
लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल के्षत्रीय निरे्दशिालय 

सरुक्षा निकाय तथा संगठित संस्था - परीक्षा सञ्चालि शाखा 
 
 
 

 

िेपाली सेिाको प्रा.स.ु सैनिक उपचाररका, लेखा जम.क., अ.क., सैन्य, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवार्दि 
(ब्रास ब्याण्ड) पर्दको नलखखत परीक्षाको परीक्षा भवि कायम गररएको सूचिा 

सूचिा िं. ४/०७५-७६, नमनत २०7५/०४/०४ 

 
 

िेपाली सेिाको रे्दहायको ववज्ञापि िम्वर तथा पर्दमा लोक सेवा आयोग, केन्रीय कायाालय, सरुक्षा निकाय तथा संगठित संस्था 
महाशाखा, अिामिगर, कािमाडौंबाट प्रकाखशत परीक्षा कायाक्रम अिसुार रे्दहायको नमनत, समय र स्थािमा सञ्चालि हिुे नलखखत 
परीक्षाका लानग िपेाली सेिा, भिाा छिौट निरे्दशिालय, कायारथी ववभाग, जंगी अड डा, कािमाडौंबाट छिौट भएका उम्मेर्दवारहरुको 
परीक्षा भवि रे्दहाय बमोखजम कायम गररएको व्यहोरा सम्बखन्ित सबैको जािकारीका लानग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

नलखखत परीक्षा कायाक्रम तथा परीक्षा भवि 

क्र. 
सं. 

ववज्ञापि िम्वर पर्द 

नलखखत परीक्षा नमनत, समय र अवनि 

उम्मेर्दवारहरुको रोल 
िम्वर रे्दखख सम्म 

परीक्षा भवि ववववि ववषय 

(अंग्रजेी, िेपाली, गखित 
र सामान्य-ज्ञाि) 

पशेा सम्बन्िी 

१. 
०७४/०७५/५१ 
(खलुा/समावेशी) 

प्राववनिक सवुेर्दार 
(प्रा.स.ु सैनिक 
उपचाररका) 

२०७५/४/१६ गते 

ठर्दिको २.०० बजे 

(१ घण्टा ३० नमिेट) 

२०७५/४/१७ गते 
ठर्दिको २.०० बजे 

(३ घण्टा) 

यस ववज्ञापिमा नलखखत 
परीक्षाका लानग छिौट भएका 
उम्मेर्दवारहरु - ९५ जिा कलेज अफ इन्फरमेशि 

टेक्िोलोजी CITE, 
सवुविािगर, तीिकुि े

२. 
०७४/०७५/५२ 
(आ.प्र., खलुा तथा 

समावेशी) 

लेखा जमर्दार 
कमाचारी 

(लेखा जम.क.) 

२०७५/४/१६ गते 

ठर्दिको २.०० बजे 

(१ घण्टा ३० नमिेट) 

२०७५/४/१७ गते 
ठर्दिको २.०० बजे 

(२ घण्टा ३० नमिेट) 

यस ववज्ञापिमा नलखखत 
परीक्षाका लानग छिौट भएका 
उम्मेर्दवारहरु - १४५ जिा 

३. 
०७४/०७५/५३ 
(आ.प्र., खलुा तथा 

समावेशी) 

अमल्र्दार कमाचारी 
(अ.क.) 

२०७५/४/१८ गते 

ठर्दिको २.०० बजे 

(१ घण्टा ३० नमिेट) 
- 

यस ववज्ञापिमा नलखखत 
परीक्षाका लानग छिौट भएका 
उम्मेर्दवारहरु - १७१ जिा 

कलेज अफ इन्फरमेशि 
टेक्िोलोजी CITE, 
सवुविािगर, तीिकुि े

४. 
०७४/०७५/५४ 
(खलुा/समावेशी) 

सैन्य 
२०७५/०४/१९ गते 
ववहाि ११.०० बजे 

(२ घण्टा ३० नमिेट) 
- 

र्दताा िं १-१९०० सम्मका 
उम्मेर्दवारहरु - १९८ जिा 

कलेज अफ इन्फरमेशि 
टेक्िोलोजी CITE, 
सवुविािगर, तीिकुि े

र्दताा िं १९०१ रे्दखख बााँकी 
सबै उम्मेर्दवारहरु - ९० जिा 

भीमसेिगोला मावव, ियााँ 
बािेश्वर 

५. 
०७४/०७५/५५ 
(खलुा/समावेशी) 

सैन्य ड्राइभर 
२०७५/०४/१९ गते 
ववहाि ११.०० बजे 

(२ घण्टा ३० नमिेट) 
- 

यस ववज्ञापिमा नलखखत 
परीक्षाका लानग छिौट भएका 
सबै उम्मेर्दवारहरु - ८ जिा 

भीमसेिगोला मावव, ियााँ 
बािेश्वर 

६. 
०७४/०७५/५६ 
(खलुा/समावेशी) 

सैन्य वाद्यवार्दि 
(ब्रास ब्याण्ड) 

२०७५/०४/१९ गते 
ववहाि ११.०० बजे 

(२ घण्टा ३० नमिेट) 
- 

यस ववज्ञापिमा नलखखत 
परीक्षाका लानग छिौट भएका 
सबै उम्मेर्दवारहरु - ४ जिा 

भीमसेिगोला मावव, ियााँ 
बािेश्वर 

रष्टव्यः– 

१. परीक्षा सञ्चालि हिेु ठर्दि अप्रत्याखशत ववर्दा पिा गएमा पनि आयोगको पूवा सूचिा वविा नििााररत कायाक्रम अिसुारको परीक्षा स्थनगत हिेुछैि ।  
२. परीक्षा भविमा मोबाइल निषेि गररएको छ ।  
३. परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गिुापिेछ । 

४. परीक्षाथीले अनिवाया रुपमा आफ्िो प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भविमा जािपुिेछ । 

 

 

 

 

.......................... ......................... 
(िारायिप्रसार्द गौतम) (चन्रकान्त निरौला) 
   शाखा अनिकृत (निरे्दशक) 

ियााँ बािेश् वर, कािमाडौं 
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