
लोक सेवा आयोग 

काठमाडौं कायाालय 

परीक्षा शाखा 
 
 
 

 

नपेाली सेनाको सैन्य, लेखा जम.क., स.प.ह.ु, अ.क., सैन्य मेडडकल, सैन्य डसग्नल, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवादन पदको डलखखत 
परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना 

सूचना नं. ४४६/०७५-७६, डमडत २०7६/३/१ 

 
 

नेपाली सेनाको देहायको ववज्ञापन नम्वर तथा पदमा लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाालय, सरुक्षा डनकाय तथा संगठठत संस्था महाशाखा, अनामनगर, काठमाडौंबाट प्रकाखशत परीक्षा 

कायाक्रम अनसुार देहायको डमडत, समय र स्थानमा सञ्चालन हनुे डलखखत परीक्षाका लाडग नपेाली सेना, भनाा छनौट डनदेशनालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड डा, काठमाडौं र उपत्यका पतृना 

हेडक्वाटार, नारायणवहटीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन देहाय बमोखजम कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्ित सबैको जानकारीका लाडग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  

डलखखत परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवन 

क्र. 
सं. 

ववज्ञापन नम्वर पद 

डलखखत परीक्षा डमडत, समय र अवडि 

उम्मेदवारहरुको दताा नम्वर देखख सम्म परीक्षा भवन ववववि ववषय 

(अंग्रजेी, नेपाली, गखणत र सामान्य-ज्ञान) 
पशेा सम्बन्िी 

१. 
०७५/०७६/५३ 
(खलुा/समावेशी) 

सैन्य 
२०७६/३/६ गते ठदनको २ बजे 

(२ घण्टा ३० डमनेट) 
- 

24501 देखख 24८९९ सम्म - २०० जना रत् न रा्य मा.वव., म्यबाने्वरर (क) 
24९0० देखख 2५२७१ सम्म - २०० जना रत् न रा्य मा.वव., म्यबाने्वरर (ख) 
2५२७४ देखख 2५५५१ सम्म - १६५ जना टेक्सास कलेज, डमत्रपाका  (क) 

2५५५४ देखख बााँकी सबै - १५० जना टेक्सास कलेज, डमत्रपाका  (ख) 

२. 
०७५/०७६/५० 

(आ.प्र.,खलुा/समावेशी) 
लेखा जमदार कमाचारी  

(लेखा जम.क.) 
२०७६/३/८ गते ठदनको २ बजे 

(संयकु्त पत्र) 
(१ घण्टा ३० डमनेट) 

२०७६/३/९ गते ठदनको २ बजे 

(२ घण्टा ३० डमनेट) 

यस ववज्ञापनमा आ.प्र. तर्ा  दरखास्त स्वीकृत 
भएका ९९ जना र डलखखत परीक्षाका लाडग छनौट 
भएका खलुा/समावेशीतर्ा का १०९ जना गरी 

जम्मा २०८ जना उम्मेदवारहरु 

कलेज अर् इन्र्रमेशन टेक्नोलोजी CITE, 
सवुविानगर, तीनकुन े

३. 
०७५/०७६/५१ 

(आ.प्र.) 
सहायक पखण्डत हदु्धा 

(स.प.ह.ु) 
२०७६/३/९ गते ठदनको २ बजे 

(१ घण्टा ४५ डमनेट) 
यस ववज्ञापनमा डलखखत परीक्षाका लाडग छनौट 

भएका उम्मेदवारहरु - ३ जना 
कलेज अर् इन्र्रमेशन टेक्नोलोजी CITE, 
सवुविानगर, तीनकुन े

नयााँ बानेश् वर, काठमाडौं 
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क्र. 
सं. 

ववज्ञापन नम्वर पद 

डलखखत परीक्षा डमडत, समय र अवडि 

उम्मेदवारहरुको दताा नम्वर देखख सम्म परीक्षा भवन ववववि ववषय 

(अंग्रजेी, नेपाली, गखणत र सामान्य-ज्ञान) 
पशेा सम्बन्िी 

४. 
०७५/०७६/५२ 

(आ.प्र.,खलुा/समावेशी) 
अमल्दार कमाचारी 

(अ.क.) 
२०७६/३/१० गते ठदनको २ बजे 

(१ घण्टा ३० डमनेट) 
- 

यस ववज्ञापनमा आ.प्र. तर्ा  दरखास्त स्वीकृत 
भएका १३० जना र डलखखत परीक्षाका लाडग 
छनौट भएका खलुा/समावेशीतर्ा का ४४ जना 

गरी जम्मा १७४ जना उम्मेदवारहरु 

कलेज अर् इन्र्रमेशन टेक्नोलोजी CITE, 
सवुविानगर, तीनकुन े

५. 
०७५/०७६/५४ 
(खलुा/समावेशी) 

सैन्य मेडडकल 

२०७६/३/११ गते ठदनको २ बजे 

(२ घण्टा ३० डमनेट) 

यस ववज्ञापनमा डलखखत परीक्षाका लाडग छनौट 
भएका ANM मा १०, CMA मा ३४, 

CMLT मा ४, Dental Hygiene मा १, 
General Medicine मा २, MLT मा ४, 

PCL General Medicine मा ८, TSLC in 

CMA मा १, TSLC in MLT मा ६ जना 
समेत जम्मा ७० जना उम्मेदवारहरु 

कलेज अर् इन्र्रमेशन टेक्नोलोजी CITE, 
सवुविानगर, तीनकुन े

६. 
०७५/०७६/५५ 
(खलुा/समावेशी) 

सैन्य डसग्नल 
यस ववज्ञापनमा डलखखत परीक्षाका लाडग छनौट 

भएका उम्मेदवारहरु - २ जना 

७. 
०७५/०७६/५६ 
(खलुा/समावेशी) 

सैन्य ड्राइभर 
यस ववज्ञापनमा डलखखत परीक्षाका लाडग छनौट 

भएका सबै उम्मेदवारहरु - ४३ जना 

८. 
०७५/०७६/५७ 
(खलुा/समावेशी) 

सैन्य वाद्यवादन  
(ब्रास ब्याण्ड) 

यस ववज्ञापनमा डलखखत परीक्षाका लाडग छनौट 
भएका सबै उम्मेदवारहरु - १ जना 

 

रष्टव्यः- 
१. परीक्षा सञ्चालन हनेु ठदन अप्रत्याखशत ववदा पना गएमा पडन आयोगको पूवा सूचना ववना डनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थडगत हनेुछैन ।  
२. परीक्षा भवनमा मोबाइल र क्यालकुलेटर डनषिे गररएको छ ।  
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

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

 

 
 

 

 ...................... ......................... 
 (सीताराम दाहाल) (जयराम नपेाल) 
 नायव सबु्बा शाखा अडिकृत 


