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पाना नं. 1 

नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदको धलधित परीक्षाको  

परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना । 
 

सचूना नं. १०२/२०७८।७९, धमधत: २०७९।०३।०५ 
  

यस कायाालयबाट सञ् चालह नेह  ह पाली स हाको विज्ञापह हं. ०७८/७९/४७, अधिकृत क्याडेट (िुला तथा समावेशी) पदमा श्री नं. २२ 

बाधिनी अड्डा, बुटवल रुपन्देिीमा सञ् चावलत आई. क्य.ू परीक्षाबाट वलवित परीक्षाका लावि छहौट भएका उम्म दिारनरूको 

प्रवतयोवितात्मक वलवित परीक्षा वहम्ह वमवत, समय र स्थाहमा सञ् चालह नेह  भएकोल  सम्बवत त सबोको नाहकारीको लावि यो सचूहा प्रका ह 

िररएको छ ।  
 

धवज्ञापन नं. ०७८/७९/४७      पद, सेवा, समूि/उपसमूि: अव कृत क्याड ट, सोवहक सा रण 
 

परीक्षा काययक्रम तथा परीक्षा भवन 
 

क्र.सं. रोल नं. 
परीक्षाथी 

संख्या 
धवषय परीक्षा धमधत र समय अवधि परीक्षा केन्र 

१. 

श्री हं. २२ बावनही अड्डा 

बटुिल रुपतद नीबाट आई.क्य.ू 

परीक्षाबाट छहौट भएका सम्पणूा 

उम्म दिारनरु 

६४ नहा 

अगं्र नी 
२०७९ असार २० ित , 

वदहको २:०० बन  
२ घण्टा ३० वमह ट 

लोक स िा आयोि, 

बटुिल कायाालयको 

परीक्षा नल 

ह पाली 
२०७९ असार २१ ित , 

वदहको २:०० बन  
२ घण्टा ३० वमह ट 

िवणत 
२०७९ असार २२ ित , 

वदहको २:०० बन  
२ घण्टा ३० वमह ट 

सामातय 

ज्ञाह 

२०७९ असार २३ ित , 

वदहको २:०० बन  
१ घण्टा ३० वमह ट 

 

रष्टव्य १:- 

१. उम्म दिारल  उत्तरपवुस्तकामा कालो मसी भएको डटप ह/कलम मात्र प्रयोि िहुापहेछ । 

२. परीक्षामा सनभािी नेह  परीक्षाथीनरु परीक्षा सञ् चालह नेहभुतदा कवम्तमा १ (एक) घण्टा अिािो परीक्षा क तरमा आइसक्हपुहेछ । 

३. प्रि  -पत्र विहा कुहो पवह उम्म दिारलाई परीक्षामा सवम्मवलत िराइह  छोह साथो परीक्षाथील  सम्बवत त वहकायबाट नारी भएको प्रि  पत्रका 

साथ आफ्हो नागररकता वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको फोटो सधितको कुनै सक् कलै पररचयप्र अवहिाया रुपमा साथमा 

वलई आउहपुहेछ । 

४. परीक्षा भिहमा मोबाईल फोह तथा अतय इल क्रोवहक वडभाइसनरु लोनाह वहष   िररएको छ ।  

५. परीक्षा सञ् चालह नेह  वदह अप्रत्याव त विदा पहा िएमा पवह आयोिको पिूा सचूहा विहा वह ााररत कायारम म अहसुारको परीक्षा कायारम म 

स्थवित नेह छोह । 

रष्टव्य २:-      कोधभड-१९ सकं्रमणबाट सरुधक्षत रिन परीक्षाथीले अधनवायय पालना गनुयपने थप धवषयिरु: 

१. परीक्षा क तरमा प्रि   िहुा अवघ उम्म दिारल  मास्क लिाई आफ्हो प्रयोनहको लावि स्यावहटाइनर तथा िाह पाही सम त वलई आउहपुहेछ। 

२. परीक्षाथीनरु परीक्षा क तरमा प्रि   िदाा, बावनर वहस्कँदा र  ौचालय प्रयोि िहुापदाा वभडभाड हिरीकह एक आपसमा २ (दईु) वमटरको दरूी 

कायम िरी रम मोसँि तोवकएको स्थाहमा नाहपुहछे । 

३. परीक्षाथीनरु समनुमा भ ला नेह , कुराकाही िहे िहुानेदँोह ।  

४. परीक्षामा िवटएका नह विल  वदएको वहद ेहको पणूा पालहा िहुापहछे । 

 

  
............................ 
(ववजय कुमार रम्तेल) 
कम््यटुर अपरेटर 

............................. 
(बालकृष्ण पौडेल) 
शाखा अधिकृत 

.......................... 
(ध्यान कुमार थापा) 

उपसचिव 


