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नपेाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदको धलखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गररएको सूचना । 

 

सूचना नं. ३५/०७8-७9, धमधत 2०७9/03/०५ 
 

यस कायाालयबाट संचालन हनु ेनेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७8/७9/47 (िलुा तथा सममािेशी), अधिकृत क्याडेट पदको श्री नं. 
28 बावहनी अड्डा, सपुारेटार, हेटौंडाबाट धलखित परीक्षाको लागी छनौट भएका उम्मेदिारहरुको प्रधतयोधगतात्मक धलखित परीक्षा पूिा प्रकाखशत 
कायाक्रम अनसुार नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य सरुक्षा सम्बन्द्िी मापदण्ड पालना गने गराउने गरी देहाय बमोखजमको धमधत, समय र स्थानमा 
धलखित परीक्षा सञ्चालन हनुे भएकोले सम्बखन्द्ित सबैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । 

 

 

परीक्षा कायाक्रम 

क्र. सं. विज्ञापन नं. 
पद / सेिा/ 

समूह/ 
उपसमूह /तह 

धलखित परीक्षा धमधत र समय 

अंग्रजेी नेपाली गखित सामान्द्य ज्ञान 

1 

०७8/७9/47 
(िलुा तथा 
सममािेशी), 

अधिकृत 
क्याडेट / सैधनक 

सािारि 

2079/03/20 गते 

ददनको 2:०० बजे 

( 2 घण्टा 30 धमनेट) 

2079/03/21 गते 

ददनको 2:०० बजे 

( 2 घण्टा 30 धमनेट) 

2079/03/22 गते 

ददनको 2:०० बजे 

( 2 घण्टा 30 धमनेट) 

 

2079/03/23 गते 

ददनको 2:०० बजे 

( 1 घण्टा 30 धमनेट) 

 

 

क्र.सं रोल नम्बर .... देिी ..... सम्म उम्मेदिार 
संख्या 

परीक्षा भिन  

1 

श्री नं. 28 बावहनी अड्डा, सपुारेटार, हेटौंडाबाट 
धलखित परीक्षाका लाधग छनौट भएका सबै 
उम्मेदिारहरु 

60 श्री मकिानपरु बहमुिुी क्याम्पस, हेटौडा 

 

रष्टव्य:-१ 

क) परीक्षा सञ्चालन हनुे ददन अप्रत्याखशत विदा पना गएमा आयोगको पूिा सूचना विना धनिााररत कायाक्रम अनसुारको परीक्षा स्थधगत हनुेछैन । 

ि) प्रिेश-पत्र विना कुनै पधन उम्मेदिारलाई परीक्षामा सखम्मधलत गराईन ेछैन । 

ग) परीक्षा शरुु हनु ुभन्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 

घ) परीक्षा भिनमा मोबाईल तथा धबद्यधुतय सामाग्री धनषेि गररएको छ । 

ङ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुापनेछ । 

च) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईन ेछैन । 

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा सहभागी हनु आउँदा नेपाली नागररकताको प्रमािपत्र िा सरकारी कायाालयिाट जारी भएको फोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै 
प्रमािपत्र धलई उपखस्थत हनुपुनेछ । 

रष्टव्य:- २ संक्रमिको विशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन)सम्बन्द्िी मापदण्ड , २०७७ (संसोिन सवहत) अनसुार परीक्षाथीले देहायका विषयहरुको 
पूिा पालना गनुापनेछ । 

  

क) परीक्षा केन्द्र प्रिेश गनुा अखघ अधनिाया रुपमा मास्क लगाउन ुपनेछ । साथै उम्मेदिार स्ियंले आफ्नो प्रयोजनको लाधग स्याधनटाईजर तथा िानेपानीको 
व्यिस्था गनुापनेछ । 

ि) परीक्षा केन्द्र प्रिेश गदाा, शौचालय जाँदा आउँदा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दईु धमटरको दरुी कायम गनुापनेछ । 

ग) परीक्षामा िवटएका जनशखिले ददएको धनदेशन पूिा पालना गनुा पनेछ । 
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घ) कोधभड-१९ संक्रधमत उम्मेदिारहरुको लाधग धबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीन ेहुँदा सँक्रधमत परीक्षाथीहरु आफु संक्रधमत भएको जानकारी यस 
कायाालयको फोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पका  गरी िा इमेल hetauda@psc.gov.np तथा 
धनिेदनको माध्यमबाट सो को  जानकारी यस कायाालयलाई ददनहुनु सखुचत गररन्द्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

कान्तिराज मनैाली 

नायब सबु्बा 

िेज प्रसाद दाहाल 

उप-सन्िब 
 

नोट : सम्परू्ा परीक्षार्थीहरुको बायोमेट्रिक हाजिरी हुने हुुँदा १ घण्टा अगाव ैपरीक्षा केन्द्रमा आईपगु्न ुपनेछ । 
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