लोक सेिा आयोग
सु रक्षा वनकाय तथा सं गवित संस्था महाशाखा

परीक्षा संचालन शाखा
वलखखत परीक्षा कायय क्रम सम्बन्धी सू चना ।

तनकार््

श्री नेपाली से ना

नेपाली सेनाको पूिम प्रकावित विज्ञापन अनुसार दे हाय िमोजमका

विज्ञापन प्रकावित वमवतिः

@)&%÷)@÷)!

लि.ऩ. कार्यक्रम प्रकालित लमतत्

@)&%÷#÷@)

पदहरुको खुला र समािे िी प्रवतयोवगतात्मक वलखखत परीक्षा दे हाय बमोवजमको कायमक्रम अनुसार आयोगको वनम्न

िमोवजमका कायाम लयहरुिाट संचालन हुने व्यहोरा सम्वखित सिै को जानकारीका लावग यो सूचना प्रकावित गररएको छ ।
क्र.सं.

वबज्ञापन नं.

१

२०७४÷७५/५१

२

२०७४÷७५/५२

३

२०७४÷७५/५३

४

२०७४÷७५/५४

५

२०७४÷७५/५५

६

२०७४÷७५/५६

वकवसम
खि
ु ा र
समावेिी

खि
ु ा र
समावेिी

खि
ु ा र
समावेिी
खि
ु ा र
समावेिी
खि
ु ा र
समावेिी
खि
ु ा र
समावेिी
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पद, से िा, समू ह/उपसमूह/ तह

वलखखत परीक्षा वमवत समय

परीक्षा केन्द्र

विविध

पे शा

प्राविवधक सु िेदार (प्रा.सु. सै वनक उपचाररका)

२०७५।४।१६ गते
ददनको २.०० बजे (
१:३० घण्टा)

२०७५।४।१७ गते
ददनको २.०० बजे
(३ घण्टा)

लेखा जमदार कममचारी (लेखा जम.क.)

२०७५।४।१६ गते
ददनको २.०० बजे (
१:३० घण्टा)

२०७५।४।१७ गते
ददनको २.०० बजे
(१:४५ घण्टा)

िोक सेवा आर्ोगको मध्र्माञ्चि ऺेत्रीर्
तनदे िनािर्, नर्ा बानेश्वर, काठमाडौंिे तोके
वमोजजम हुनेछ ।

अमल्दार कममचारी (अ.क)

२०७५।४।१८ गते
ददनको २.०० बजे (
१:३० घण्टा)
-

िोक सेवा आर्ोगको सम्वजधधत ऺेत्रीर्
तनदे िनािर्/अञ्चि कार्ायिर्िे तोके
वमोजजम हुने छ ।

सैन्य
सैन्य ड्राइभर

२०७५।४।१९ गते
ववहान ११.०० बजे
(२:३० घण्टा)

सैन्य बाध्य बादन (ब्रास व्याण्ड)
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उक्त पदहरुको लऱखित परीऺा आयोगको दे हाय वमोजजमका ऺेत्रीय निदे शिाऱय र अञ्चऱ काययऱयहरुवाट संचऱि हुिेछ ।
1

>L g+= 24 aflxgL c*\*F, h"Dnf 087-520194

2

>L dWo k'jL{ k[tgf x]=Sjf=, wg"iff 041-412006

3

>L /)Fz]/ u)f, ;nf{xL 046-620015

4

>L g+= 28 aflxgL c*\*F, af/f 051-580144

5

>L dWo k[tgf x]=Sjf=, x]^f}*f 057-524301

6

>L klZrd k[tgf x]=Sjf= kf]v/f 061-411311

7

>L g+= 3 aflxgL c*\*f, tgx"+ 065-412054

8

>L /)Fl;+xbn u)f, uf]/vf 064-411201

9

>L k'jL{ k[tgf x]=Sjf=, O{^x/L 025-582362

10

>L e}/a k|;fb u)f, af+s] 081-565058

11

>L pQ/ klZrd k[tgf x]=Sjf=, ;"v]{t 083-414045

12

>L Hjfnfbn u)F, hfh/sf]^ 089-680030

13

>L e=%=lg= sf=/=lj=, h+uL c*\*f 01-4246950

14

>L g+= 9 aflxgL c*\*f, l;Gw"nL 047-520102

15

>L gGbfaS; u)f, /fd]%fk 048-400010

16

>L g+= 5 aflxgL c*\*f, s}nfnL 091-550742

17

>L e}/jLbn u)F, kf+ry/ 024-520123

18

>L dWo klZrd k[tgf, ?kGb]xL 071-419210

19

>L /fdaf)F u"Nd, c#f{vf+rL 077-420007

20

>L g+= 18 aflxgL c*\*F, ufO{#f^ 035-420556

21

>L cl/bdg u)F, ;Nn]/L 038-690190

22

>L ;"b"/ klZrd k[tgf x]=Sjf= lbkfon 094-440424

23

>L zq"db{g u"Nd, a}t*L 095-520200

24

>L ;+u|Fdzfb{"n u"Nd, aemfé 092-421334
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कणायलि अञ्चि कार्ायिर्, जुम्िा ।
जनकऩुर अञ्चि कार्ायिर्, जिेश्वर ।
नारार्णी अञ्चि कार्ायिर्, हे टौडा, मकवानऩुर ।
ऩजश्चमाञ्चि ऺेत्रीर् तनदे िनािर्, ऩादी, ऩोखरा, कास्की ।
ऩुवायञ्चि ऺेत्रीर् तनदे िनािर्, दे व्रेवास, धनकुटा ।
मध्र्ऩजश्चमाञ्चि ऺेत्रीर् तनदे िनािर्, वीरे धरनगर, सख
ु ेत ।

मध्र्माञ्चि ऺेत्रीर् तनदे िनािर्, नर्ा बानेश्वर, काठमाडौं ।
महाकािी अञ्चि कार्ायिर्, महे धरनगर ।
मेची अञ्चि कार्ायिर्, इिाम ।

िजु म्वनी अञ्चि कार्ायिर्, बट
ु वि, रुऩधदे ही ।
सगरमाथा अञ्चि कार्ायिर्, ददक्तेि, खोटाङ्ग ।
सद
ू रु ऩजश्चमाञ्चि ऺेत्रीर् तनदे िनािर्, राजऩरु , डोटी ।
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द्रष्टब्यः
१. उम्मे दिारले उत्तरपु खिकामा कालो मसी भएको डटपेन/कलम मात्र प्रयोग गनुम पने छ ।
२. प्रिे ि पत्र विना कुनै पवन उम्मे दिारिालाई परीक्षामा सखम्मवलत नगराइने हुुँ दा प्रिेशपत्र अवनिायय रुपमा साथमा वलई परीक्षा सं चालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगािै परीक्षा भिनमा आइपुग्नुपनेछ ।
३. परीक्षा भिनमा मोबाइल फोन वनषे ध गररएको छ ।
४. परीक्षा संचालन हुने वदन अप्रत्यावित विदा पनम गएमा पवन आयोगको पूिय सू चना विना वनधायररत परीक्षा कायय क्रम स्थवगत हुने छै न ।

gf/fo0fk|;fb 1jfnL
pk ;lrj

dfwa e08f/L
zfvf clws[t
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