
श्री बनना छनौट ननदेशननरम, कनमायथी विबनग, जॊगी अड्डन 
सैन्म ऩदको दयखनस्त आव्हनन 

(प्रथभ ऩटक प्रकनशशत नभनत २०७९/०५/२४ गते) 
 

१.  नेऩनरी सेननको स्िीकृत दयफन्दी नबत्र रयक्त यहेको सैन्म ऩद खलु्रन तथन सभनिेशी प्रनतस्ऩधनाफनट ऩदऩूनता गना मोग्मतन ऩगेुकन ईच्छुक नेऩनरी ननगरयक स्िमभ ्उऩशस्थत 
बई तोवकएको बनना केन्रभन रु.१०।- को वटकट टनॉसी दयखनस्त ऩेश गना आव्हनन गरयन्छ ।  
 

२. विऻनऩन नॊ. य ऩद: विऻनऩन नॊ.०७९/८०/०१, ऩद: सैन्म 
 

३.  बनना छनौट केन्रहरु: 
 

नस.नॊ. बनना केन्र 

सैननक तननरभ िन कताव्म 
ऩनरननको नसरनसरनभन   

शनयीरयक रुऩभन अशक्त/ 
भतृ्म ुबएकन नेऩनरी 
सैननककन सन्तनत  

खरुन तपा  

सभनिेशी  तपा  

जम्भन 
भवहरन  आददिनसी/ 

जनजननत 
भधेशी  दनरत 

वऩछनडएको 
ऺेत्र  

१ 
श्री  ऩयुननो गोयख गण,  ननयनमणवहटी  

(सम्ऩका  नॊ.०१-५९७९३८७,९८६४७७६६१३) १७ १८३ ३० ४८ ४२ २३ ७ ३५० 

२ 
श्री ईन्रफक्स गण, समुाविननमक व्मनयेक, बक्तऩयु 

(सम्ऩका  नॊ.०१-५०९२२८६, ०१-५०९२१५६) ५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

३ 
श्री नमनॉ श्रीननथ गण, चनयआरी व्मनयेक, झनऩन  
(सम्ऩका  नॊ.०२३-४६००८०) 

५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

४ 
श्री बीभकनरी गलु्भ, तोक्भे व्मनयेक, तनप्रेजङु 

(सम्ऩका  नॊ.०२४-४६०२५५) 
३ २६ ४ ७ ६ ३ १ ५० 

५ 
श्री कृष्णदर गण, ईटहयी व्मनयेक, सनुसयी  
(सम्ऩका  नॊ.०२५-५८५८५५) 

१२ १३१ २२ ३४ ३० १६ ५ २५० 

६ 
श्री बीभदर गण, सल्रेयी व्मनयेक, धनकुटन  
(सम्ऩका  नॊ.०२६-५२३४०३, ०२६-५२२८९०) ३ २६ ४ ७ ६ ३ १ ५० 

७ 
श्री नॊ.२७ फनवहनी अड्डन, चोहिना व्मनयेक, नसयनहन 
(सम्ऩका  नॊ.०३३-४०११०९) 

७ ७९ १३ २० १८ १० ३ १५० 
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नस.नॊ. बनना केन्र 

सैननक तननरभ िन कताव्म 
ऩनरननको नसरनसरनभन   

शनयीरयक रुऩभन अशक्त/ 
भतृ्म ुबएकन नेऩनरी 
सैननककन सन्तनत  

खरुन तपा  

सभनिेशी  तपा  

जम्भन 
भवहरन  आददिनसी/ 

जनजननत 
भधेशी  दनरत 

वऩछनडएको 
ऺेत्र  

८ 
श्री अरयदभन गण, ओखरढुङ्गन व्मनयेक, ओखरढुङ्गन 
(सम्ऩका  नॊ.०३७-५२०२००) 

३ २६ ४ ७ ६ ३ १ ५० 

९ 
श्री  बैयिीदर गण, ऩनॉचकुभनयी व्मनयेक, सरनाही 
(सम्ऩका  नॊ. 9854039522) 

५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

१० 
श्री  फदा फहनदयु गण, स.ु गलु्भ, भनशझटनय, नसन्धरुी 
(सम्ऩका  नॊ.9851279325) 

५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

११ 
श्री  नमनॉ गोयख गण, यनभेछनऩ  

(सम्ऩका  नॊ.०48-400010) 
५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

१२ 
श्री  श्रीजॊग गण, श्रीऩयु व्मनयेक, िीयगॊज ऩसना 
(सम्ऩका  नॊ.०५१-५३३४१७,98६3029113) ५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

१३ 
श्री  कनरी फहनदयु गण, बयतऩयु व्मनयेक, शचतिन 
(सम्ऩका  नॊ. ०५६-४९३६७७) 

७ ७९ १३ २० १८ १० ३ १५० 

१४ 
श्री  शशिदर गण, गजयुी व्मनयेक, धनददङ  

(सम्ऩका  नॊ.०१०-४०२०२५) 
५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

१५ 
श्री  नफष्णदुर गण, ब्रनफर व्मनयेक, धनु्चे, यसिुन 
(सम्ऩका  नॊ. ०१०-५४०२७०) 

३ २६ ४ ७ ६ ३ १ ५० 

१६ 
श्री  चण्डी प्रसनद गण, उददऩयु व्मनयेक, रभजङु 

(सम्ऩका  नॊ.9856010054) 
५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

१७ 
श्री  बगितीदर गण, पूरिनयी व्मनयेक, ऩोखयन 
(सम्ऩका  नॊ. ०६१-५7०१7०) 

१७ १८३ ३० ४८ ४२ २३ ७ ३५० 

१८ 
श्री नॊ.२२ फनवहनी अड्डन, मोगीकुवट व्मनयेक, फटुिर 
(सम्ऩका  नॊ. ०७१-४१९२१०) 

१५ १५७ २६ ४१ ३६ १९ ६ ३०० 
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नस.नॊ. बनना केन्र 

सैननक तननरभ िन कताव्म 
ऩनरननको नसरनसरनभन   

शनयीरयक रुऩभन अशक्त/ 
भतृ्म ुबएकन नेऩनरी 
सैननककन सन्तनत  

खरुन तपा  

सभनिेशी  तपा  

जम्भन 
भवहरन  आददिनसी/ 

जनजननत 
भधेशी  दनरत 

वऩछनडएको 
ऺेत्र  

१९ 
श्री  गोयखदर गण, यनभग्रनभ व्मनयेक, ऩयनसी 
(सम्ऩका  नॊ. ०७८-५२०६५७) 

३ २६ ४ ७ ६ ३ १ ५० 

२० 
श्री  सॊग्रनभ शनदूार गलु्भ, धननगथभु व्मनयेक, तम्घनस, 

गलु्भी (सम्ऩका  नॊ. ०७९-५२०७00) 
२ २६ ५ ७ ६ ३ १ ५० 

२१ 
श्री  श्रीभेहय गण, शेयननडर व्मनयेक, फनगरङु 
(सम्ऩका  नॊ. ०६८-६२००८२) 

५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

२२ 
श्री नॊ.१९ फनवहनी अड्डन, तरुसीऩयु व्मनयेक, दनङ 
(सम्ऩका  नॊ. ०८२-५२0499) 

८ ७८ १३ २० १८ १० ३ १५० 

२३ 
श्री नॊ.४ फनवहनी अड्डन, ईभनभनगय व्मनयेक, नेऩनरगॊज 
(सम्ऩका  नॊ.०८१-५६5195, ०८1-565297) 

१२ १३१ २२ ३४ ३० १६ ५ २५० 

२४ 
श्री  ऩशिभ कभनण्ड हे.क्िन., ननभनये व्मनयेक, सखेुत 
(सम्ऩका  नॊ. ०८३-४1४०२३, ०८३-४1४०४५) 

१८ १८३ ३० ४८ ४२ २२ ७ ३५० 

२५ 
श्री नॊ.२४ फनवहनी अड्डन, देिरडनॉडन व्मनयेक, जमु्रन 
(सम्ऩका  नॊ. ०८७-५२019४) 

५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

२६ 
श्री  देिीदर गण, तेघयी व्मनयेक, कैरनरी  

(सम्ऩका  नॊ. ०९१-५५०६८०) 
१३ १३० २२ ३४ ३० १६ ५ २५० 

२७ 
श्री बैयि प्रसनद गण, नसरगढी व्मनयेक, डोटी 
(सम्ऩका  नॊ. ०९४-४११०९७) 

५ ५२ ९ १४ १२ ६ २ १०० 

२८ 
श्री  गरुु गोयख गलु्भ, खरॊगन व्मनयेक, दनच ुारन 
(सम्ऩका  नॊ. ०९३-४२०२००) 

२ २६ ५ ७ ६ ३ १ ५० 

कुर जम्भन २०० २०८८ ३५० ५५० ४८० २५२ ८० ४००० 
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४. दयखनस्त पनयनभ ऩेश गने नभनत य स्थनन:  
(क) दयखनस्त ऩेश गने नभनत् नभनत २०७९/०५/२४ गतेदेशख नभनत २०७९/०६/२३ गतेसम्भ य दोब्फय दस्तयु फझुनई नभनत २०७९/० ६/२४ गतेदेशख     
नभनत २०७९/०६/३० गतेसम्भ कनमनारम सभम नबत्र दतना गना सवकनेछ ।  
(ख) दयखनस्त पनयनभ वितयण तथन ऩेश गने स्थनन् सम्िशन्धत बनना केन्रहरुफनट नै दयखनस्त पनयनभ वितयण गरयनेछ य उल्रेशखत स्थननभन नै ऩेश गनुा ऩनेछ । 

 

५. दयखनस्त दस्तयु्  
(क)  दयखनस्त पनयनभ फझुनउॊदन रु. १५०।- (एक सम ऩचनस रुऩैमन भनत्र) को दस्तयु तथन सोही विऻनऩनभन एकबन्दन फढी सभूहभन दयखनस्त ददएभन प्रत्मेक सभूहको 
रननग २०% कन दयरे थऩ दस्तयु रनग्नेछ । सनथै, सम्फशन्धत बनना केन्रहरुरे तोकेको फैंक खनतन नम्फय, कनमनारम कोड य यनजश्व शीर्ाक नम्फय ऩयीऺन शलु्क खनतनभन 
जम्भन गनुा बई सो को सक्कर बौचय तथन प्रनतनरवऩ प्रनत- १/१ (एक/एक) दयखनस्त पनयनभ सनथ उक्त बनना केन्रभन ऩेश गनुा ऩनेछ ।  

 

६. आिश्मक मोग्मतन  ्

(क)  न्मूनतभ शैशऺक मोग्मतन  ् 
नस.नॊ. शैशऺक मोग्मतन 

1 

(क) कऺन ८ (आठ) उत्तीणा गयेको हनुऩुनेछ । कऺन ९ (नौं) य १० (दश) उत्तीणा हनुेहरुरे ऩनन कऺन ८ (आठ) उत्तीणाको शैशऺक मोग्मतनको 
प्रभनण-ऩत्र अननिनमा रुऩभन फझुनउन ुऩनेछ य कऺन ८ (आठ) उत्तीणाको प्रभनण-ऩत्रभन न्मूनतभ 2 GPA अननिनमा हनुऩुने य कुनै ऩनन विर्मभन D+ 
बन्दन कभ हनु नहनुे । 
 

(ख) एस.एर.सी./एस.ई.ई. िन सो बन्दन भननथको शैशऺक मोग्मतनको प्रभनण -ऩत्र ऩेश गनेहरुरे ऩेश गयेको प्रभनण -ऩत्रहरु भध्मे भननथल्रो शैशऺक 
मोग्मतनको प्रभनण-ऩत्रभन न्मूनतभ 2 GPA अननिनमा हनुऩुने य कुनै ऩनन विर्मभन D+ बन्दन कभ हनु नहनुे । सनथै, मस फभोशजभ प्रभनण -ऩत्र ऩेश 
गने उम्भेदिनयहरुरे एस.एर.सी./एस.ई.ई. सवहत हननसर गयेको सफै शैशऺक मोग्मतनको प्रभनण-ऩत्रको प्रनतनरवऩ फझुनउन ुऩनेछ । 

 

(ख)  शनयीरयक मोग्मतन  ्
नस.नॊ. ऩरुुर् भवहरन कैवपमत 

1 

(क) उचनई् न्मनुतभ ५ वपट ३ ईन्च  

(ख) छनती् नपुरनउॊदन न्मनुतभ ३२ ईन्च य 
पुरनउॊदन न्मनुतभ ३४ ईन्च  

(ग) िजन् न्मनुतभ ५० के.शज.(११० ऩौण्ड) 

(क) उचनई् न्मनुतभ ५ वपट ० ईन्च  

(ख) िजन् न्मनुतभ ४० के.जी. (८८ ऩौण्ड) 
चस्भन प्रमोग गने बएभन आॊखन ± २ बन्दन 
फढी कभजोय नबएको हनु ुऩने । 
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(ग) अन्म मोग्मतन  ् 

(१) उल्रेशखत ऩदकन उम्भेदिनयहरु स्िनस््म ऩयीऺणफनट मोग्म ठहरयएको, नैनतक ऩतन देशखन ेपौजदनयी अनबमोगभन अदनरतफनट सजनम नऩनएको, तत्कनर 
कुनै यनजनैनतक दरको सदस्म नयहेको, कुनै अऩयननधक गनतविनधभन सॊरग्न नबएको िन नयहेको, कुनै ध्िॊसनत्भक उद्देश्म बएको सॊस्थनको सदस्म नबएको िन 
नयहेको, नेऩनर विरुद्ध जनससुी गयेको अनबमोगभन सजनम नऩनएको, भननि अनधकनय य भननिीम कननूनको उल्रॊघनभन सजनम नऩनएको तथन बविष्मभन सयकनयी 
सेिनको नननभत्त अमोग्म ठहरयन ेगयी सेिनफनट फखनास्त नबएको हनु ुऩनेछ । सनथै, अन्म मोग्मतनको हकभन "सैननक सेिन ननमभनिरी, २०६९" (सॊसोधन सवहत) य 

"सैननक सेिनको ऩदभन ननमशुक्त य फढुिन गदना अऩननउन ुऩने सनभनन्म नसद्धनन्त, २०६४"  भन उल्रेख बए अनसुनय हनु ुऩनेछ । 

(२) सैन्म ऩदकन उम्भेदिनयहरुको हकभन अनफिनवहत हनुऩुने (फहनरिनरन सैननक व्मशक्त फनहेक) ।  

 
७. उभेयको हद् उम्भेदिनयहरु दयखनस्त ऩेश गने अशन्तभ नभनत २०७९/०६/२३ गतेसम्भ १८ िर्ा ऩूयन बई २२ िर्ा नननघेको य फहनरिनरन उम्भेदिनयहरुको हकभन २६ 
िर्ा नननघेको हनु ुऩनेछ । 
 
८. नेऩनरी सेननकन फहनरिनरन उम्भेदिनयहरुको रननग  ्

(क) दयखनस्त ऩेश गने अशन्तभ नभनत २०७९/०६/२३ गतेकन ददन न्मूनतभ सेिन अिनध १ फर्ा ऩूयन बएको हनु ुऩनेछ । 

(ख) मनुनटऩनत/सम्फशन्धत ऩनतको नसपनरयस अननिनमा रुऩभन ऩेश गनुा ऩनेछ । 
 
९. दयखनस्त सनथ सभनिेश गनुाऩने आिश्मक कनगजनतहरु  ्देहनम फभोशजभकन कनगजनतहरुको प्रनतनरवऩ उम्भेदिनयहरु स्िमभ ्रे प्रभनशणत गयी १/१ (एक/एक) प्रनतकन दयरे 
नेऩनरी पनमरभन यनखी ऩेश गनुा ऩनेछ । केयभेट तथन दोहोयो रेशखएको प्रभनण-ऩत्रहरु भनन्मतन हनुे छैन । दयखनस्त ददन आउॊदन, ऩेश गरयन ेसफै कनगजनतहरुको सक्कर प्रनत 
अननिनमा रुऩभन सनथभन ल्मनउन ुऩनेछ ।  

(क)  नेऩनरी ननगरयकतनको प्रभनण-ऩत्र । 

(ख)  सफै शैशऺक तहहरुको मोग्मतनको प्रभनण-ऩत्रको रब्धनङ्क ऩत्र, चनरयनत्रक प्रभनण-ऩत्र य ओरयशजनर/प्रोनबजनर प्रभनण-ऩत्र । 

(ग)  नेऩनरको विश्वविद्यनरम फनहेक अन्म देशकन फोडा तथन विश्वविद्यनरमफनट उऩनधी हननसर गनेहरुको हकभन नत्र.वि.वि.फनट प्रकनशशत सभकऺतनको भनन्मतन प्रनप्त 
ऩसु्तकफनट आपुरे हननसर गयेको उऩनधीको सभकऺतनको प्रभनण-ऩत्र सभेत अननिनमा रुऩभन ऩेश गनुा ऩनेछ । 

(घ)  शैशऺक मोग्मतन फनहेक आपुरे प्रनप्त गयेको अन्म प्रभनण-ऩत्रहरु (अनतरयक्त विमनकरनऩ) य विविध विर्म सम्फन्धी प्रभनण-ऩत्रहरु । 
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(ङ) सैननक तननरभ िन कताव्म ऩनरननको नसरनसरनभन शनयीरयक रुऩभन अशक्त/भतृ्म ुबएकन  नेऩनरी सैननककन सन्तनतको हकभन ननम्न थऩ कनगजनतहरु सम्फशन्धत 
उम्भेदिनय स्िमॊरे प्रभनशणत गयी ऩेश गनुा ऩनेछ ।   

(१) श्री सभनयोह सॊचनरन  ननदेशननरमफनट प्रकनशशत सनहनयनको जरुयतको ननभनिरी रगतभन ननभ सभनिेश बएको हनुऩुने िन ननफशृत्तबयण अनधकनय ऩत्र 
(ऩेन्सन ऩट्टन) भन िीयगती िन अशक्त बनन उल्रेख बएको व्महोयनको प्रभनशणत प्रनतनरवऩ प्रनत- १ (एक) । 

(२) फहनरिनरनको हकभन सैननक सेिन ननमभनिरी, २०६९ को ननमभ १०७ अनसुनय भेनडकर फोडाको नसपनरयस ऩत्रको प्रनतनरवऩ प्रनत- १ (एक) । 

(३) सम्फशन्धत उम्भेदिनयसॊगको ननतन प्रभनशणतको प्रनतनरवऩ प्रनत- १ (एक) । 

१०.  पोटोग्रनप: उम्भेदिनयहरुरे हनरसनरै शखचेको ऩनसऩोटा सनईजको ऩयैु भखुनकृनत (दफैु कनन सभेत) प्रष्ट देशखन ेएकै वकनसभको पोटो (ऩरुुर्को हकभन दनह्री य कऩनर 
कनटेको) प्रनत- ३ (तीन) य २X२ सनईजको पोटो प्रनत- १ (एक) दयखनस्त सनथ ऩेश गनुा ऩनेछ । 
 

११. ऩयीऺनको रननग सम्ऩका  नभनत य स्थनन् नभनत २०७९/०७/१५ गतेको १3०० फजे दयखनस्त ऩेश गयेको सम्िशन्धत बनना केन्रभन ।   

 

१२. छनौट प्रविमन  ् सम्िशन्धत बनना केन्रहरुभन ननम्न अनसुनयको ऩयीऺनहरु सॊचनरन हनुेछ । कुनै ऩनन ऩयीऺनभन अनशुत्तणा हनुे उम्भेदिनय त्मसऩनछ सॊचनरन हनुे ऩयीऺनभन 
सहबनगी हनु ऩनउने छैनन ्। 

(क) बनना छनौट केन्र: दयखनस्त नरन ेतथन तर उल्रेशखत सम्ऩूणा ऩयीऺनहरु सॊचनरन गयी अशन्तभ ननतजन प्रकनशन गने । 

(ख) विमरयङ्ग ऩयीऺन  ्मस ऩयीऺनभन उम्भेदिनयहरुको उचनई, िजन, छनती (भवहरन उम्भेदिनय फनहेकको) य शनयीरयक फननिट ऩयीऺण गरयन ेछ । शनयीरयक फननिट 
ऩयीऺणभन हेरयन ेफदुनॊहरु ननम्नननसुनय यहेको्  

(१) फुॉदन नॊ.१: शरययको अङ्गहरु सनभनन्म बएको  

(अ) सनभनन्म भनननसभन हनुऩुने अङ्गहरु नबएको तथन थऩ अङ्गहरु बएको हनु नहनुे ।  

(आ) हनत, खटु्टन रनभो छोटो बएको हनु नहनुे ।  

(इ) खुॉडे हनु नहनुे ।  

(ई) ढनड कुप्रो हनु नहनुे ।  

(उ) शयीय ऩयुन झकुनउन सक्न ेहनुऩुने । 

(ऊ) शजउ कोल्टे ऩयेको हनु नहनु े।  
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(२) फुॉदन नॊ. २: शयीयभन अस्िबनविक दनगहरु नबएको  

(अ) योग िन चोटऩटकको कनयण अनहुनयभन अस्िनबनविक छ्यनकन बएको हनु नहनुे । 

(आ) अनहुनय य टनउकोभन अस्िबनविक ग्रहणको टनटो (Birth Mark),  खत य दनग बएय रुऩ नै नफनग्रएको हनु नहनुे तय सनभनन्म ग्रहणको टनटो 
(Birth Mark), खत य दनग बएकोरनई नरन सवकन े। योग, शल्मविमन य चोटऩटकफनट बएको ठुरो खतको हकभन डनक्टय अनधकृतफनट एवकन गयी 
कनमा ऺभतनभन असय नऩने बएभन नरन सवकन े।  

(इ) आपैरे जननन जननी फननएको खत (अऺय, ननभ िन दनग) बएको हनु नहनुे । 

(ई) शरययको कुनै ऩनन बनगभन ट्यनटु भनका  हनु नहनुे तय भेटनएको अिस्थनभन भनत्र ट्यनटुको दनग स्िनबनविक बएभन नरन सवकने।  

(३) फुॉदन नॊ.३: हनत खटु्टन फनङ्गो वटङ्गो नबएको, औॊरनहरु ठीक बएको य धेयै चेप्टो ऩैतनरन (Flat Foot) नबएको  

(अ) हनत खटु्टन फनङ्गो वटङ्गो बएको हनु नहनुे (हत्केरन आकनशनतय पकनाई नसधन गदना कुवहननननयको हनतको कोण ऩरुुर्को हकभन ५-१० नडग्री य 
भवहरनको हकभन ५-१५ नडग्री बन्दन फढी हनु नहनुे)।  

(आ) हनत खटु्टनको औॊरनहरु जोनडएको तथन खशप्टएको हनु नहनु े।  

(इ) हनत खटु्टनको औॊरनहरु अस्िनबनविक रुऩभन पनवटएय नजोनडन ेहनु नहनु े।  

(ई) Flat Foot:  धेयै चेप्टो ऩैतनरन हनु नहनुे ।  

(४) फुॉदन नॊ.४: घुॊडनको अिस्थन 

(अ) Knock Knee:  सतका  ऩोशजशनभन उनबदन घुॊडन नजोनडन ेहनुऩुने ।  

(आ) Bow Leg:  दफैु खटु्टन जोडेय उनबॊदन घुॊडन फीच ८ से.नभ. बन्दन धेयै ग्मनऩ हनु नहनुे ।  

(५) फुॉदन नॊ.५: शयीयभन भसुन नबएको  

(अ) शयीयको कुनै ऩनन बनगभन छरयएय धेयै सॊख्मनभन भसुन बएको हनु नहनुे ।  

नोट् ( विमरयङ्ग चेकजनॊचको सभमभन कैवपमतभन भसुन बएको बनन जननउन ेय ननज उम्भेदिनयरनई विस्ततृ भेनडकर चेकजनॊच सम्भको अिनधभन उऩचनय 
गयनई आएभन भसुनको प्रकृनत हेयी वपट हनु सक्न ेबनन जननकनयी गयनउने) 

 

(६) फुॉदन नॊ.६: दनॊत नझयेको  

(अ) दनॊत झयेको बएभन Fixed दनॊत रगनएको हनुऩुने तय फवुद्ध फङ्गनयन झयेको बएभन नरन सवकने ।  



 

 
8 

(आ)  दनॊत RCT गयेको बएभन Cap रगनएको हनुऩुने ।  

(इ)  अगननडको दनॊत फनवहय ननस्कन गई दिैु ओठ जोड्दन फनवहय देशखन नहनुे ।  

(ई)  दनॊत वकयनरे खनएको बए दनॊत बयेको हनु ऩने ।  

(उ)  अगननडको दनॊतहरु २ नभ.नभ. बन्दन फढी पनवटएको हनु नहनुे ।  

(७) फुॉदन नॊ. ७: दिुी बएको  

(अ)  सने वकनसभको दिुी (Vitiligo) हनु नहनुे ।  

(आ) शरययभन अस्िबनविक देशखन ेदिुी हनु नहनुे ।  

नोट् P. Versicolor नसने वकनसभको दिुी बएभन कैवपमत भहरभन नसने दिुी रेशख ( ननज उम्भेदिनयरनई विस्ततृ भेनडकर चेकजनॊचसम्भको अिनधभन 
उऩचनय गयनई आएभन अिस्थन हेयी वपट हनु सक्न ेबनन जननकनयी गयनउने) य मस्तो प्रकनयको दिुीरनई नरन सवकन े।  

(८) फुॉदन नॊ.८: कऩनर नझयेको/कऩनर नपुरेको  

(अ)  कुनै वकनसभको योगको कनयण धेयै कऩनर झयेको हनु नहनु े। 

(आ) धेयै भनत्रनभन कऩनर पुरेको हनु नहनुे । 

(९) फुॉदन नॊ. ९: आॉखन डेढो नबएको य आॉखन शचम्रन सक्न े

(अ)  डेढो आॉखन बएको हनु नहनु े। 

(आ)  दिैु आॉखनको आकनय सभनन बएको हनुऩुने । 

(इ) दनॊमन हनत चरनउनेको हकभन िनॊमन आॉखन य िनमनॊ हनत चरनउनेको हकभन दनॊमन आॉखन शचम्रन सक्ने हनुऩुने । 

(१०) फुॉदन नॊ १०: प्रष्ट फोरी बएको, बकबकनउन ेय रठ्यौयो हनु नहनु े 

 (अ) बकबकनउन,े रठ्यौयो तथन तोते फोरी नबएको य प्रष्ट फोरी बएको हनुऩुने ।  

 नोट् उम्भेदिनयहरुको शनयीरयक फननिटको कनयण सैननक कनमा ऺभतनभन असय ऩने हनु नहनुे । 

(ग) प्रनयशम्बक स्िनस््म ऩयीऺण  ्भनन्मतन प्रनप्त शचवकत्सकहरुद्वनयन उम्भेदिनयहरुको प्रनयशम्बक स्िनस््म ऩयीऺण गरयनेछ । मस ऩयीऺणभन ननक, कनन, आॊखन (करय 
नबजन), ब्रड प्रसेय, हननामन, ऩनईल्स, छनरन आदद हेरयनेछ ।  
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(घ) शनयीरयक ऩयीऺन  ्भननथ उल्रेशखत न्मूनतभ भनऩदण्ड ऩूयन गने उम्भेदिनयहरु त्मस ऩनछ सॊचनरन हनु ेशनयीरयक ऩयीऺनभन सहबनगी हनुेछन ्। शनयीरयक ऩयीऺनको 
ऩूणनाङ्क १5० हनुेछ य उक्त ऩयीऺन देहनम फभोशजभ सॊचनरन हनुेछ । सनथै ऩनस, उत्तभ य अनत उत्तभरनई िभश ४०, ७० य १०० प्रनतशत अङ्क प्रदनन गरयनेछ । 

(1) सैन्म 

नरङ्ग ऩयीऺन विियण 
ऩनस उत्तभ अनत उत्तभ 

क} 
विियण विियण विियण 

ऩरुुर् 

 

नसटअऩ १५-१९ ऩटक २०-२४ ऩटक २५ ऩटक िन सो बन्दन फढी  

 

ऩसुअऩ १२-१५ ऩटक १६-१९ ऩटक २० ऩटक िन सो बन्दन फढी  

शचनअऩ ५-७ ऩटक ८-१० ऩटक ११ ऩटक िन सो बन्दन फढी  

३०० नभटय दौड ५१-५५ सेकेण्ड  ४६-५० सेकेण्ड ४५ सेकेण्ड नबत्र 

२ भनईर दौड १३ नभनेट १ सेकेण्ड देशख १४ नभनेट १२ नभनेट १ सेकेण्ड देशख १३ नभनेट १२ नभनेट नबत्र 

भवहरन 

नसटअऩ ८-११ ऩटक १२-१५ ऩटक १६ ऩटक िन सो बन्दन फढी  

 

ऩसुअऩ ६-९ ऩटक १०-१३ ऩटक १४ ऩटक िन सो बन्दन फढी 
३०० नभटय दौड ५६-६० सेकेण्ड ५१-५५ सेकेण्ड  ५० सेकेण्ड नबत्र 

२ भनईर दौड १६ नभनेट १ सेकेण्ड देशख १८ नभनेट १४ नभनेट १ सेकेण्ड देशख १६ नभनेट  १४ नभनेट नबत्र 
 

(ङ) नरशखत ऩयीऺन  ् नरशखत ऩयीऺन देहनम फभोशजभ श्री रोक सेिन आमोगरे सॊचनरन गनेछ । सनथै, फस्तगुत फह ुउत्तय प्रश्नको गरत उत्तयको २० प्रनतशत अङ्क 
कट्टन हनुेछ . नरशखत ऩयीऺनको ऩनठ्यिभ िेफसनईटभन हेना सवकनेछ । 

नस.नॊ. ऩद 
विर्म तथन सभम 

कै 

 
विविध (अॊग्रजेी, नेऩनरी, गशणत य सनभनन्म ऻनन) 

ऩूणनाङ्क सभम 
1 सैन्म  १०० २ घण्टन ३० नभनेट  

(च) नफस्ततृ स्िनस््म ऩयीऺण  ्भनन्मतन प्रनप्त शचवकत्सकहरुफनट नफस्ततृ स्िनस््म ऩयीऺण गरयनेछ । सनथै, उम्भेदिनयहरुको नफस्ततृ स्िनस््म ऩयीऺण गदना तोवकए 
फभोशजभ शलु्क रनग्नेछ ।      

(छ) अन्तयिनतना: ऩदऩूनता सनभनतकन ऩदननधकनयीहरुफनट अन्तयिनतना हनुेछ य सो को ऩूणनाङ्क ५० हनुेछ । 
 

१३. तरफ, बत्तन, यनशन तथन अन्म सवुिधनहरु: नेऩनरी सेननभन प्रचनरत ननमभ य व्मिस्थन अनसुनय हनुेछ ।  
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१४. अन्म शताहरु्  

(क) नेऩनर सयकनय िन अन्म अधा सयकनयी सॊघ सॊस्थनभन कनमायत व्मशक्तरे उम्भेदिनयी ददॊदन विबनगीम स्िीकृनत अननिनमा रुऩभन ऩेश गनुा ऩनेछ । 

(ख) भवहरनको हकभन Direct Combat Duties/Close Combat Role (रडनईको सभमभन अग्रबनगभन गई प्रत्मऺ रुऩभन रड्न ेकनमा) गने नेऩनरी सेननकन ननकनमहरु 
फनहेककन Combat Related Duties/Combat Support/Combat Service Support (रडनईभन प्रत्मऺ सॊरग्न पौजरनई ऩछनडी यहेय सेिन य सहमोग ऩमुना उन ेकनमा) गने 
नेऩनरी सेननकन ननकनमहरुभन सभनिेश गयनईनेछ । 

(ग)  उम्भेदिनयहरुरे ऩेश गयेको सम्ऩूणा विियणहरुको सक्कर प्रनत दयखनस्त पनयनभ बदना य अन्तयिनतनाभन सभेत ऩेश गनुा ऩनेछ । उम्भेदिनयहरुरे ऩेश गयेको विियण 
झठु्ठन ठहरयएभन प्रचनरत कनननु अनसुनय कनयिनही हनुेछ । 

(घ)  एउटै विऻनऩन नॊ. य सभनन ऩदभन एक भनत्र बनना केन्रफनट आिेदन ददन ऩनईनेछ । 

(ङ) सभनिेशी तपा  प्रनतस्ऩधना गना चनहने उम्भेदिनयहरुको हकभन आददिनसी/जनजननत, भधेशी, दनरत भध्मे कुनै एक सभदुनमभन भनत्र प्रनतस्ऩधना गना सक्नेछन ्। तय 
भवहरनको हकभन मो व्मफस्थन रनग ुहनुे छैन । सनथै वऩछनडएको ऺेत्रकन (भवहरन/ऩरुुर्) उम्भेदिनयहरुरे वऩछनडएको ऺेत्र कोटनभन सभेत दयखनस्त ददई प्रनतस्ऩधना गना 
सक्नेछन ्।   

(च)  उम्भेदिनयहरु भवहरन/ऩरुुर् दिैु अवििनवहत (फहनरिनरन सैननक व्मशक्त फनहेक) हनु ुऩनेछ य तननरभ अिनधबय वििनह गना ऩनईने छैन । 

(छ)  छनौट ऩयीऺनको िभभन उम्भेदिनयहरुरे आ- ¬आफ्नै व्मिस्थनफनट तोवकएको स्थनन य सभमभन प्रनतिेदन गनुा ऩनेछ । सनथै, हयेक ऩयीऺनभन सहबनगी हनु आउॊदन 
सम्फशन्धत उम्भेदिनयहरुरे आ-आफ्नो सक्कर ननगरयकतन सनथभन नरई आउन ुऩनेछ । 

(ज)  छनौट ऩयीऺनको दौयनन आ-आऩm्नो व्मशक्तगत सयुऺनको सनथै ऩयीऺन अिनधबय कुनै वकनसभको दघुाटनन बएभन सोको शजम्भेिनय स्िमॊ उम्भेदिनय हनुेछ । 

(झ) नेऩनरी सेननको बनना प्रकृमनभन सहबननग हनुे उम्भेदिनय तथन अन्म व्मशक्तहरुरे बनसनु, आनथाक रेनदेन रगनमतकन गैह्र कननूनी कनमा गयेको ऩनइएभन छनौट 
ऩयीऺनफनट ननष्कनशन गयी सैननक व्मशक्तको हकभन सैननक ऐन तथन अन्म व्मशक्तको हकभन प्रचनरत कननून फभोशजभ कनयिनही गरयनेछ । 

नोट् 

(क)  श्री रोक सेिन आमोगसॊग ऩयनभशा नरई तमनय ऩनरयएको "सैननक सेिनको ऩदभन ननमशुक्त य फढुिन गदना अऩननउन ुऩने सनभनन्म नसद्धनन्त २०६४" य "सैननक सेिन 
ननमभनिरी २०६९" (सॊसोधन सवहत) को आधनयभन ऩदऩूनता गरयने छ । 

(ख) सम्फशन्धत ऩदको ऩनठ्यिभहरु य बनना छनौट सम्फन्धी सूचनन नेऩनरी सेननको िेaसनईट www.nepalarmy.mil.np को JOIN THE ARMY नबत्र Recruitment 

& Selection भन ऩनन हेना य डनउनरोड गना सवकन ेछ ।  

(ग) थऩ केही जननकनयी नरन ुऩयेभन आपुरनई ऩनमक ऩने बनना केन्रहरु तथन नेऩनरी सेननको नशजकको व्मनयेकभन सम्ऩका  यनख्न ुहनु सभेत सूशचत गरयन्छ । 


