लोक सेवा आयोग

सख
ु �त कायार् लय, वीरे न्द्रनगर
सूचना नं. ०९/०७६/७७ �म�त :२०७६/०६/०७
नेपाल� सेनाको सै न्य पदको �लिखत पर�क्षाको पर�क्षा केन्� भवन कायम ग�रएको सूचना

नेपाल� सेनाको �वज्ञापन नं . २०७६/७७/०१ अनुसार सैन्य पदको ला�ग दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको
भनार् छनौटको ला�ग �ी नर�सं ह दल गण, सल्ले व्यारे क, रुकुम पि�म

ँ , ��-मे�डकल तथा शार��रक
बाट �वयर��

पर�क्षाबाट सफल भएका नेपाल� सेनाको सैन्य पदको (खुला तथा समावेशी) ��तयो�गतात्मक �लिखत पर�क्षा �नम्न �म�त,
समय र स्थानमा हुने गर� �नम्नानुसार पर�क्षा भवन कायम ग�रएको

व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकार�को ला�ग यो

सूचना �काशन ग�रएको छ ।
पर�क्षा कायर्�मः
�वषय

पर�क्षा �णाल�
वस्तुगत र

सेवा सम्बन्धी (अं �ज
े ी, नेपाल�,
गिणत र सामान्य ज्ञान)

�वषयगत

�. सं .

रोल नं . (दतार् नम्बर)

१.

४७००३ दे िख ४७३१८ सम्म

पर�क्षाको �म�त र समय

पर�क्षा अव�ध

2076/0६/११ गते श�नबार २ घण्टा ३० �मनेट
�वहानको ११:00 बजे

उम्मेदवार

पर�क्षा भवन

सं ख्या
78

�ी सरस्वती मा. �व. भवन केन्�, सल्ले , रुकुम पि�म

��व्य १. �वेशप� र स�लै नेपाल� नाग�रकता �माण प� �वना पर�क्षामा सिम्म�लत नगराइने भएकोले अ�नवायर् रुपमा
�वेशप� र नेपाल� नाग�रकता �माण प� समेत साथमा �लइ पर�क्षा शुरु हुन ु भन्दा

१ घण्टा अगावै पर�क्षा

भवनमा आइपुग्नु पन�छ ।
२. पर�क्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्�ो�नक �डभाइसहरु लै जान �न:षेध ग�रएको छ ।
३. पर�क्षामा कालोमसी भएको कलम/डटपेन मा� �योग गनुर् पन�छ ।

....................
(भरत थापा)

ना. सु.

.......................

.......................

(�ेमनारायण पन्थी)
शाखा अ�धकृत

�न

(पूणम
र् ान �े �)

.कायार्लय �मुख

लोक सेवा आयोग

सख
ु �त कायार् लय, वीरे न्द्रनगर
सूचना नं. ०९/०७६/७७ �म�त :२०७६/०६/०७
नेपाल� सेनाको सैन्य पदको �लिखत पर�क्षाको पर�क्षा केन्� भवन कायम ग�रएको सूचना

नेपाल� सेनाको �वज्ञापन नं. २०७६/७७/०१ अनुसार सैन्य पदको ला�ग दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको
ँ , ��-मे�डकल तथा शार��रक
भनार् छनौटको ला�ग �ी नर�सं ह दल गण, सल्ले व्यारे क, रुकुम पि�मबाट �वयर��
पर�क्षाबाट सफल भएका नेपाल� सेनाको सैन्य पदको (खुला तथा समावेशी) ��तयो�गतात्मक �लिखत पर�क्षा �नम्न �म�त,
समय र स्थानमा हुने गर� �नम्नानुसार पर�क्षा भवन कायम ग�रएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैको जानकार�को ला�ग यो
सूचना �काशन ग�रएको छ ।
पर�क्षा कायर्�मः
�वषय
सेवा

पर�क्षा �णाल�
सम्बन्धी

(अं�ज
े ी,

नेपाल�,

गिणत र सामान्य ज्ञान)
�. सं .

रोल नं. (दतार् नम्बर)

१.

४७००३ दे िख ४७३१८ सम्म

वस्तुगत र
�वषयगत

पर�क्षाको �म�त र समय

पर�क्षा अव�ध

2076/0६/११ गते श�नबार

२ घण्टा ३० �मनेट

�वहानको ११:00 बजे

उम्मेदवार

पर�क्षा भवन

सं ख्या
78

�ी सरस्वती मा. �व. भवन केन्�, सल्ले, रुकुम पि�म

��व्य १. �वेशप� र स�लै नेपाल� नाग�रकता �माण प� �वना पर�क्षामा सिम्म�लत नगराइने भएकोले अ�नवायर् रुपमा
�वेशप� र नेपाल� नाग�रकता �माण प� समेत साथमा �लइ पर�क्षा शुरु हुन ु भन्दा १ घण्टा अगावै पर�क्षा
भवनमा आइपुग्नु पन�छ ।
२. पर�क्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्�ो�नक �डभाइसहरु लैजान �न:षेध ग�रएको छ ।
३. पर�क्षामा कालोमसी भएको कलम/डटपेन मा� �योग गनुर् पन�छ ।

....................
(भरत थापा)
ना. सु.

.......................
(�ेमनारायण पन्थी)
शाखा अ�धकृत

.......................
(पूणम
र् ान �े �)

�न.कायार्लय �मुख

लोक सेवा आयोग

सख
ु �त कायार् लय, वीरे न्द्रनगर
सूचना नं.१०/०७६/७७ �म�त :२०७६/०६/०७
नेपाल� सेनाको सैन्य पदको �लिखत पर�क्षाको पर�क्षा केन्� भवन कायम ग�रएकोसूचना
नेपाल� सेनाको �वज्ञापन नं. २०७६/७७/०१ अनुसार सैन्य पदको ला�ग दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको
ँ , ��-मे�डकल तथा शार��रक पर�क्षाबाट
भनार् छनौटको ला�ग �ी नं. ४ बा�हनी अ�ा, नेपालग�, बाँकेबाट �वयर��
सफल भएका नेपाल� सेनाको सैन्य पदको (खुला तथा समावेशी) ��तयो�गतात्मक �लिखत पर�क्षा �नम्न �म�त, समय र
स्थानमा हुने गर� �नम्नानुसार पर�क्षा भवन कायम ग�रएको छ । साथै वायोमे��क हािजर� गनुप
र् न� भएकोले �लिखत
पर�क्षा शुरु हुन ु भन्दा किम्तमा ३ घण्टा अगावै पर�क्षा केन्�मा पुग्न हुन समेत सम्बिन्धत सबैको जानकार�को ला�ग
यो सूचना �काशन ग�रएको छ ।
पर�क्षा कायर्�मः
�वषय
सेवा

पर�क्षा �णाल�
सम्बन्धी

(अं�ज
े ी,

नेपाल�,

गिणत र सामान्य ज्ञान)

वस्तुगत र
�वषयगत

पर�क्षाको �म�त र समय

पर�क्षा अव�ध

2076/0६/११ गते श�नबार

२ घण्टा ३० �मनेट

�वहानको ११:00 बजे

�. सं .

रोल नं. (दतार् नम्बर)

१.

42001 दे िख 42330 सम्म

150

�ी ��भुवन मा. �व. भवन 'क' केन्�, कोहलपुर, बाँके

२.

42331 दे िख 427३३ सम्म

150

�ी ��भुवन मा. �व. भवन 'ख' केन्�, कोहलपुर, बाँके

३.

42737 दे िख 43195 सम्म

2२२

�ी ��भुवन मा. �व. भवन 'ग' केन्�, कोहलपुर, बाँके

४.

43197 दे िख ४३६२५ सम्म

2१0

�ी ��भुवन मा. �व. भवन 'घ' केन्�, कोहलपुर, बाँके

५.

43629 दे िख 45691 सम्म

20१

�ी ��भुवन मा. �व. भवन 'ङ' केन्�, कोहलपुर, बाँके

उम्मेदवार

पर�क्षा भवन

सं ख्या

��व्य १. �वेशप� र स�लै नेपाल� नाग�रकता �माण प� �वना पर�क्षामा सिम्म�लत नगराइने भएकोले अ�नवायर् रुपमा
�वेशप� र नेपाल� नाग�रकता �माण प� समेत साथमा �लइ पर�क्षा भवनमा आइपुग्नु पन�छ ।
२. पर�क्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्�ो�नक �डभाइसहरु लैजान �न:षेध ग�रएको छ ।
३. पर�क्षामा कालोमसी भएको कलम/डटपेन मा� �योग गनुर् पन�छ ।

....................
(भरत थापा)
ना. सु.

.......................
(�ेमनारायण पन्थी)
शाखा अ�धकृत

.......................
(पूणम
र् ान �े �)

�न.कायार्लय �मुख

लोक सेवा आयोग

सख
ु �त कायार् लय, वीरे न्द्रनगर
सूचना नं. ११/०७६/०७७ �म�त :२०७६/०६/०७
नेपाल� सेनाको सैन्य पदको �लिखत पर�क्षाको पर�क्षा केन्� भवन कायम ग�रएको सूचना

नेपाल� सेनाको �वज्ञापन नं. २०७६/७७/०१ अनुसार सैन्य पदको ला�ग दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको
ँ , ��-मे�डकल तथा शार��रक
भनार् छनौटको ला�ग �ी उ�र पि�म पृतना हे . क्वा. �नमारे व्यारे क सुख�तबाट �वयर��
पर�क्षाबाट सफल भएका नेपाल� सेनाको सैन्य पदको (खुला तथा समावेशी) ��तयो�गतात्मक �लिखत पर�क्षा �नम्न �म�त,
समय र स्थानमा हुने गर� �नम्नानुसार पर�क्षा भवन कायम ग�रएको छ । साथै वायोमे��क हािजर� गनुप
र् न� भएकोले
�लिखत पर�क्षा शुरु हुन ु भन्दा किम्तमा ३ घण्टा अगावै पर�क्षा केन्�मा पुग्न हुन समेत सम्बिन्धत सबैको जानकार�को
ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ ।
पर�क्षा कायर्�मः
�वषय
सेवा

पर�क्षा �णाल�
सम्बन्धी

(अं�ज
े ी,

नेपाल�,

वस्तुगत र

गिणत र सामान्य ज्ञान)

�वषयगत

पर�क्षाको �म�त र समय

पर�क्षा अव�ध

2076/0६/११ गते श�नबार

२ घण्टा ३० �मनेट

�वहानको ११:00 बजे

�. सं .

रोल नं. (दतार् नम्बर)

१.

2076/6/4 गते २ माइल

�ी सुख�त क्याम्पस (िशक्षा)नयाँ भवन र मै�ी भवन, खजुरा,

दौडमा समेत सफल भएका सबै

सुख�त

उम्मेदवार

पर�क्षा भवन

सं ख्या

उम्मेदवारहरु
२.

2076/6/५ गते २ माइल

�ी इगर��ज मा. �व. भवन, बुलबुलेगट
े , सुख�त

दौडमा समेत सफल भएका सबै
उम्मेदवारहरु
��व्य १. �वेशप� र स�लै नेपाल� नाग�रकता �माण प� �वना पर�क्षामा सिम्म�लत नगराइने भएकोले अ�नवायर् रुपमा
�वेशप� र नेपाल� नाग�रकता �माण प� समेत साथमा �लइ पर�क्षा भवनमा आइपुग्नु पन�छ ।
२. पर�क्षा भवनमा झोला, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्�ो�नक �डभाइसहरु लैजान �न:षेध ग�रएको छ ।
३. पर�क्षामा कालोमसी भएको कलम/डटपेन मा� �योग गनुर् पन�छ ।

....................
(भरत थापा)
ना. सु.

.......................
(�ेमनारायण पन्थी)
शाखा अ�धकृत

.......................
(पूणम
र् ान �े �)

�न.कायार्लय �मुख

