
श्री नेपाली सेना २०७६/१०/०७ २०७७/०६/११

विविध पेशा सम्बन्धी सैवनक ऐन देखि सम्म

१ ०७६/७७/१८ खुला प्रा.उ.से. डिस्प्याचर - १५ ४९००१ ४९०२१

२ ०७६/७७/१७ खुला तथा समावेशी पाइलट उ.से.
-

५ ४८५०२ ४८५०६

३ ०७६/७७/१४ खुला तथा समावेशी लेखा उ.से.
-

४२ ४७००१ ४७०६२

४ ०७६/७७/२४ खुला प्राि उ.से.
२०७७ असोज २५ गते 

डिनको १:०० बजे
४ ५५००१ ५५००६

५ ०७६/७७/१५ खुला तथा समावेशी प्रा.उ.से. एम.डव.डव.एस. िाक्टर
-

२९ ४७५०१ ४७५६८

६ ०७६/७७/१९ खुला प्रा.उ.से. एयर टर ाडिक कन्ट्र ोलर
-

९ ५०००५ ५००१९

७ ०७६/७७/२३ खुला तथा समावेशी प्रा.उ.से.लाइबे्रररयन
-

१ ५४००३ ५४००३

पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
वलखित परीक्षा वमवत समय

उ.सं. परीक्षा केन्द्र
रोल नं.

२०७७ असोज २३ गते 

डिनको १:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७७ असोज २४ गते 

डिनको १:०० बजे

लोक सेिा आयोग

सुरक्षा वनकाय तथा संगवित संस्था महाशािा

परीक्षा संचालन शािा

श्री नेपाली सेना, स्वास्थ्य 

डवज्ञान संस्प्थान, सानो भर् याङ्ग 

।

डनकायः

क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसम

वलखित परीक्षा काययक्रम  र परीक्षा भिन कायम गररएको सूचना

कोवभड - १९ संक्रमणको कारण स्थवगत रहेको नेपाली सेनाको पूवव प्रकाडशत डवज्ञापन अनुसार िेहाय बमोजमका  (प्रा.उ.से., प्राड उ.से., प्रा.सु., जम., स.प.हु., अम. आवद) पिहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी 

प्रडतयोडगतात्मक डलखखत परीक्षाको कायवक्रम िेहाय बमोडजमको हुने भएको हुुँिा सम्बखित सबैको जानकारीका लाडग यो सूचना प्रकाडशत गररएको छ ।

डवज्ञापन प्रकाडशत डमडतः डल.प. कायवक्रम प्रकाडशत डमडत :

२०७७ असोज २५ गते 

डिनको १:०० बजे
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विविध पेशा सम्बन्धी सैवनक ऐन देखि सम्म
पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह

वलखित परीक्षा वमवत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल नं.
क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसम

८ ०७६/७७/२९ खुला तथा समावेशी स.प.हु. (सहायक पखित हुद्धा)
-

३३ १००२ १०५६

९ ०७६/७७/३१ खुला तथा समावेशी प्रा.अम भेडहकल मेकाडनक्स
-

२७ ५९००२ ५९०४८

१० ०७६/७७/३८ खुला तथा समावेशी प्रा.अम.ईलेखक्टर डसयन - ८ ६७००३ ६७०१८

११ ०७६/७७/३४ खुला तथा समावेशी
प्रा.अम एडभयोडनक्स/ईलेखक्टर कल/ 

ईलेक्टर ोडनक्स
-

११ ६२०००१ ६२००१५

१२ ०७६/७७/३७ खुला तथा समावेशी प्रा.अम. मेकाडनकल
-

७ ६६००१ ६६०१२

१३ ०७६/७७/३३ खुला तथा समावेशी प्रा.अम. मेकाडनकल /अटोमोबाईल
-

८ ६१००२ ६१०१३

१४ ०७६/७७/४१ खुला तथा समावेशी प्रा.अम. व्याि
-

२ ७०००३ ७०००५

२०७७ असोज २७ गते 

डिनको १:०० बजे

२०७७ असोज २८ गते 

डिनको १:०० बजे

२०७७ असोज २६ गते 

डिनको १:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

श्री नेपाली सेना, स्वास्थ्य 

डवज्ञान संस्प्थान, सानो भर् याङ्ग 

।
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विविध पेशा सम्बन्धी सैवनक ऐन देखि सम्म
पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह

वलखित परीक्षा वमवत समय
उ.सं. परीक्षा केन्द्र

रोल नं.
क्र.सं. विज्ञापन नं. वकवसम

१५ ०७६/७७/२६ खुला तथा समावेशी प्रा.सु. सैडनक उपचाररका
-

४९ ५७००१ ५७१२२

१६ ०७६/७७/२८ खुला तथा समावेशी प्राि. जम.
-

२९ ५८००१ ५८०३४

१७ ०७६/७७/३० खुला तथा समावेशी अ.क. (अमल्दार कमवचारी)
२०७७ काडिक १ गते 

डिनको १:०० बजे
- -

सबै 

उमे्मिवार

श्री नेपाली सेना, स्वास्थ्य 

डवज्ञान संस्प्थान, सानो भर् याङ्ग 

।

१८ ०७६/७७/२७ खुला तथा समावेशी लेखा जम. क.
२०७७ काडिक २ गते 

डिनको १:०० बजे

२०७७ काडिक ३ गते 

डिनको १:०० बजे
-

६५

श्री नेपाली सेना, स्वास्थ्य 

डवज्ञान संस्प्थान, सानो भर् याङ्ग 

।

३ ९५

१९ ०७६/७७ (आ.प्र.) आ.प्र. प्रा.उ.से. रेडियो मेकाडनक्स
-

२ १००० १००१

२० ०७६/७७ (आ.प्र.) आ.प्र. प्रा.उ.से. भेडहकल मेकाडनक्स
-

२ १०१५०१ १०१५०२

२१ ०७६/७७ (आ.प्र.) आ.प्र. प्रा.उ.से. जनरल मेकाडनक्स
-

२ १२०१ १२०२

द्रष्टब्यः 

नारायणप्रसाद ज्ञवाली

उपसचिव

सबै उमे्मिवार

शाखा अचिकृत

राजु सत्याल

१. उमे्मिवारले उिरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

३. परीक्षा भवनमा मोिाइल फोन वनषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हुने डिन अप्रत्याडशत डविा पनव गएमा पडन आयोगको पूिय सूचना विना वनधायररत परीक्षा काययक्रम स्प्थडगत हुने छैन ।

५. विविध विषयको परीक्षा संयुक्त हुनेछ ।

७. परीक्षामा सम्बखित डनकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारिाट जारी भएको फोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अडनवायव रुपमा डलई आउनु पनेछ ।

८. नेपाल सरकारबाट जारी भएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी डनर्वयहरु तथा आयोगबाट जारी हुने संक्रमणको विशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।

६. विुगत बहुउिर (Multiple Choice) प्रश्नको उिर लेख्िा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा  A, B, C, D लेखखएको उिरलाई मात्र मान्यता डिइने छ ।

२. प्रवेश पत्र डवना कुनै पडन उमे्मिवारवालाई परीक्षामा सखम्मडलत नगराइने हुुँिा प्रिेशपत्र अवनिायय रुपमा साथमा वलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

५. विुगत वहुउिर प्रश्नको गलत उिरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।

२०७७ काडिक २ गते 

डिनको ८:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७७ काडिक ३ गते 

डिनको ८:०० बजे

श्री लोक सेवा आयोग केन्द्रीय 

कायावलय, अनामनगर ।

२०७७ असोज २९ गते 

डिनको १:०० बजे 

(संयुक्त पत्र)

२०७७ असोज ३० गते 

डिनको १:०० बजे

श्री नेपाली सेना, स्वास्थ्य 

डवज्ञान संस्प्थान, सानो भर् याङ्ग 

।
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