लोक सेिा आयोग
सुरक्षा वनकाय तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचालन िािा
सैन्य पदको वलखित परीक्षा काययक्रि सम्बन्धी सूचना
वनकायिः

श्री नेपाली सेना

विज्ञापन प्रकावित विवतिः

२०७८/१२/१७

वल.प. काययक्रि प्रकावित विवतिः

२०७९/०३/१२

नेपाली सेनाको पूवा प्रकाजशत जवज्ञापन अनुसार सैन्य पदको खुला तथा समावेशी तर्ाको प्रजतयोजगतात्मक वलखित परीक्षा काययक्रि दे हाय बमोजिम सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको िानकारीका लाजग यो
सूचना प्रकाजशत गररएको छ । कोजिड-१९ संक्रमण िएका उम्मे दवारहरुको लाजग जवशे ष परीक्षा केन्द्र रहने हुुँ दा परीक्षा शु रु हुनु िन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाली सेनामा अजनवाया रुपमा िानकारी जदनु
पनेछ ।
क्र.सं.

वबज्ञापन नं.

वकवसि

पद, सेिा, सिूह/उपसिूह

१

०७८/७९/७७

खुला तथा समावेशी

सैन्य

वलखित परीक्षा विवत सिय
अंग्रेिी, नेपाली, गवित, सािान्य ज्ञान

२०७९ साउन १४ गते जवहानको ११:०० बिे
(२ घण्टा ३० जमनेट)

परीक्षा केन्द्र

आयोगको परीक्षा संचालन गने कायाा लयले तोके
बमोजिम हुनेछ ।

सैन्य पदको वलखित परीक्षा आयोगको दे हाय बिोवििका काययलयहरुबाट सञ्चालन हुनेछ ।
भनाय केन्द्र

क्र.सं .

१

श्री नयााँ श्रीनाथ गण, चारआली व्यारे क , झापा, (सम्पकक नं.०२३-४६००८०)

२

श्री रणशेर गण, ओदिम व्यारेक , पााँचथर, (सम्पकक नं.०२४५२००९५, ०२४५२०१२३)

३

श्री भीमकाली गल्ु म, तोक्मे व्यारेक, ताप्लेजङु , (सम्पकक नं.०२४-४६०२५५)

४

श्री भीमिल गण, सल्लेरी व्यारेक , धनकुटा, (सम्पकक नं. ०२६-५२३४०३)

५

श्री कृ ष्णिल गण, ईटहरी व्यारेक , सनु सरी, (सम्पकक नं.०२५-५८५८५५)

६

श्री नयााँ भैरवीिल गल्ु म, खााँिबारी व्यारेक, सख
ं वु ासभा, (सम्पकक नं.०२९-५६२१३१)
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परीक्षा संचालन गने वनकाय

इलाम कार्ाालर्

धनकुटा कार्ाालर्
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खोटाङ कार्ाालर्

७

श्री अररिमन गण, ओखलढुङ्गा व्यारेक, ओखलढुङ्गा, (सम्पकक नं.०३७-५२०२००, ०३७-५२०५७६)

८

श्री नं.२७ बादहनी अि्िा, चोहवाक व्यारेक, दसरहा, (सम्पकक नं.०३३-४०११०६)

९

श्री रणदभम गण, प्रकौली व्यारेक, महोत्तरी, (सम्पकक नं.०४४५२०४५२, ०४४५२०६८४)

१०

श्री वीरिल गण, "ख" गल्ु म, चन्द्रपरु व्यारेक, रौतहट, (सम्पकक नं.०५५-५२०९२०, ०५५-५२०९३०)

११

श्री नं.२८ बादहनी अि्िा, सपु ारेटार व्यारे क , हेटौिा, (सम्पकक नं.०५७-४१९०००)

१२

श्री काली बहािरु गण, भरतपरु व्यारे क, दचतवन, (सम्पकक नं.०५६-५२६६७७)

१३

श्री गोरखबक्स गण, लक्ष्मणिााँिा व्यारेक, चौतारा, दसन्द्धपु ाल्चोक, (सम्पकक नं.०११-६२००९४)

१४

श्री नं.६ बादहनी अि्िा, बैरेनी व्यारेक , धादिङ्ग, (सम्पकक नं.०१०-४०३०४०)

१५

श्री उपत्यका कमाण्ि हे.क्वा, नारायणदहटी व्यारेक , काठमाण्िौं, (सम्पकक नं.०१-४४१३३४२, ०१-४-४४३४००)

१६

श्री ईन्द्रबक्स गण, सयु दक वनायक व्यारे क , भक्तपरु , (सम्पकक नं.०१-५०९२२८६, ०१-५०९२१५६)

१७

श्री भगवतीिल गण, फुलबारी व्यारेक, पोखरा, कास्की, (सम्पकक नं.०६१-५७०१७०)

पोखरा कार्ाालर्

१८

श्री श्रीमेहर गण, शेरादिल व्यारेक, बागलङु , (सम्पकक नं.०६८-६२००८२)

वाग्लुङ कार्ाालर्

१९

श्री नं.२२ बादहनी अि्िा, योगीकुटी व्यारेक , बटु वल, (सम्पकक नं.०७१-५५१२५३, ०७१-५४६८२२)

बटु बल कार्ाालर्

२०

श्री नं.१९ बादहनी अि्िा, तल
ु सीपरु व्यारेक, िाङ्ग (सम्पकक नं.०८२-५२२२९९)

२१

श्री नं.४ बादहनी अि्िा, ईमामनगर व्यारेक, नेपालगञ्ज, (सम्पकक नं.०८१–५६५१९५)

२२

श्री पदिम कमाण्ि हे.क्वा., दनमारे व्यारेक , सख
ु ते , (सम्पकक नं.०८३-४१४०२३)

२३

श्री बराहिल गल्ु म, रानीबन व्यारेक , हुम्ला, (सम्पकक नं.०८७-६८००२१)
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जलेश्वर कार्ाालर्

हेटौंडा कार्ाालर्

काठमाडौं कार्ाालर्

दाङ कार्ाालर्

सख
ु ेत कार्ाालर्
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२४

श्री नं.२४ बादहनी अि्िा, िेवलिााँिा व्यारे क, जम्ु ला, (सम्पकक नं.०८७-५२०४७४)

२५

श्री श्रीबक्स गल्ु म, गमगढी व्यारेक, मगु ,ु (सम्पकक नं. ९९-४८७००३६)

२६

श्री रणबम गण, िह व्यारे क, ििेल्धरु ा, (सम्पकक नं.०९६-४२०२००, ०९६-४२०५४०)

ददपार्ल कार्ाालर्

२७

श्री नं.२५ बादहनी अि्िा, भगतपरु व्यारेक, महेन्द्रनगर, (सम्पकक नं.०९९-५२५४४४)

महेन्द्रनगर कार्ाालर्

जम्ु ला कार्ाालर्

द्रष्टब्यिः
१. उम्मेदवारले उत्तरपुन्धस्तकामा कालो मसी िएको डटपेन /कलम मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।
२. प्रवेश पत्र जवना कुनै पजन उम्मे दवारवालाई परीक्षामा सन्धम्मजलत नगराइने हुुँ दा प्रवेशपत्र अजनवाया रुपमा साथमा जलई परीक्षा संचालन हुनुिन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगावै परीक्षा िवनमा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा िवनमा मोबाइल र्ोन जनषेध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालन हुने जदन अप्रत्याजशत जवदा पना गएमा पजन आयोगको पूवा सूचना जवना जनधाा ररत परीक्षा काया क्रम स्थजगत हुने छै न ।
५. वस्तुगत वहुउत्तर प्रश्नको गलत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुनेछ ।
६. वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंिेिी ठु लो अक्षर (Capital Letter) मा A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता जदइने छ ।
७. परीक्षामा सम्बन्धित जनकायबाट िारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट िारी िएको र्ोटो समेतको कुनै पररचयपत्र अजनवाया रुपमा जलई आउनु पनेछ ।
८. नेपाल सरकारबाट िारी िएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी जनणा यहरु तथा आयोगबाट िारी हुने संक्रमणको जवशे ष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बिी मापदण्ड, २०७७ (संशोधन सजहत) को पालना गरी परीक्षा सञ्चालन
हुनेछ ।
९. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारे मा नेपाली सेनाको वेि साइटमा गई जवद् यु तीय माध्यमबाट कोजिड सम्बिी स्वयम् घोषणा र्ाराम अजनवाया रुपमा िनुापनेछ ।
१०. कोजिड - १९ संक्रजमत उम्मेदवारहरुको लाजग जवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने िएकोले त्यस्ता उम्मे दवारहरुले आर्ू संक्रजमत िएको िानकारी नेपाली सेनामा अजिम रुपमा गराउनु पनेछ ।
कोवभड - १९ संक्रििको सियिा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान वदनुपने थप विषयहरु
१. परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअजघ उम्मेदवारले अजनवाया रुपमा माक्स लगाई आफ्नो प्रयोिनको लाजग स्याजनटाइिर र खानेपानी समेत जलई आउनु पनेछ।
२. परीक्षाथी परीक्षाको लाजग तोजकएको समय िन्दा १ घण्टा अगावै परीक्षा केन्द्रमा आइपु ग्नु पनेछ ।
३. परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गदाा , बाजहर जनस्कुँदा र शौचालय प्रयोग गनुा पदाा जिडिाड नगररकन २ (दु ई) जमटरको दू री कायम गरी क्रमैसुँग तोजकएको स्थानमा िानुपनेछ ।
४. परीक्षाथीहरु समूहमा िेला हुने , कुराकानी गने गनुा हुुँ दैन ।
५. परीक्षामा खजटएका िनशन्धिले जदएको जनदे शनको पू णा पालना गनुा पनेछ ।

राजु सत्याल
zfvf clws[t
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प्रकाश गरुु ङ्ग
उपसचिव
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