
विज्ञापन प्रकावित विवतिः लऱ.प. काययक्रम प्रकालित लमतत्

विविध पेशा देखि सम्म

१ ०७५/७६/१ खऱुा र 
समावेिी प्रा.उ.से., एि.वि.वि.एस.डाक्टर

२ ०७५/७६/2 खऱुा र 
आ.ज. प्रा.उ.से., फािेसी

३ ०७५/७६/४ खऱुा प्रा.उ.से., ईलेक्ट्क्टि कल/ईलेक्टि ोवनक्स ईक्ट्जजवनयर

४ ०७५/७६/५ खऱुा र 
आ.ज. प्रा.उ.से., िेपनरी ईक्ट्जजवनयर

५ ०७५/७६/६ खऱुा प्रा.उ.से., विवलटरी वसविल ईक्ट्जजवनयर

६ ०७५/७६/७ खऱुा प्रा.उ.से., िेकावनकल ईक्ट्जजवनयर

७ ०७५/७६/१० खऱुा र 
समावेिी लेखा, उ.से.

सव ैउम्मेदवारहरु

सव ैउम्मेदवारहरु

श्री महेन्द्र भवन 
मा.वव.,सानोगौचरण ।

२०७५।६।२१ गते 
ददनको २.०० बजे

२०७५।६।२३ गते 
ददनको २.०० बजे

श्री एसइए (SEA) 

इञ्जजतनयररङ्ग एकेडमेी, 
थापाथऱी ।

२०७५।६।२१ गते 
ददनको २.०० बजे

२०७५।६।२२ गते 
ददनको २.०० बजे

नेपाली सेनाको पूिव प्रकावित विज्ञापन अनुसार देहाय ििोजिका पदहरुको आन्तररक र खुला प्रवतयोवगतात्मक वलक्ट्खत परीक्षा देहाय ििोवजिको कायवक्रि अनुसार वनम्न ििोवजिका परीक्षा 

ििनहरुिा संचालन हुने व्यहोरा सम्वक्ट्ित सिैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।

क्र.सं. वबज्ञापन नं. विवसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह
विखित परीक्षा वमवत समय

परीक्षा िेन्द्र
रोि नं.

िोि सेिा आयोग

सुरक्षा वनिाय तथा संगवित संस्था महाशािा

परीक्षा संचािन शािा

विखित परीक्षा िाययक्रम  र परीक्षा भिन िायम गररएिो सूचना

तनकाय् श्री नेपािी सेना @)&%÷)$÷@) @)&%÷^÷$
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विविध पेशा देखि सम्म
क्र.सं. वबज्ञापन नं. विवसम पद, सेिा, समूह/उपसमूह/ तह

विखित परीक्षा वमवत समय
परीक्षा िेन्द्र

रोि नं.

८ ०७५/७६/८ खऱुा प्रा.उ.से., छापाखाना

९ ०७५/७६/९ खऱुा र 
समावेिी पाईलट, उ.से.

१० ०७५/७६ आ.प्र. प्रा.उ.से., डेण्टल

११ ०७५/७६ आ.प्र. प्रा.उ.से., ईलेक्ट्क्टि कल

१२ ०७५/७६ आ.प्र. प्रा.उ.से., पाईपर

द्रष्टब्यः 

सव ैउम्मेदवारहरु

५. विविध विषयिो परीक्षा संयुक्त हुनेछ ॰

६. िसु्तगत परीक्षाको उत्तरपुक्ट्िका ओएमआर प्रणािीको हुनेछ ।

२०७५।६।२१ गते 
ददनको २.०० बजे

२०७५।६।२४ गते 
ददनको २.०० बजे

श्री ऱोक सेवा आयोग 
केन्द्रीय कायायऱय, 

अनामनगर ।

zfvf clws[t pk ;lrj

१. उमे्मदिारले उत्तरपुक्ट्िकािा िािो मसी भएिो डटपेन/ििम िात्र प्रयोग गनुवपनेछ ।

२. प्रिेि पत्र विना कुनै पवन उमे्मदिारिालाई परीक्षािा सक्ट्म्मवलत नगराइने हुुँदा प्रिेशपत्र अवनिायय रुपमा साथमा विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा िम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा ििनिा आइपुगु्नपनेछ ।

३. परीक्षा ििनिा मोबाइि फोन वनषेध गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनव गएिा पवन आयोगिो पूिय सूचना विना वनधायररत परीक्षा िाययक्रम स्थवगत हुने छैन ।

dfwa e08f/L gf/fo0fk|;fb 1jfnL
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