िोक सेिा आर्ोग
सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा
सैन्य पदको विखित परीक्षा कार्यक्रि सम्बन्धी सूचना
वनकार्िः श्री नेपािी सेना

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

कोसभि- १९ को संक्रमणको कारण स्थसगत रिे को

२०७६/१०/०७

वि.प. कार्यक्रि प्रकावित विवतिः

२०७७/०६/११

नेपािी सेनाको पूवा प्रकासशत सवज्ञापन अनुसार सैन्य तर्ाका िे िार् बमोजमका पििरुको खुला प्रसतर्ोसगतात्मक सलखखत परीक्षा िे िार् बमोसजम सञ्चालन हुने
व्यिोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लासग र्ो सूचना प्रकासशत गररएको छ ।

क्र.सं.

वकवसि

वबज्ञापन नं.

विखित परीक्षा विवत सिर्

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह

१

०७६/७७/४२

खुला तथा समावेशी

सैन्य

२

०७६/७७/४३

खुला तथा समावेशी

सैन्य मेसिकल

३

०७६/७७/४४

खुला तथा समावेशी

सैन्य खेलािी

४

०७६/७७/४५

खुला तथा समावेशी

सैन्य िराइभर

परीक्षा केन्द्र

विविध

पेिा

२०७७ मंससर १३ गते
सिनको १:०० बजे (२
घण्टा ३० समनेट)

-

२०७७ मंससर १४ गते
सिनको १:०० बजे (१
घण्टा १५ समनेट)

२०७७ मंससर १५
गते सिनको १:००
बजे (१ घण्टा १५
समनेट)

सैन्य पदको विखित परीक्षा आर्ोगको दे हार् बिोवििका कार्यिर्हरुबाट सञ्चािन हुनेछ ।
भनाय केन्द्र

क्र.सं .
1

श्री नं . २१ बासिनी अड्डा, झापा, ०२३-४७५२१७

2

श्री पू वी पृ तना िे .क्वा., ईटिरी, सुनसरी, ०२५-५८२३६२

3

श्री नं . २ बासिनी अड्डा, धनकुटा, ०२६-५४०३७९

4

श्री मध्य पू वी पृ तना िे .क्वा., धनुषा, ०४१-४१२००६

5

श्री नं . २७ बासिनी अड्डा, ससरािा, ०३३-४०११०६

6

श्री नं . २८ बासिनी अड्डा, बारा, ०५१-५८०१४४
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धनकुटा कार्ाा लर्

जलेश्वर कार्ाालर्

Page 1 of 3

आर्ोगको परीक्षा संचालन गने कार्ाा लर्ले तोके
बमोसजम हुनेछ ।

7

श्री उपत्यका पृतना िे .क्वा., नारार्णसिटी,

8

श्री सवष्णुिल गण, धुसलखेल , ०११-४९०६०७

9

श्री नं . ६ बासिनी अड्डा, बैरेनी, धासिङ्ग, ०१०-४०३०४०

10

श्री मध्य पृ तना िे .क्वा, िे ट ि
ं ा, मकवानपुर , ०५७-४१९०००

11

श्री नं . ७ बासिनी अड्डा, भनाा केन्द्र, सचतवन, ०५७-६२०११३

12

श्री नं . ९ बासिनी अड्डा, ससिुली, ०४७-५२०१३१

13

श्री पसिम पृतना िे .क्वा., सवजर्पुर , पोखरा, ०६१-४११६७५

14

श्री नं . ३ बासिनी अड्डा, तनहुुँ , ०६५-४१२०५४

15

श्री नं . २३ बासिनी अड्डा, बागलुङ्ग, ०६८-५२११९४

वाग्लुङ्ग कार्ाा लर्

16

श्री मध्य पसिम पृतना िे .क्वा., रुपन्दे िी, ०७१-४१९२१०

बुटबल कार्ाा लर्

17

श्री नं . १९ बासिनी अड्डा, िाङ, ०८२-५२०४९९

18

श्री सबजु गण, सल्यान, ९८४८१४६५५६

19

श्री उत्तर पसिम पृ तना िे .क्वा., सुखेत, ०८३-४१४०४५

20

श्री नं . ४ बासिनी अड्डा, नेपालगञ्ज, बाुँ के, ०८१-५६५१९५

21

श्री नं . २४ बासिनी अड्डा, जुम्ला, ०८७-५२०१९९

22

श्री सूिुर पसिम पृतना िे .क्वा., सिपार्ल, ०९४-४४०४२४

23

श्री नं . ५ बासिनी अड्डा, तेघरी, कैलाली, ०९१-५५०७४७

24

श्री नं . २५ बासिनी अड्डा, मिे न्द्रनगर, कञ्चनपु र, ०९९-५२५४४४

काठमाि ं कार्ाा लर्

िे ट ि
ं ा कार्ाालर्

पोखरा कार्ाा लर्

िाङ्ग कार्ाा लर्
सुखेत कार्ाा लर्
जुम्ला कार्ाा लर्
सिपार्ल कार्ाा लर्
मिे न्द्रनगर कार्ाा लर्

द्रष्टब्यिः
१. उम्मे िवारले उत्तरपु खिकामा कािो िसी भएको डटपेन/किि मात्र प्रर्ोग गनुापनेछ ।
२. प्रवेश पत्र सवना कुनै पसन उम्मेिवारवालाई परीक्षामा सखम्मसलत नगराइने हुुँ िा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भवनमा आइपु ग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भवनमा िोबाइि, इिेक्ट्रोवनक वडभाइस वनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालन हुने सिन अप्रत्यासशत सविा पना गएमा पसन आर्ोगको पूिय सूचना विना वनधायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थसगत हुने छै न ।
५. विुगत वहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।
५. विुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्िा अंग्रेजी ठु लो अक्षर (Capital Letter)मा A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता सिइने छ ।
६. परीक्षामा सम्बखित सनकार्बाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचर्पत्र अवनिार्य रुपमा सलई आउनु पनेछ ।
७. क्रम संख्या २ िे खख ४ सम्मको सलखखत परीक्षा लोक सेवा आर्ोग काठमाि ं कार्ाा लर्बाट सञ्चालन हुनेछ ।
८. नेपाल सरकारबाट जारी भएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी सनणा र्िरु तथा आर्ोगबाट जारी हुने संक्रमणको सवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बिी मापिण्ड, २०७७ को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।
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कोवभड - १९ संक्रिणको सिर्िा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु
१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअसघ उम्मे िवारले माक्स लगाई आफ्नो प्रर्ोजनको लासग स्यासनटाइजर र खानेपानी समेत सलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लासग तोसकएको समर् भन्दा एक घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीिरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाा , बासिर सनस्कुँिा र श चालर् प्रर्ोग गनुा पिाा सभिभाि नगररकन २ (िु ई) समटरको िू री कार्म गरी क्रमैसुँग तोसकएको स्थानमा जानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीिरु समूिमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुुँ िैन ।
५. परीक्षाथीले उत्तरपुखिकामा लेखखसके पिात बाुँ की रिे को उत्तरपु खिकाको खाली स्थान स्वर्ंले काटी बुझाउनु पनेछ ।
६. परीक्षाथीले उत्तरपुखिका बुझाउुँ िा आफ्नो उत्तरपु खिका गन्ती गरी उत्तरपु खिका बुझाएको ििाक्षर गरी बासिर जानु पनेछ।
७. कोसभि-१९ को संक्रमणका सम्बिमा परीक्षाथीले स्वर्ं घोषणा गनुापनेछ । संक्रसमत परीक्षाथी परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गना हुने छै न ।
8. परीक्षामा खसटएका जनशखिले सिएको सनिे शनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

राजु सत्याल
zfvf clws[t
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