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ललखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सचुना 

सचूना नं. ०७/०७७-७८, लमतत : २०७७।०७।२८ 

यस कायाालयबाट संचालन हुन ेनेपाली सेनाको ववज्ञापन नं. ०७६-७७/४२ (खलुा तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री सुिरु पश्चचम पतृना हेडक्वाटर, दिपायलबाट 
ललखखत परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको ललखखत परीक्षा पूवा ननर्ााररत परीक्षा कायारम म ुनुसार ननम्न लमनत, समय र थाथानमा संचालन हुने 
भएकोले सम्बन्धर्त सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ । 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कायाक्रम 
क्र.सं. परीक्षा लमतत र 

समय 
परीक्षा अवधध रोल नं. उम्मेिवार संख्या परीक्षा भवन 

१. २०७७।०८।१३ 
ददनको १:०० बज े

२ घण्टा ३० लमनेट 
४२००६ देखख ४२००२४९ सम्म ९५ जना श्री सुजङ्ि मा.वव., राजपुर, डोटी । 

२. ४२००२५० देखख ४२००४३६ सम्म ७७ जना श्री शहीद थामतृी आ.मा.वव., राजपुर, डोटी । 
द्रष्टव्य: 
क) परीक्षा सञ्चालन हुने ददन ुप्रत्यालशत ववदा पना िएमा पनन आयोिको पवूा सचूना ववना ननर्ााररत कायारम म ुनसुारको परीक्षा थाथगित हुने छैन । 
ख) प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा सन्म्मललत निराईने हुुँदा ुननवायारुपमा  प्रवेशपत्र साथमा ललई परीक्षा सचंालन हुन ुभधदा १ घण्टा ३० लमनेट ुिाव ैपरीक्षा भवनमा आइपगु्न ु

पनेछ । परीक्षा भवनबाट प्रवेशपत्र ववतरण िररने छैन । 
ि) परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल, क्याल्कुलेटर तथा ुधय विदु्यतीय सामाग्रीहरु लजैान ननषरे् िररएको छ । 
घ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोि िनुा पनेछ । वथातिुत बहु वकैन्ल्पक प्रश्नको उत्तर दददंा Capital Letter मा (A,B,C,D) लेख्न ुपनेछ । 
ङ) परीक्षाथीले परीक्षा ददन आउुँदा नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्र वा सरकारी कायाालयबाट जारी भएको फोटो सदहतको कुन ैएक सक्कल ैप्रमाणपत्र ुननवाया रुपमा ललई 

उपन्थाथत हुन ुपनेछ । 
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च) सरंम मणको ववशषे ुवथाथामा परीक्षा (सचंालन तथा व्यवथाथापन) सम्बन्धर् मापदण्ड, २०७७ ुनसुार परीक्षाथीले तपलसलमा उल्लेखखत ववषयहरुको पणूा रुपमा पालन िनुा 
पनेछ । 
 परीक्षा केधरमा प्रवेश िनुाु नघ उम्मेदवार थावयलें कन्म्तमा माक्स, थायाननटाइजर तथा आफ्नो लागि खानेपानीको ुननवाया व्यवथाथा िनुा पनेछ । 
 परीक्षाथील ेपरीक्षा केधरमा प्रवेश िदाा, ननथाकदा र शौचालय प्रयोि िदाा लभडभाड निरीकन एकआपसमा २ (दईु) लमटरको दरूी कायम िनुापनेछ । 
 परीक्षाथीहरुले समहूमा भेला हुने, कुराकानी िने िनुा हुुँदैन । परीक्षामा खदटएका जनशन्क्तले ददएको ननदेशनको पणूा पालन िनुापनेछ । 
 परीक्षाथील ेलेख्न बाुँक  रहेको उत्तरपनु्थातकाको खाली ठाउुँ  थावयलंे काटी, दथातखत िरी, उत्तरपनु्थातका िधती िरी उत्तरपनु्थातका बझुाएको हथाताक्षर िरेर मात्र परीक्षा 

हलबाट बादहर जान ुपनेछ । 
 श्री सदुरु पन्श्चम पतृना हेडक्वाटर  ददपायलबाट ललखखत परीक्षामा सन्म्मललत हुने उम्मेदवारहरुमध्ये कोलभड-१९ (COVID-19) सरंम लमत उम्मेदवार परीक्षामा सन्म्मललत 

हुने भएमा सम्बन्धर्त उम्मेदवारले सो को  जानकारी यस कायाालयलाई परीक्षा सचंालन हुने ददन भधदा २ (दईु) ददन ुिाडी फोन, इमेल वा ननवेदनको माध्यमबाट 
ददन ुहुन सगुचत िररधछ ।          
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रामचन्द्र रेग्मी 

शाखा अविकृत 

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

विषु्ण पौडेल 

वि. कायाालय प्रमुख 
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