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नेपाल� सेनाको सै�य पदको 

सूचना �काशन �म�त

नेपाल� सेनाको �व�ापन नं. ०७6/

बमोिजमका भना� के��ह�मा स�ा�लत �वय�र�

पर��ाका ला�ग छनौट भएका स�पूण� उ�मेदवारह�को �लिखत पर��ा दे

जानकार�को ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ ।

�वषय 

�व�वध   

(अं�जेी, नेपाल�, गिणत र सामा�य �ान) 
 

���यः 

१.   �वेश प� �वना पर��ाथ�लाई पर��ामा सहभागी गराइने छैन।

  २.   पर��ामा कोठा प�ा लगाउने �योजनका ला�ग उ�मेदवारले पर��ा श�ु हनुभु�दा 

 पन�छ। 

३.   उ�रपिु�तकामा अ�नवाय� �पमा कालो मसी

४.   पर��ा भवनमा �ालकुलेटर, झोला र अ�य ई��ो�नक �डभाइस �नषेध ग�रएको छ । 

५.   व�तगुत बहबैुकि�पक ��को उ�र �ददा 

६. पर��ा स�ालन हनुे �दन कुनै साव�ज�नक �वदा पन� गएमा प�न लोक सेवा आयोगको पूव� सूचना �वना पर��ा काय�

७. पर��ा के��मा आउँदा नेपाल� नाग�रकताको �माणप� वा सरकार� �नकायबाट जार� भएको फोटो स�हतको कुनै एक स�लै �माणप� 

साथमा �लई उपि�थत हनुपुन�छ । 

८. पर��ा के��मा आउँदा उ�मेदवार �वयंले

९. उ�मे�ारह�ले समूहमा भेलाहनु, कुराकानी गन� तथा �भडभाड गन� हदैुन । साथै शौचालय �योग गदा� र क�ाकोठा प�हचान गदा� 

एकआपसमा कि�तमा २ �मटरको सामािजक तथा भौ�तक दरु� कायम गनु�पन�छ ।  

10. पर��ाथ�ले उ�रपिु�तकामा लेिखसके प�ात बाँक� रहेको 

११.  पर��ाथ�ले उ�रपिु�तका बझुाउँदा आ�नो उ�रपिु�तका ग�ती गर� 

१२. को�भड-19 वाट सं��मत उ�मेदवारह�ले पर��ाको �म�त भ�दा कि�तमा 

के��मा जानकार� �दनपुन�छ । 

 
 

 (धम�राज वल�)     

        लेखापाल   

�स.नं. भना� के�� 

१ 
नेपाल� सेना, नं. 19 बा�हनी अ�ा, तलुसीपरु 

�यारेक, दाङ । 

2 
नेपाल� सेना,  सवजुगण, �समखक�  �यारेक

स�यान ।  

 

लोक सेवा आयोग                          

 दाङ काया�लय 
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नेपाल� सेनाको सै�य पदको �लिखत पर��ाको पर��ा भवन कायम ग�रएको 

सूचना न�बर  :- 11/०७7-७8 

सूचना �काशन �म�त   :- २०७7/०8/04 

/७7/42 अनसुार सै�य पदको ला�ग दरखा�त �वीकृत गराएका उ�मेदवारह�को देहाय 

�लत �वय�र�, �ारि�भक �वा��य पर��ण तथा शार��रक त�द�ु�ती पर��ण पर��ामा उ�ीण� भई �लिखत 

पर��ाका ला�ग छनौट भएका स�पूण� उ�मेदवारह�को �लिखत पर��ा देहायको �म�त,समय र �थानमा हनेु भएकोले स�बि�धत सबैको 

जानकार�को ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ । 

पर��ा काय��म 

पर��ा �णाल� पर��ा �म�त र समय

 
व�तगुत र �वषयगत 

२०७7/08/13 गते  �दनको

1:००वजे 

लाई पर��ामा सहभागी गराइने छैन। 

पर��ामा कोठा प�ा लगाउन े�योजनका ला�ग उ�मेदवारले पर��ा श�ु हनुभु�दा १ घ�टा 30 �मनटे 

कालो मसीको मा� �योग गनु� पन�छ। 

झोला र अ�य ई��ो�नक �डभाइस �नषेध ग�रएको छ ।  

�तगुत बहबैुकि�पक ��को उ�र �ददा (Capital Letter मा A,B,C,D) ले�पुन�छ ।  

लन हनेु �दन कुनै साव�ज�नक �वदा पन� गएमा प�न लोक सेवा आयोगको पूव� सूचना �वना पर��ा काय�

पर��ा के��मा आउँदा नेपाल� नाग�रकताको �माणप� वा सरकार� �नकायबाट जार� भएको फोटो स�हतको कुनै एक स�लै �माणप� 

�वयंले कि�तमा मा�क, �या�नटाइजर तथा आ�नो ला�ग खानेपानीको �यव�था गनु�पन�छ ।

कुराकानी गन� तथा �भडभाड गन� हदैुन । साथै शौचालय �योग गदा� र क�ाकोठा प�हचान गदा� 

�मटरको सामािजक तथा भौ�तक दरु� कायम गनु�पन�छ ।   

मा लेिखसके प�ात बाँक� रहेको उ�रपिु�तकाको खाल� �थान �वंयले काट� बझुाउनु

बझुाउँदा आ�नो उ�रपिु�तका ग�ती गर� उ�रपिु�तका बझुाएको ह�ता�र गर� बा�हर जानु

रह�ले पर��ाको �म�त भ�दा कि�तमा 1 �दन प�हले यस काया�लय वा नेपाल� सेनाको स�वि�धत भना� 

       

       

उ�मदेवार सं�या 

तलुसीपरु �लिखत पर��ाका ला�ग छनौट 

भएका सबै उ�मेदवार 
�ी रा�ी बबई �ा�पस

�समखक�  �यारेक, �लिखत पर��ाका ला�ग छनौट 

भएका सबै उ�मेदवार 
�ी िशवजन मा

                           

                                                                        तलुसीपरु,दाङ 

 

इमेल dang@psc.gov.np 

भवन कायम ग�रएको सूचना। 

पदको ला�ग दरखा�त �वीकृत गराएका उ�मेदवारह�को देहाय 

�ारि�भक �वा��य पर��ण तथा शार��रक त�द�ु�ती पर��ण पर��ामा उ�ीण� भई �लिखत 

समय र �थानमा हनेु भएकोले स�बि�धत सबैको 

पर��ा �म�त र समय 
पर��ा अवधी 

 

गते  �दनको 

वजे 

२ घ�टा ३० �मनेट 

�मनटे अगा�ड नै पर��ा भवनमा आइप�ुन ु            

लन हनेु �दन कुनै साव�ज�नक �वदा पन� गएमा प�न लोक सेवा आयोगको पूव� सूचना �वना पर��ा काय��म �थ�गत हनेु छैन। 

पर��ा के��मा आउँदा नेपाल� नाग�रकताको �माणप� वा सरकार� �नकायबाट जार� भएको फोटो स�हतको कुनै एक स�लै �माणप� 

�या�नटाइजर तथा आ�नो ला�ग खानपेानीको �यव�था गनु�पन�छ । 

कुराकानी गन� तथा �भडभाड गन� हदैुन । साथै शौचालय �योग गदा� र क�ाकोठा प�हचान गदा� 

उ�रपिु�तकाको खाल� �थान �वंयले काट� बझुाउन ुपन�छ । 

उ�रपिु�तका बझुाएको ह�ता�र गर� बा�हर जान ुपन�छ । 

काया�लय वा नेपाल� सेनाको स�वि�धत भना� 

 (दगुा� �साद पराजलु�)                

     उपसिचव     

पर��ा भवन  

�ी रा�ी बबई �ा�पस, तलुसीपरु, दाङ । 

�ी िशवजन मा.�व.िशतलपाट�, स�यान ।  


