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नेपाली सेनाको सैन्य पदको ललखित परीक्षाको 
परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं.:- २२५।०७८-७९, लमलत :- ०७९।०३।३१ 
 

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कायाालयले सञ्चालन गन  नपेाली सेनाको लमलत २०७८।१२।१७ गते प्रकाखित ववज्ञापन 
नं. ०७८/७९/७७(िलुा तथा समावेिी), सैन्य पदमा श्री इन्रबक्स गण, सूयाववनायक व्यारेक,  भक्तपरुबाट ललखित परीक्षाका 
लालग छनौट भएका उम्मेद वारहरुको ललखित परीक्षा कायाक्रम नेपाल सरकारले तोकेको स्वास््य सरुक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र 
लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत संक्रमणको वविषे अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७(संिोधन 
सवहत)को पालना गन  गराउने गरी तपलसलको लमलत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनु ेभएकोले सम्बखन्धत सबैको नानकारीको 
लालग यो सूचना प्रकाखित गररएको छ। तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पलन उम्मेदवारहरुलाई 
सखम्मललत गराइन े छैन। तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा िरुु हनुभुन्दा कखम्तमा २ (दईु) घण्टा अगावै पगु्न ु पन छ । 
परीक्षाथीहरूले अलनवाया रूपमा पालना गनुापन  ववषयहरू रष्टव्य १ र २ मा तल उल्लेि गररएको छ। 

तपशिल 

परीक्षा कायाक्रम 

ववज्ञापन नं. पद ववषय ललखित परीक्षाको लमलत र समय अवलध 
०७८/७९/७७ 

(िलुा तथा समावेिी) 
 

सैन्य 

अंग्रनेी, नेपाली, गखणत, सामान्य ज्ञान 

(ववषयगत र वस्तगुत) 
२०७९।०४।१४ गते,  

लबहानको ११:०० बने 
२ घण्टा ३० लमनटे 

 

ललखित परीक्षा भवन 

क्र.सं. उम्मेदवारहरूको दताा नं. संख्या परीक्षा भवन 

1. VB०९ देखि VB८२३ सम्म २७१ नना श्री बानेश्वर बहमुिुी क्याम्पस,  िाखन्तनगर, काठमाडौं 
रष्टव्य १:-   

1. परीक्षा सञ्चालन हनेु ददन आयोगको पूवा सूचना ववना लनधााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थलगत हनेु छैन ।  
2. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापन छ । 

3. परीक्षा भवनमा झोला, मोवाइल फोन तथा अन्य इलेक्रोलनक लडभाइसहरु र क्याल्कुलेटर लैनान लनषधे गररएको छ।  

4. वस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रनेी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेखिएको उत्तरलाइा 
मात्र मान्यता ददइने छ । 

5. प्रवेि पत्र ववना कुनै पलन उम्मेदवारलाइा परीक्षामा सखम्मललत नगराइने हुुँदा प्रवेिपत्र अलनवाया रूपमा साथमा ललइा परीक्षा सञ्चालन 
हनुभुन्दा कम्तीमा २ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपगु्नपुन छ । 

6. परीक्षामा प्रवेि-पत्र सुँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट नारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अलनवाया रूपमा 
ललइा आउनपुन छ । 
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रष्टव्य २:- कोलभड-१९ संक्रमणबाट सरुखक्षत रहन परीक्षाथीले अलनवाया पालना गनुापन  थप ववषयहरू: 

1. परीक्षा केन्रमा प्रवेि गनुा अखघ उम्मेदवार स्वयंले कखम्तमा माक्स, स्यालनटाइनर तथा आफ्नो लालग वपउने पानीको अलनवाया 
व्यवस्था गनुा पन छ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा केन्रमा प्रवेि गदाा र लनस्कदा लभडभाड नगरीकन एकआपसमा भौलतक दूरी कायम गनुा पन छ । 

3. परीक्षामा िवटएका ननिखक्तले ददएको लनद िनको पूणा पालना गनुापन छ । 

4. परीक्षाथीहरू परीक्षा केन्रमा प्रवेि गदाा, बावहर लनस्कदा, िौचालय प्रयोग गनुापदाा लभडभाड नगररकन दूरी कायम गरी क्रमैसुँग 
तोवकएको स्थानमा नानपुन  छ । 

5. परीक्षाथीहरू समूहमा भेला हनेु, कुराकानी गना पाइने छैन । 

6. कोलभड-१९ बाट संक्रलमत परीक्षाथीहरूका लालग वविेष केन्रको व्यवस्था गररने हुुँदा संक्रलमत परीक्षाथीले आफू संक्रलमत भएको 
नानकारी यस कायाालयको टेललफोन नं. ०१-४७७१९८५ वा मोवाइाल नम्बर ९८४१७७७६७०, ९८५८०४२२७१ वा 
इन्रबक्स गण, सूयाववनायक व्यारेक,  भक्तपरुको फो नं. ०१-5092286 वा मोवाईल नं 9851049406 मा सम्पका  गरी 
अलग्रम नानकारी ददन ुपन छ। 

 

 

 
 
 

............................... 
(अलभरान डाुँगी) 
िािा अलधकृत 

........................................ 
(लक्ष्मीप्रसाद परानलुी) 

िािा अलधकृत 

.................................. 
(चन्रकान्त लनरौला) 

उपसखचव 
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