१४१२ सम्म २२५ जना 
श्री महधेर मा.लव. (ि) केधर, 

अमरिढी-५, िलङ्िा, डडेल्र्रुा । 

रष्टव्य १: 

क) परीक्षा सञ्चालन हुने लदन अप्रत्यालशत लवदा पना िएमा पलन आयोिको पवूा सचूना लवना लनर्ााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलित हुन ेछैन । 

ि) प्रवेशपत्र लवना परीक्षामा सलम्मललत निराईने हुुँदा अलनवायारुपमा  प्रवेशपत्र साथमा ललई परीक्षा संचालन हुन ुभधदा २ घण्टा अिावै बायोमेलिक 

हालजरीको लालिपरीक्षा भवनमा आइपगु्न ुपनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेशपत्र लवतरि िररने छैन । 

ि) परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल, क्याल्कुलेटर, स्माटा वाच तथा अधय लवद्यलुतय सामाग्रीहरु लैजान लनषेर् िररएको छ । 

घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुा पनेछ । वस्तिुत बहु वैकलल्पक प्रश्नको उत्तर लददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनछे । 

ङ) परीक्षाथीले परीक्षा दिन आउँिा सम्बदन्धत दनकायबाट जारी भएको प्रवेश-पत्र सगैँ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी 

कायाालयबाट जारी भएको फोटो सदहतको कुनै एक सक्कलै प्रमाणपत्र अदनवाया ुपपमा दलई उपदथथत हुनु पनेछ । 

रष्टव्य २: सकं्रमणको दवशेष अवथथामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवथथापन) सम्बदन्ध मापिण्ड, २०७७ (तेस्रो सशंोधन) अनुसार 

परीक्षाथीले तपदसलमा उल्लेदित दवषयहुपको पूणा ुपपमा पालन गनुा पनेछ । 

क) परीक्षा केधरमा प्रवेश िनुाअलघ उम्मदेवार स्वयंले कलम्तमा माक्स, स्यालनटाइजर तथा आफ्नो लालि िानपेानीको अलनवाया व्यवस्था िनुा पनछे।  

ि) परीक्षाथीले परीक्षा केधरमा प्रवेश िदाा, लनस्कदा र शौचालय प्रयोि िदाा लभडभाड निरीकन एकआपसमा स्वास््य सरुक्षा मापदण्ड पालना हुने िरी 

भौलतक दरूी कायम िनुापनेछ । 

ि) परीक्षाथीहरुले समहूमा भलेा हुन,े कुराकानी िन ेिनुा हुुँदनै । परीक्षामा िलटएका जनशलिले लदएको लनदशेनको पिूा पालन िनुापनछे । 

घ) कोलभड-१९ (COVID-19) संक्रलमत उम्मेदवारहरुको लालि लवशेष केधरको व्यवस्था िररन ेहुुँदा संकं्रलमत परीक्षाथीले आफु संक्रलमत भएको जानकारी 

यस कायाालयको फोन न.ं ०९४-४४०१४७, ०९४-४४०१७८ वा ९८५८४८११११ मा सम्पका  िरी वा इमेल dipayal@psc.gov.np तथा 

लनवेदनको माध्यमबाट सो को जानकारी यस कायाालयलाई लदन ुहुन सलुचत िररधछ ।  
 
 
 

......................... 

लबष्ि ुपौडेल 

लन. कायाालयप्रमिु 

......................... 

(ज्ञानधेर पराजलुी) 

उपसलचव 

........................... 

(ििशे बहादरु कठायत) 

कम््यटुर अपरेटर 

........................... 

(रमेश कुमार कटुवाल) 

शािा अलर्कृत 

नोट: सम्पूणा परीक्षाथीहुपको बायोमेदिक हादजरी हुने हुँिा २ घण्टा अगावै परीक्षा केन्रमा आईपगु्नु पनेछ । 
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