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नेपाली सेनातर्फ  सैन्य पदको ललखित परीक्षाको परीक्षा केन्र तोककएको सूचना । 

सूचना नं. 0५/077-78, लिलत 2077/0८/०३ 

यस कायाफलयबाट सञ्चालन हनुे नेपाली सेनाको किज्ञापन नं. 076/77/42 सैन्य पदको िलुा तथा सिािेशी तर्फ को पूिफ 
लनर्ाफररत परीक्षा कायफक्रिअनसुार श्री नं. 21 बाकहनी अड्डा, झापा भनाफ केन्रबाट शारीररक तन्दरुुस्ती र प्रारखभभक स्िास््य 
परीक्षण सिेतबाट ललखित परीक्षाको लालि छनौट भएका उभिेद िारहरुको ललखित परीक्षा  देहायििोखिि सञ्चालन िने िरी 
परीक्षा केन्र तोककएको हुुँदा सभिखन्र्त सबैको िानकारीको लालि यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।  

ललखित परीक्षा कायफक्रि 

क्र.स. कि.नं. पद/सेिा/सिूह 

/उपसिूह 

परीक्षा लिलत 
र सिय 

अिलर् उभिेद िारको दताफ 
नं./रोल नं. 

परीक्षाथी 
संख्या 

परीक्षा केन्र 

१ 076/77/42 सैन्य 

2077 
िंलसर 13 
िते ददनको 
१:00  

२ घण्टा 
30 
लिनेट 

11003 देखि 
11239 सभि 

100 
िना 

श्री शकहद र्िफभक्त िा.कि., 
केरिा, झापा केन्र "क" 

11240 देखि 
िालथ सबै 

89 िना श्री शकहद र्िफभक्त िा.कि., 
केरिा, झापा केन्र "ि" 

 

रष्टव्यः 
 प्रिेश पत्र किना उभिेद िारहरुलाई परीक्षािा सिािेश निराइने हुुँदा प्रिेश पत्र सकहत परीक्षा सञ्चालन हनुभुन्दा १ घण्टा 

अिािै परीक्षा केन्रिा आइपगु्न ुपनेछ ।  
 परीक्षािा उभिेद िारहरुले कालो िसी अलनिायफ रुपिा प्रयोि िनुफपनेछ ।  
 परीक्षा भिनिा क्यालकुलेटर, झोला र अन्य ईलेक्रोलनक लिभाइस लनषरे् िररएको छ ।  
 बस्तिुत बहिैुकखपपक प्रश्नको उत्तर दददा (Capital Letter िा A,B,C,D) लेख्नपुनेछ ।  
 परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन सािफिलनक किदा पनफ िएिा पलन लोक सेिा आयोिको पूिफ सूचना किना परीक्षा कायफक्रि 

स्थलित हनुेछैन ।  
 परीक्षा केन्रिा आउुँदा नेपाली नािररकताको प्रिाणपत्र िा सरकारी लनकायबाट िारी भएको र्ोटो सकहतको कुनै एक 

सक्कलै प्रिाणपत्र साथिा ललई उपखस्थत हनुपुनेछ ।  
 परीक्षा केन्रिा आउदा उभिेद िार स्ियंले कखभतिा िास्क, स्यालनटाइिर तथा आफ्नो लालि िानेपानीको व्यिस्था 

िनुफपनेछ । 

 उभिेद िारहरुले सिूहिा भेला हनु,ु कुराकानी िनुफ तथा लभिभाि िनुफ हदैुन । साथै एकआपसिा कखभतिा २ लिटरको 
सािाखिक तथा भौलतक दरुी कायि िनुफपनेछ ।  

 उत्तरपखुस्तका बझुाउुँदा उत्तपखुस्तकािा रहेको िाली स्थान काटी बझुाउन ुपनेछ । 

   
 

श्यािकुिार राई 
(शािा अलर्कृत) 

 

होिनाथ लनरौला 
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