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काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 

नपेाली सेनाको सैन्य मेडडकल, सैन्य खेलाडी  र सैन्य ड्राइभर पदको डलखखत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 
सूचना नं. १०३/०७६-७७, डमडत २०7६/१२/०५ 

 

नेपाली सेनाको देहायको ववज्ञापन नम्वर तथा पदमा आयोगबाट पूवा प्रकाखशत परीक्षा कायाक्रम अनसुार देहायको डमडत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनु े डलखखत पररक्षाका लाडग नेपाली सेना भनाा छनौट डनदेशनालय, 
कायारथी ववभाग, जङ्गी अड्डाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन देहाय बमोखजम कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्ित सबैको जानकारीका लाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।तोवकएको परीक्षा भवन बाहेक 
अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पडन उम्मेदवारहरुलाई सखम्मडलत नगराइने भएकोले तोवकएको परीक्षा भवनमा परीक्षा शरुु हनुभुन्दा कखम्तमा एक घण्टा अगावै पगुी आफ्नो परीक्षा कोठा समेत एवकन गनुाहनु अनरुोि छ ।  

डलखखत परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवन 

क्र. 
सं. 

ववज्ञापन नम्वर पद 

डलखखत परीक्षा डमडत, समय र अवडि 

उम्मेदवारहरुको वववरण र संख्या परीक्षा भवन ववववि  

(अंग्रजेी, नेपाली, गखणत र 
सामान्य-ज्ञान) 

पेशा सम्बन्िी 

१. 
०७६/77/४३ 

(खलुा/समावेशी) 
सैन्य मेडडकल 

२०७६ चैत्र १४ गते 

ददनको १ बजे  
(१ घण्टा १५ डमनेट) 
(ववषयगत र बस्तगुत) 

२०७६ चैत्र १४ गते 

ददनको ३ बजे  
(१ घण्टा १५ डमनेट) 
(ववषयगत र बस्तगुत) 

यस ववज्ञापनमा डलखखत परीक्षाका लाडग छनौट भएका CMA, Health Science (General Medicine), General 

Medicine र PCL General Medicine  मा जम्मा ६१ जना , TSLC in MLT र CMLT (Proficency Certificate) 
मा जम्मा १८ जना, TSLC in Radiography र PCL Radiography मा जम्मा २ जना र ANM मा ३ जना गरी 
कूल जम्मा ८४ जना  श्री भीमसेन गोला 

मा.वव., नयााँबानेश्वर 
२. 

०७६/77/४४ 

(खलुा/समावेशी) 
सैन्य खेलाडी यस ववज्ञापनमा डलखखत परीक्षाका लाडग छनौट भएका सबै उम्मेदवारहरू ४० जना 

३. 
०७६/77/४५ 

(खलुा/समावेशी) 
सैन्य ड्राइभर यस ववज्ञापनमा डलखखत परीक्षाका लाडग छनौट भएका सबै उम्मेदवारहरू ६२ जना 

द्रष्टव्यः- 
१. परीक्षा सञ्चालन हनु ेददन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पडन आयोगको पूवा सूचना ववना डनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थडगत हनुेछैन ।  
२. परीक्षा भवनमा मोबाइल, इलेक्ट्रोडनक डडभाइस र क्ट्यालकुलेटर डनषिे गररएको छ ।  
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

४. परीक्षाथीले अडनवाया रुपमा आफ्नो प्रवशेपत्र डलई परीक्षा भवनमा जानपुनेछ । 

५. बस्तगुत बहउुत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रजेी ठूलो अक्षर (Capital Letter) मा A,B,C,D लेखखएको उत्तरलाइा मात्र मान्यता ददइने छ । 

६. परीक्षामा सम्बखन्ित डनकायबाट जारी भएको प्रवशे पत्र साँगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अडनवाया रूपमा डलइा आउन ुपनेछ । 

 ...................... ......................... 
 (राजेन्द्र रंखजतकार) (चन्द्रकान्त डनरौला) 
 कम््यटुर अपरेटर उपसखचव 

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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