लोक सेवा आयोग

सख
ु �त कायार् लय, सुख�त
सूचना नं. 06/०७७-७८ , �म�त २०७७/०7/२6

सैन्य पदको पर�क्षा भवन/केन्� कायम ग�रएको सूचना
यस कायार्लयबाट सं चालन हुने नेपाल� सेनाको दे हायबमोिजमका �वज्ञापन नम्बर र पदको उ�र पि�म पृतना हे डक्वाटर,
�नमारे ब्यारे क, सुख�तबाट सं चा�लत �वय�र� तथा ��-मे�डकल र शा�रर�कक पर�क्षामा उ�ीणर् भएका उम्मेदवारहरुको पूव र्
�कािशत पर�क्षा कायर्�म अनुसार �नम्न �म�त, समय र स्थानमा सं चालन हुने भएकोले सम्बिन्धत सबैको जानकार�का
ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ ।

पर�क्षा कायर्�म:
�
.

�वज्ञापन नं.

पर�क्षा �म�त र

प�रक्षा समय

समय

अव�ध

पद

उम्दवार
रोल नं./ दतार् नं
37003-37750

१

076-77/42

सै न्य

2077/08/1
3

2 घण्टा 30
�मनेट

�दनको 1:00
बजे

37754-38322
38326104720

पर�क्षा भवन/केन्�

�ीकृष्ण मा.�ब. ई�ाम
(10+2 भवन), सुख�त
�ीकृष्ण मा.�ब. ई�ाम
(�ा.�ब. भवन), सुख�त
लोक सेवा आयोग,

सं ख्या

100
100
115

पर�क्षा भवन, सुख�त

��व्यः (पर�क्षाथ�ले पूणरु
र् पमा पालना गनुप
र् न�

 �वेशप� �वना पर�क्षामा सिम्म�लत नगराईने हुँदा �वेशप� साथमा �लई पर�क्षा शुरु हुन ु भन्दा १ घण्टा 30 �मनेट अगावै पर�क्षा
केन्�मा आईपुग्नु पन�छ ।

 पर�क्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्�ो�नक �डभाइसहरू लैजान �नषेध ग�रएको छ ।
 उ�रपुिस्तकामा कालो मसी भएको कलम/डटपेन मा�ै �योग गनुर् पन�छ। बस्तुगत बहु बैकिल्पक ��को उ�र �ददा (Capital
Letter मा A, B, C, D) ले�पु न� छ ।

 पर�क्षाथ�ले पर�क्षा केन्�मा आउँदा नेपाल� नाग�रकताको स�ल �माण प� वा नेपाल सरकार�ारा जार� ग�रएको फोटो स�हतको
प�रचय-प� �लई आउँ नपु न� छ ।

 पर�क्षा केन्�मा उम्मेदवारहरुले किम्तमा आफ्नो �योजनको लागी माक्स, स्या�नटाईजर तथा खानेपानी �लई आउनु पन�छ ।
 उम्मेदवारहरुले पर�क्षा केन्�मा �वेश गदार्, शौचालय �योग गदार् र पर�क्षा केन्�वाट वा�हर �नस्कदा �भडभाड नग�रकन एक
आपसमा किम्तमा दुई �मटरको दुर� कायम ग�र �मैसंग तो�कएको स्थानमा जानु पन�छ।

 पर�क्षाथ�हरु समूहमा भेला हुने कुराकानी गन� गनुर् हुदैन ।
 पर�क्षामा ख�टएका जनश�ीले �दएको �नद� शन पूणरु
र् पमा पालना गनुर् पन�छ।
 पर�क्षाथ�ले ले� बाँक� रहेको उ�रपुिस्तकाको खाल� ठाउँमा आफै काट्नु पन� छ र उ�रपुिस्तका गन्ती गर� बुझाउनु पन�छ।
 को�भड-19 बाट सं��मत भएको अवस्थामा पर�क्षा हुन ु भन्दा २ �दन अगाडी फोन, इमेल वा �नवेदनको माध्यमबाट सम्विन्धत उम्मेदवारले
सोको जानकार� लोक सेवा आयोग, सुख�त कायार्लयमा गराउँ नपु न� छ । सं ��मत उम्मेदवारहरुको ला�ग छु �ै कोठाको व्यवस्था ग�रने छ ।

(भरत खनाल)

शाखा अ�धकृत

(पूणम
र् ान श्रेष्ठ)
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