ब्रिटिश गोर्खाज र स ग
िं खपरु पसु ि रे क्रुि इन्िे क २०२० मख हभखगगतखको मखपदण्ड
१.

उमेरको हक
म्म २१ वर्ा पुगेको ꠰

 उमेर : न्युनतम १८ र अगिकतम ०१ जनवरी २०२०
२.

 ई.

िं ०१/०१/१९९९ दे खर् ०१/०१/२००२

शैक्षिक योग्यता




२०१५

म्ममख नेपखि ए .एि. ी टदएको (ब्रिटिश

२०१६ दे खर् नेपखिमख ए .एि. ी टदएको र ब्रिटिश

ज को (ब्रिटिश
ब्रिर्य हु नु पने

ेनख यख स ग
िं खपुर पुसि ) : न्युनतम SLC तेस्रो श्रेण ी
ेनखकख िखगग आवेदन टदन: न्यन
ु तम ३ x C

र २ x D श्रेण ी ꠰ गखणत र अिंग्रेजीमख C

ेनख वख स ग
िं खपुर पुसि ) GCSE, O LEVEL वख अन्य ए .एि. ी








र न्यन
ु तम श्रेण ी ३ x C र २ x D (अिंग्रेजी र गखणतमख पख

र २ x D श्रेण ी ꠰ अिंग्रेजीमख C श्रेण ी

रह रखष्ट्रिय प्रमखणपत्रहरु र् ज मख न्युनतम ५

भएको हु नप
ु ने) ꠰ ए .एि. ी कम्पखिा पख (प्रखइभे ि
ए .एि. ी र र्ुिख सशक्षख) िखई स्वीकखर गररने र् ꠰ N िे भि र कुनै व्यखव खनयक ब्रिर्य पख हरुिखई स्वीकखर गररने र्ैन ꠰
शारीररक आवश्यकताहरु

३.

४.

िं. १७/०९/२०५५ - १७/०९/२०५८)

श्रेण ी अननवखया हु नु पने
२०१६ दे खर् नेपखिमख ए .एि. ी टदएको र स ग
िं खपुर पुसि कख िखगग आवेदन टदन: न्युनतम ३ x C
अननवखया हु नु पने



म्ममख जन्मेको हु नुपर्ा (वव.

उचखई : न्युनतम १५८

े.सम.

ब्रि.एम.आई (BMI): १८ - २८ (Central Selection मख)
आँ र्ख : चस्मख/िे न् /िे जर

जार ी मखन्य हु ने र्ैन

ेवखिखई अ र गने उठे को Legions वख दिाु ितख भएमख मखन्य हु ने र्ैन
दखँत : दईिख
भन्दख िेरै त्रुटि नपखइने (भरे को, र्खिी वख नक्किी दखँत ) ꠰ अगखडीको र canine दखँतमख त्रुटि नपखइने ꠰
ु
ब्रिरखमी: रुवख रोगहरु िखि ग्रवर्त PRs हरुिखई मखिेश गररने र्ैन ꠰
शखरीररक :

ेनखको

छनोट प्रक्रियाहरु : सबै जानकारी, साथै अभ्यास पत्रहरु र नमुना भिडियोहरु हाम्रो वेब साईट मा पाउन सक्रकन्छ
क. दताा (२७ मे - ०७ जूलाई १९) : आवेदनको फखरम ननशुल्क दईु आमी

ेवख

ू चनख केन्रहरु (ACIOs) ब्रिटिश गोर्खाज पोर्रख (BGP) र

ब्रिटिश गोर्खाज िरखन (BGD) िखि उपिब्ि गरखइने र् ꠰ भरे को फखरम आफै उपष्ट्स्ित भई िुझखउनु पनेर् र PRs हरुिखई िुझखएको रे कडा
मख हस्तखक्षर गना िगखईने र् ꠰ PRs हरुिे
पनेर् ꠰ आवेदकहरुिे ब्रिटिश
कट्िु र कखिो किम दतखाको

क्किी कखगज पत्रहरु र

ेनख वख स ग
िं खपुर पुसि

िैको फोिोकपी अनच्
ु र्े द ५ मख उल्िे र् गरे

कुनमख भतीकख िखगग आवेदन टदने हो

मयमख अननवखया रुपमख ल्यखउनु पनेर्

िमोष्ट्जम ल्यखउनु

ो को ननणाय सिनु पनेर् ꠰ PRs हरुिे

PT

꠰ BA कख आवेदकहरुिे ६ Over Arm Heaves अननवखया गनुा पने
र् र न्युनतम ७६ ककिो Mid_Thigh Pull दतखा हु नको िखगग गनुा पनेर् ꠰ यदी BA दतखाकख आवेदकहरु िेरै भएमख, Mid-Thigh Pull िे
Regional Selection मख क िखई िोिखइने र् भनेर ननणाय गनेर् ꠰ स ग
िं खपुर पुसि कख आवेदकहरु िे ८ Over Arm Heaves दतखाकख

हु नको िखगग गनाु पनेर् ꠰ Regional Selection को ननदे शनहरू ब्रिटिश गोर्खाज नेपखि को वेि खईि http://www.army.mod.uk/bgn
मख, ACIOs मख, ब्रिटिश गोर्खाज कखठमखडौँ (BGK) र एररयख वेिफेर ेन्िर (AWCs) हरुमख १५ जल
ु ाई १९ मख रखखर्ने र् ꠰
ख. िेत्रीय छनोट (Regional Selection) : मखत्र नत PRs हरु ज िे दरर्खस्त फखरम िुझखएकख र्न् र मखगि ननिखाररत मखपदण्ड पुर ख गरे कख
र्न्, उननहरुिखई क्षेत्रीय र्नोि पोर्रख वख िरखनमख

मखिेश गररने र् ꠰ उपष्ट्स्िनतकख िखगग ष्ट्जल्िख अनु खर फरक समनत तय गररने र् ज मख

PRs हरुको नखगररकतख को आिखरमख दतखा गररने र् ꠰

 शखरीररक मुल्यखिंकन : तपखईहरुिे ननम्न उल्िे खर्त
o ८०० सम. दौड: २ समनेि र ४०

िै शखरीररक मुल्यखिंकनको तयखरी गनुा पनेर् ꠰

ेकेण्ड सभत्र

क्दो उत्कृरि प्रयत्न गने

o दोहोयखाएर Lift and Carry (Short): १.५ को प्िे िफखमा दे खर् ३० सम.
भखरी दौडने. ( क्दो प्रयख

म्म २० ककिो भखरर िोकेर दौडने र त्य पनर् ब्रिनख

गने, ५ पल्ि भखरी स त, ४ ब्रिनख भखरी, १ समनेि र ५०

o Over Arm Heaves (GCSPF मखत्र): ब्रिम

म्म

ेकेण्ड सभत्र)

क्दो Heaves गने (न्यनतम १२ पिक ,

मय स मख र्ैन)

o Medicine Ball Throw (BA मखत्र) : ि ेको आ निखि ४ ककिोको Medicine Ball फखल्ने (उत्कृरि प्रयत्न गने, ३.१० सम.
भन्दख पर फखल्नु पने )

o Mid-Thigh Pull (BA मखत्र): उत्कृरि प्रयत्न गने, न्यनतम आवश्यकतख १०० ककिो

 मेडडकि: आिखरभूत मेडडकि जखिंचहरु हु ने र्न् ꠰
 शैक्षक्षक जखिंच: BA र GCSPF दवु ै कख िखगग अिंग्रेजी र गखणतकख जखिंचहरु हु नेर्न् तर BA र GCSPF कख प्रश्नपत्रहरु फरक हु ने र्न् ꠰

ब्रिटिश गोर्खाज र स ग
िं खपरु पसु ि रे क्रुि इन्िे क २०२० मख हभखगगतखको मखपदण्ड
 अन्त्यमख एक ब्रिटिश र एक गोर्खा अगिकखरी

ष्ट्म्मसित समनतिे अिंग्रेजी र नेपखिी दवु ै भखर्खमख परीक्षखिीहरुिखई अन्तवखातखा सिने र्न्꠰

ग. केन्द्न्िय छनोट (Central Selection): क्षेत्रीय र्नोिमख
पष्ट्श् चमकख आवेदकहरुकख िखगग २१

फि आवेदकहरुिखई ब्रिटिश गोर्खाज पोर्रखमख केष्ट्न्रय र्नोिकख िखगग िोिखइने र् ꠰

ेप्तेम्िर १९ र पुवाकख आवेदकहरुकख िखगग ०४ डड ेम्िर १९ मख

ववसभन्न चरणकख शखरीररक, शैक्षक्षक र मेडडकि जखिंचहरु गररने र् ꠰ क्षेत्रीय र्नोि को दौरखनमख
र् ꠰
५.

कागजपत्रहरु /प्रमाण पत्रहरु :
आउनु पनेर् ꠰ PRs हरुिे
क.

घ.

िच्चखको जन्म दतखा (िखगु भएमख)

च.

आमख िखिखको नखगररकतख को

जखत

ि खई

रखईको प्रमखण पत्र (िखगु भएमख)

प्रमखखणकरण (िखगु भएमख)

सशक्षख: ए .एि. ी. को प्रमखण पत्र (प्रिेसशकख परीक्षख प्रमखण पत्र), ए .एि. ी. जखिंच मखका स ि, चखरीष्ट्क् त्रक प्रमखणपत्रहरु पनन सिएर
आउनु पनेर्

दतखाको िखगग हखि खिै खर्चेको २ प्रनत पख पोिा

खईजको फोिो ( खईज ३५ mm x ४५ mm) ब्रिनख िोपी र कपखि कखिे को हु नु पने
꠰ अन्य फोिो वख कुनै पनन कपखि नकखिे को यख अप्रखकृनतक कपखि भएको िखई मखन्यतख टदईने र्ैन ꠰
िू. पु सैननकका छोराहरु जो स्थाही रूपमा काठमािौँमा बसोबास गरे का छन् : BA र GCSPF भू.पु ै ननककख र्ोरखहरु जो कखठमखडौँ, िसितपुर र
भक्तपुर मख स्िखही रूपमख ि ोिख

७.

क.

भनता कमाचखरीिखई घु , प्रभखव वख दिखि टदने कोस

ग.

दिखिहरु र मध्यस्िकतखाह रुिखई घु

घ.
ङ.

च.

झुिो कखगजपत्र पे

म्िष्ट्न्ित

टदएमख (ककनकक र्नोि प्रकक्रयखमख दिखि को कुनै प्रभखव हु दैन)

पूण ा तयखरी नभई रे कृि र्नोिमख हभखगी भएमख
रे क्रुि र्नोिमख उत्तीणा हु न उगचत अव र र्ैन जस्तो िखगेमख
मखगि उल्िे खर्त कुनै पनन को उल्ििंघन गरे मख तुरुन्त अयोग्य ठहररने र् र उक्त PR िखई फेरी आवेदन टदन टदईने र्ैन

गनुा पने कुराहरु:
क.

९.

गरे कख र्न् र कखठमखडौँ, िसितपुर र भक्तपुर िखि नखगररकतखको प्रमखण पत्र सिएकख र्न्, उननहरु

ष्ट्जल्िखिखि र्नोिकख िखगग योग्य हु ने र्न् ꠰
गना नहु ने कुराहरु:
ख.

८.

खईजको फोिोकवप दतखाकख िखगग सिएर

आमख िखिखको वववखह दतखा यटद आमख यख र्ोरखको नखगररकतखमख िखिखको नखम उल्िे र् नभएमख

झ.

ट.

म्पूण ाको A4

कि प्रमखण पत्र

आमख िखिखको मृत्यु दतखा (िखगु भएमख)

ञ.

खिै

वववखह दतखा (यटद वववखह भएमख)

छ.
ज.

क्किी कखगजपत्रहरु

नखगररकतख को प्रमखण पत्र (NPP)

मेस न ररडे िि पख पोिा (MRP)

ङ.

िै

फि आवेदकहरुिखई िप जखनकखरी प्रदखन गररने

क्किी कखगजपत्रहरु क्षेत्रीय र्नोि र केष्ट्न्रय र्नोिमख पनन सिएर आउनु पनेर् ꠰

ख.
ग.

६.

िै आवेदकहरुिे

ू चनख प्रकखसशत गररने र् ꠰ यो दौरखनमख

ख.

रे क्रुि र्नोि भन्दख पटहिख आफुिखई शखरीररक र मखनस क रूपमख
ब्रिटिश गोर्खाज नेपखि को वेि

क्दो तयखर गने

खईि http://www.army.mod.uk/bgn मख रखखर्एको ुझखवहरुिखई अविम्िन गने
िै ननशुल्क र्, र रहे को र् ꠰ यदी क ै िे भनखा शुल्क िखग्र् र शुल्क

ननशुल्क : ब्रिटिश गोर्खाज र स ग
िं खपुर पुसि मख भनताको िखगग ननवेदन
टदनेिखई

१०. प्रनतदाबी.

हखयतख गना

ककन्र् भनेमख ववश्वख

नगनाु ꠰
ब्रिटिश गोर्खाज नेपखि उत्तरदखयी रहने र्ैन, व्यष्ट्क् तको पढखईिखई िखिख र भनता र्नोि प्रकक्रयखमख

भएमख ष्ट्जम्मेवखर हु ने र्ैन ꠰

हभखगी हँु दख चोि िखगेमख यख ब्रिरखमी

