िोक सेिा आर्ोग
सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा
सैन्य पदको विखित परीक्षा कार्यक्रि सम्बन्धी सूचना
वनकार्िः श्री नेपािी सेना

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

२०७६/१०/०७

वि.प. कार्यक्रि प्रकावित विवतिः

नेपािी सेनाको पूवव प्रकाडशत डवज्ञापन अनुसार सैन्य तर्वका दे हाय बमोजमका पदहरुको खुला प्रडतयोडगतात्मक डलखखत परीक्षा दे हाय वमोडजमको कायवक्रम अनुसार

२०७६/११/०४

सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बखित सबैको

जानकारीका लाडग यो सूचना प्रकाडशत गररएको छ ।
क्र.सं.

१

२

विज्ञापन नं.

०७६/७७/४३

०७६/७७/४४

वकवसि

विखित परीक्षा विवत सिर्

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह

खुला तथा समावेशी

परीक्षा केन्द्र

विविध

पेिा

२०७६ चैत्र १४ गते
डदनको १:०० बजे (१
घण्टा १५ डमनेट)

२०७६ चैत्र १४ गते
डदनको ३:०० बजे
(१ घण्टा १५ डमनेट)

२०७६ चैत्र १५ गते
डवहानको ११:०० बजे (२
घण्टा ३० डमनेट)

-

सैन्य मेडिकल

खुला तथा समावेशी

सैन्य खेलािी

३

०७६/७७/४५

खुला तथा समावेशी

सैन्य िराइभर

४

०७६/७७/४२

खुला तथा समावेशी

सैन्य

सैन्य पदको विखित परीक्षा आर्ोगको दे हार् ििोवििका कार्यिर्हरुिाट सञ्चािन हुनेछ ।
भनाय केन्द्र

क्र.सं .
1

श्री नं . २१ बाडहनी अड्डा, झापा, ०२३-४७५२१७

2

श्री पू वी पृतना हे .क्वा., ईटहरी, सुनसरी, ०२५-५८२३६२

3

श्री नं . २ बाडहनी अड्डा, धनकुटा, ०२६-५४०३७९

4

श्री मध्य पू वी पृतना हे .क्वा., धनुषा, ०४१-४१२००६

5

श्री नं . २७ बाडहनी अड्डा, डसराहा, ०३३-४०११०६

6

श्री नं . २८ बाडहनी अड्डा, बारा, ०५१-५८०१४४
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परीक्षा संचािन गने वनकार्
इलाम कायाव लय
धनकुटा कायाव लय

जलेश्वर कायाव लय

Page 1 of 2

आयोगको परीक्षा संचालन गने कायाव लयले तोके
बमोडजम हुनेछ ।

7

श्री उपत्यका पृतना हे .क्वा., नारायणडहटी,

8

श्री डवष्णुदल गण, धुडलखेल , ०११-४९०६०७

9

श्री नं . ६ बाडहनी अड्डा, बैरेनी, धाडदङ्ग, ०१०-४०३०४०

10

श्री मध्य पृ तना हे .क्वा, हे ट ि
ं ा, मकवानपु र , ०५७-४१९०००

11

श्री नं . ७ बाडहनी अड्डा, भनाव केन्द्र, डचतवन, ०५७-६२०११३

12

श्री नं . ९ बाडहनी अड्डा, डसिुली, ०४७-५२०१३१

13

श्री पडिम पृ तना हे .क्वा., डवजयपुर , पोखरा, ०६१-४११६७५

14

श्री नं . ३ बाडहनी अड्डा, तनहुुँ , ०६५-४१२०५४

15

श्री नं . २३ बाडहनी अड्डा, बागलुङ्ग , ०६८-५२११९४

वाग्लु ङ्ग कायाव लय

16

श्री मध्य पडिम पृतना हे .क्वा., रुपन्दे ही, ०७१-४१९२१०

बुटबल कायाव लय

17

श्री नं . १९ बाडहनी अड्डा, दाङ, ०८२-५२०४९९

18

श्री सबजु गण, सल्यान, ९८४८१४६५५६

19

श्री उत्तर पडिम पृ तना हे .क्वा., सुखेत, ०८३-४१४०४५

20

श्री नं . ४ बाडहनी अड्डा, नेपालगञ्ज, बाुँ के, ०८१-५६५१९५

21

श्री नं . २४ बाडहनी अड्डा, जुम्ला, ०८७-५२०१९९

22

श्री सूदुर पडिम पृ तना हे .क्वा., डदपायल, ०९४-४४०४२४

23

श्री नं . ५ बाडहनी अड्डा, ते घरी, कैलाली, ०९१-५५०७४७

24

श्री नं . २५ बाडहनी अड्डा, महे न्द्रनगर, कञ्चनपु र, ०९९-५२५४४४

काठमाि ं कायाव लय

हे ट ि
ं ा कायाव लय

पोखरा कायाव लय

दाङ्ग कायावलय
सुखेत कायाव लय
जुम्ला कायाव लय
डदपायल कायाव लय
महे न्द्रनगर कायाव लय

द्रष्टब्यिः
१. उम्मे दवारले उत्तरपु खस्तकामा कािो िसी भएको डटपेन/किि मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।
२. प्रवेश पत्र डवना कुनै पडन उम्मे दवारवालाई परीक्षामा सखम्मडलत नगराइने हुुँ दा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भवनमा िोिाइि, इिेक्ट्रोवनक वडभाइस वनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालन हुने डदन अप्रत्याडशत डवदा पनव गएमा पडन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनधायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थडगत हुने छै न ।
५. वस्तु गत वहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।
५. वस्तु गत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रेजी ठु लो अक्षर (Capital Letter)मा A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता डदइने छ ।
६. परीक्षामा सम्बखित डनकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचर्पत्र अवनिार्य रुपमा डलई आउनु पनेछ ।
७. क्रम संख्या १ दे खख ३ सम्मको डलखखत परीक्षा लोक सेवा आयोग काठमाि ं कायावलयबाट सञ्चालन हुनेछ ।

राजु सत्याल
zfvf clws[t
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