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तलुसीपरु दाङ 
 

नपेाल� सेनाको सै�य पदको �लिखत पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको सूचना। 

सूचना न�बर  :- 15/०७6-७7 

सूचना �काशन �म�त   :- २०७6/०6/05 

 

नेपाल� सेनाको �व�ापन नं. ०७6/७7/01 अनसुार सै�य पदको ला�ग दरखा�त �वीकृत गराएका उ�मेदवारह�को 

देहाय बमोिजमका भना� के��ह�मा स�चा�लत �वय�र�, �ारि�भक �वा��य पर��ण तथा शार��रक त�द�ु�ती पर��ण पर��ामा 

उ�ीण� भई �लिखत पर��ाका ला�ग छनौट भएका स�पणू� उ�मेदवारह�को �लिखत पर��ा देहायको �म�त,समय र �थानमा हनु े

भएकोले स�बि�धत सबकैो जानकार�को ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

पर��ा स�ालन स�ब�धी काय��म 

�वषय पर��ा �णाल� पर��ा �म�त र समय पर��ा अवधी 

�व�वध 

(अं�जेी, नेपाल�, गणीत र सामा�य �ान) 
व�तगुत र �वषयगत 

२०७6/06/11 श�नवार 

�वहानको 11:००वजे 
२ घ�टा ३० �मनेट 

 

(क) �ी सबजु गण, �समखक�  �यारेक, स�यानबाट �लिखत पर��ाका ला�ग छनौट भएका उ�मेदवारह�को ला�ग । 

    (ख) �ी ख�गदल गण, �लवा� �यारेक, रो�पाबाट �लिखत पर��ाका ला�ग छनौट भएका उ�मेदवारह�को ला�ग । 

    (ग) �ी �रपमुद�न गण, भरतपरु, �यारेक, घोराह� दाङबाट �लिखत पर��ाका ला�ग छनौट भएका उ�मेदवारह�को ला�ग । 

 

१.  लोक सेवा आयोगको पूव� सूचना �वना �नधा��रत काय��म अनसुारको पर��ा �थ�गत हनेुछैन। 

२.  पर��ामा कालो मसी मा� �योग गनु�पन�छ। 

3.  पर��ाथीले अ�नवाय� �पमा आ�नो �वेशप� �लई पर��ा भवनमा जानपुन�छ, अ�यथा पर��ामा सहभागी गराइने छैन ्। 

4.  पर��ा भवनमा झोला, मोवाइल तथा अ�य इले��ो�नक �डभाइसह� लैजान �नषधे ग�रएको  छ । 

5. पर��ामा कोठा प�ा लगाउन े�योजनका ला�ग उ�मदेवारह� पर��ा समय भ�दा 1 घ�टा अगाव ैपर��ा भवनमा उपि�थत भइस�नपुन�छ । 

 

 

धन बहादरु डाँगी पदम बहादरु ख�ी             �व�ण�ुसाद �यौपान े     दगुा��साद पराजलु� 

क�यटुर अपरेटर     नायब स�ुबा                  शाखा अ�धकृत         उपसिचव   

�स.नं. 
दता� न�बर उ�मदेवार 

सं�या 
पर��ा के�� कै�फयत 

देिख स�म 

१ 54008 54600 208 �ी रा�ी बबई �या�पस, मा�थ�लो तला 'क' के��, तलुसीपरु, दाङ ।  

�स.नं. 
दता� न�बर उ�मदेवार 

सं�या 
पर��ा के�� कै�फयत 

देिख स�म 

2 44501 47809 184 �ी रा�ी बबई �या�पस, त�लो तला 'ख' के��, तलुसीपरु, दाङ ।  

�स.नं. 
दता� न�बर उ�मदेवार 

सं�या 
पर��ा के�� कै�फयत 

देिख स�म 

१ 54008 54600 208 �ी रा�ी बबई �या�पस, मा�थ�लो तला 'क' के��, तलुसीपरु, दाङ ।  

�स.नं. 
दता� न�बर उ�मदेवार 

सं�या 
पर��ा के�� कै�फयत 

देिख स�म 

2 46002 46549 120 �ी रा�ी बबई �या�पस, िश�ाभवन 'ग' के��, तलुसीपरु, दाङ ।  


