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गमित
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1 ०७७/७८/१२
खुला तथा 

समावेशी
अधिकृत क्याडेट

२०७८ काधिक २६ 

गते धिनको २:०० 

बजे

२०७८ काधिक २७ 

गते धिनको २:०० बजे

२०७८ काधिक २८ 

गते धिनको २:०० बजे

२०७८ काधिक २९ 

गते धिनको २:०० 

बजे

-

परीक्षा सञ्चालन गने 

आयोगको कायाालयले तोके 

बमोधजम हुनेछ ।

सि.नं.

१

२

३

४

नेपाली सेनाको पूवा प्रकाधशत धवज्ञापन अनुसार अमिकृत क्याडेट पिको परीक्षा कार्यक्रि िेहाय बमोधजम कायम गररएको हुुँिा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लाधग यो 

सूचना प्रकाधशत गररएको छ ।  कोधिड-१९ संक्रमण िएका उमे्मिवारहरुको लाधग धवशेष परीक्षा केन्द्र रहने हुुँिा परीक्षा शुरु हुनु िन्दा कम्तीमा ३ (तीन) घण्टा अगावै नेपाली 

सेनामा अधनवाया रुपमा जानकारी धिनु पनेछ ।

अमिकृत क्याडेट पदको परीक्षा कार्यक्रि मनिायरि गररएको सम्बन्धी सूचना

क्र.सं. मिज्ञापन नं. मकमसि
पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ 

तह
उ.सं.

धल.प. कायाक्रम प्रकाधशत धमधतिःधवज्ञापन प्रकाधशत धमधतिःधनकायिः

सुरक्षा मनकार् तथा संगमित संस्था िहाशाखा

परीक्षा संचालन शाखा

लोक सेिा आर्ोग

मलखखत परीक्षा मिमत र सिर्

श्री नेपाली सेना

परीक्षा िञ्चालन गने आयोगका कायाालय

परीक्षा केन्द्र

श्री भनाा छनौट सनरे्दशनालय, कायारसि विभाग, जंगी अड्डडा, ०१-४२४६९५०, ९८६३०३१५६१ (नारायणविटी उत्तर तर्ा को 
गेट श्री नपेाल क्याभलरीको खेल मैर्दान)

श्री नं.२ बाविनी अड्डा, इटिरी, िनुिरी, ०२५-५८४९३३, ०२५-५८२३६२

श्री नं. ९ बाविनी अड्डा, िैसनक शशविर, बर्दीबाि, मिोत्तरी, ९८५४०२०७७३, ९८६३०२९१०२

भनाा केन्द्रिरु परीक्षा िञ्चालन गने कायाालय

िनकुटा कायाालय

जलेश्वर कायाालय

िेटौंडा कायाालय

काठमाडौं कायाालय

श्री नं. २८ बाविनी अड्डा, िपुारेटार ब्यारेक, िपुारेटार, िेटौंडा, ०५७-४१९०००, ०५७-४१९०१५
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५

६

७

८

द्रष्टब्यः

१.  परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गनुाअधघ उमे्मिवारले  माक्स लगाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्यामनटाइजर र खानेपानी समेत धलई आउनु पनेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लाधग तोधकएको समय िन्दा एक घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पनेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गिाा, बाधहर धनस्कुँ िा र शौचालय प्रयोग गनुा पिाा धिडिाड नगररकन २ (दुई) मिटरको दूरी कार्ि गरी क्रमैसुँग तोधकएको स्थानमा जानुपनेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा िेला हुने, कुराकानी गने गनुा हुुँिैन । 

५.   परीक्षामा खधटएका जनशन्धिले धिएको धनिेशनको पूणा पालना गनुा पनेछ ।

उपसचिव

८. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा नेपाली सेनाको वेि साइटमा गई धवि्युतीय माध्यमबाट कोधिड सम्बिी स्वयम् घोषणा फाराम अधनवाया रुपमा िनुापनेछ । 

९. कोधिड - १९ संक्रधमत उमे्मिवारहरुको लाधग धवशेष परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गररने िएकोले त्यस्ता उमे्मिवारहरुले आफू संक्रधमत िएको जानकारी नेपाली सेनामा अधिम रुपमा गराउनु पनेछ ।

२. प्रवेश पत्र धवना कुनै पधन उमे्मिवारवालाई परीक्षामा सन्धम्मधलत नगराइने हुुँिा प्रिेशपत्र अमनिार्य रुपिा साथिा मलई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीिा २ घण्टा अगािै परीक्षा िवनमा आइपुगु्नपनेछ ।

राजु सत्याल

३. परीक्षा िवनमा िोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्र ोमनक्स मडभाइस लैजान मनषेि गररएको छ ।

४. परीक्षा संचालन हुने धिन अप्रत्याधशत धविा पना गएमा पधन आर्ोगको पूिय सूचना मिना मनिायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थधगत हुने छैन ।

५. वसु्ततग बहुउिरमा गलत उत्तर  िापत २०% अंक कट्टा हुने छ ।

६. वसु्तगत बहुउिर (Multiple Choice) प्रश्नको उिर लेख्िा अंिेजी ठुलो अक्षर (Capital Letter)मा  A, B, C, D लेन्धखएको उिरलाई मात्र मान्यता धिइने छ ।

७. परीक्षामा सम्बन्धित धनकायबाट जारी िएको प्रवेश पत्र संगै आफ्नो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेतको कुनै पररचर्पत्र अधनवाया रुपमा धलई आउनु पनेछ ।

१. उमे्मिवारले उिरपुन्धस्तकामा कालो िसी भएको डटपेन/कलि मात्र प्रयोग गनुापनेछ ।

कोमभड - १९ संक्रििको सिर्िा सुरमक्षत रहन परीक्षाथीले ध्यान मदनुपने थप मिषर्हरु

नारायणप्रसाद  ज्ञवाली
शाखा अचिकृत

श्री भिानीर्दल गण, तेघरी ब्यारेक, कैलाली, ०९१-५५०७४७, ०९१-५५०७४२

पोखरा कायाालय

बटुबल कायाालय

िखेुत कायाालय

मिेन्द्रनगर कायाालय

श्री मध्य कमाण्ड िे.क्िा., विजयपरु व्यारेक, पोखरा, ०६१-४११६७५, ०६१-४११३११

श्री पशिम कमाण्ड िे.क्िा., सनमारे ब्यारेक, िखेुत, ०८३-४१४०४५, ०८३-४१४०२३

श्री २२ बाविनी अड्डा, बटुबल, रुपन्द्रे्दिी, ०७१-४१९२१०, ०७१-४१९२०९
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