
श्री नेपाली सेना विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७८/०५/१८
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२०७८ मंससर १८ गते सवहानको ११:०० बजे (२ घण्टा 

३० समनेट)

वल.प. कार्यक्रि प्रकावित विवतिः

आयोगको परीक्षा संचालन गने कायाालयले तोके 

बमोसजम हुनेछ ।

इलाम कायाालय

धनकुटा कायाालय

सैन्य पदको वलखित परीक्षा आर्ोगको देहार् बिोवििका कार्यलर्हरुबाट सञ्चालन हुनेछ ।

 भनाय केन्द्र

श्री नं.२१ बासहनी अड्डा, तोपगाछी व्यारेक, झापा, ०२३-४७५२१८

श्री भैरव गण, थलाहा व्यारेक, मोरङ्ग, ०२१-४१९००९

परीक्षा संचालन गने वनकार्

श्री बरख गण, सले्लरी व्यारेक, धनकुटा, ०२६-५२३४०३

श्री सभमकाली गुल्म, तोके्म व्यारेक, तापे्लजुङ्ग, ०२४-४६०२५५

श्री नं.२ बासहनी अड्डा, ईटहरी व्यारेक, सुनसरी, ०२५-५८३५६६

लोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचालन िािा

वनकार्िः २०७८/०६/०८

सैन्य पदको वलखित परीक्षा कार्यक्रि सम्बन्धी सूचना

नेपाली सेनाको पूवा प्रकासशत सवज्ञापन अनुसार सैन्य पदको खुला तथा समावेशी तर्ा को प्रसतयोसगतात्मक सलखखत परीक्षा देहाय बमोसजम सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लासग यो सूचना 

प्रकासशत गररएको छ ।  कोसभड-१९ संक्रमण भएका उमे्मदवारहरुको लासग सवशेष परीक्षा केन्द्र रहने हुुँदा परीक्षा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाली सेनामा असनवाया रुपमा जानकारी सदनु पनेछ ।

क्र.सं. वबज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह
वलखित परीक्षा विवत सिर्

परीक्षा केन्द्र

अंगे्रिी, नेपाली, गवित, सािान्य ज्ञान
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खोटाङ कायाालय

पोखरा कायाालय

बुटबल कायाालय

दाङ कायाालय

काठमाड  ंकायाालय

हेट डंा कायाालय

श्री नं.१८ बासहनी अड्डा, उदयपुर व्यारेक, गाईघाट, ०३५-४२०५६६

सुखेत कायाालय

श्री तारादल गण, चररकोट व्यारेक, दोलखा, ०४९-४२१४९०

श्री नं.२२ बासहनी अड्डा, योगीकुटी व्यारेक, बुटवल, ०७१-५५१२५३,

श्री पसिम कमाण्ड हे.क्वा, सनमारे व्यारेक, सुखेत, ०८३-४१४०२३

वागु्लङ कायाालय

श्री नं.२४ बासहनी अड्डा, देवलडाुँडा व्यारेक, जुम्ला, ०८७-५२०४७४

श्री रामबाण गुल्म, सुसलगाड ब्यारेक, डोल्पा, ०८७-५५००३४

श्री नं.४ बासहनी अड्डा, ईमामनगर व्यारेक, नेपालगञ्ज, ०८१–५६५१९५

श्री श्रीमेहर गण, शेरासडल व्यारेक, बागु्लङ्ग, ०६८-६२००८२

श्री नं.१९ बासहनी अड्डा, तुलसीपुर व्यारेक, दाङ्ग, ०८२-५२२२९९

श्री भगवतीदल गण, रु्लबारी व्यारेक, पोखरा, ०६१-५७०१७०

श्री भनाा छन ट सनदेशनालय, जंगी अड्डा, काठमाड ,ं ०१-४२४६९५०,

जलेश्वर कायाालय

श्री नं.२८ बासहनी अड्डा, सुपारेटार व्यारेक, हेट डंा, ०५७-४१९०००

श्री ज्वालादल गण, कलैया व्यारेक, बारा, ०५३-५५१९५१

श्री काली बहादुर गण, भरतपुर व्यारेक,  सचतवन, ०५६-५२६६७७

श्री भीमदल गण, भुलवाही व्यारेक, राजसवराज, ०३१-५२०७३१

श्री नं.९ बासहनी अड्डा, बसदाबास सैसनक सशसवर, महोत्तरी, ०४७-५२०१३१

श्री नं.६ बासहनी अड्डा, बैरेनी व्यारेक, धासदङ्ग, ०१०-४०३०४०

श्री नं.२५ बासहनी अड्डा, भगतपुर व्यारेक, महेन्द्रनगर, ०९९-५२५४४४

श्री गुरुगोरख गुल्म, खलंगा व्यारेक, दाचुाला, ०९३-४२०२००

श्री बराहदल गुल्म, रानीबन व्यारेक, हुम्ला, ०८७-६८००२१

सदपायल कायाालय

महेन्द्रनगर कायाालय

श्री रुद्रध्वज गण, ससलगढी व्यारेक‚  डोटी, ०९४-४११०९७

जुम्ला कायाालय
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द्रष्टब्यिः  

१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअसघ उमे्मदवारले  असनवाया रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लासग स्यासनटाइजर र खानेपानी समेत सलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लासग तोसकएको समय भन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा, बासहर सनस्कुँ दा र श चालय प्रयोग गनुा पदाा सभडभाड नगररकन २ (दुई) समटरको दूरी कायम गरी क्रमैसुँग तोसकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुुँदैन । 

५.   परीक्षामा खसटएका जनशखिले सदएको सनदेशनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

कोवभड - १९ संक्रििको सिर्िा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु

८. नेपाल सरकारबाट जारी भएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी सनणायहरु तथा आयोगबाट जारी हुने संक्रमणको सवशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बिी मापदण्ड, २०७७ (संशोधन ससहत) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन 

हुनेछ ।

३. परीक्षा भवनमा मोबाइल र्ोन सनषेध गररएको छ ।

zfvf clws[t pk ;lrj
राजु सत्याल gf/fo0fk|;fb 1jfnL

१. उमे्मदवारले उत्तरपुखिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।

४. परीक्षा संचालन हुने सदन अप्रत्यासशत सवदा पना गएमा पसन आयोगको पूवा सूचना सवना सनधााररत परीक्षा कायाक्रम स्थसगत हुने छैन ।

२. प्रवेश पत्र सवना कुनै पसन उमे्मदवारवालाई परीक्षामा सखम्मसलत नगराइने हुुँदा प्रवेशपत्र असनवाया रुपमा साथमा सलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा भवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

५. विुगत वहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।

६. विुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंगे्रजी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा  A, B, C, D लेखखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता सदइने छ ।

७. परीक्षामा सम्बखित सनकायबाट जारी भएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र असनवाया रुपमा सलई आउनु पनेछ ।

९. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा नेपाली सेनाको वेभ साइटमा गई सवद्युतीय माध्यमबाट कोसभड सम्बिी स्वयम् घोषणा र्ाराम असनवाया रुपमा भनुापनेछ । 

१०. कोसभड - १९ संक्रसमत उमे्मदवारहरुको लासग सवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने भएकोले त्यिा उमे्मदवारहरुले आरू् संक्रसमत भएको जानकारी नेपाली सेनामा असग्रम रुपमा गराउनु पनेछ ।
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