
 

उम्मदेवारल ेपालना गननपुन ेननयमहरु 

1. परीक्षा ददन आउँदा अननवायु रुपमा प्रवेश पत्र ल्याउननपने छ । 

2. परीक्षा हलमा मोबाईलफोन ल्याउन पाईने छैन । 

3. नलनित परीक्षाको ननतजा प्रकाशन भएपछी प्रयोगात्मक परीक्षा तथा 

अन्तरवाताु हुने ददनमा पनी प्रवेशपत्र ल्याउनन अननवायु छ । 

4. परीक्षा सनरु हुनन भन्दा ३० नमनेट अगाडी घण्टीमाफुत सनचना गरेपछी 

परीक्षाहलमा प्रवेश गनु ददइने छ ।  वस्तनगत परीक्षा सनरु भएको १५ नमनेटपछी 

र नवषयगत परीक्षा सनरु भएको ३० नमनेट पछी र बस्तनगत र नवषयगत परीक्षा 

सँगै हुनेमा २० नमनेट पछी आउने उम्मेदवारले परीक्षामा बन प पाउँने छैन । 

5. परीक्षाहलमा प्रवेश गनु पाउँने समायवधी (बनँदा नं ४)नबतेको १० नमनेट 

पछाडी मात्र उम्मेदवारलाई परीक्षा हल बाहीर जाने अननमती ददइनेछ । 

6. परीक्षाहलमा प्रवेश गरेपछी दकताब कापी कागज नचट अदी अफन साथ 

राख्ननहुदँनै । उम्मेदवारले एक आपसमा कन राकानी तथा संकेत समेत गननु हुदँैन । 

7. परीक्षाहलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाुदा नवपरीत कन नै कायु गरेमा 

केन्राध्यक्षले परीक्षाहलबाट ननस्कासन गरी तनरुन्त कानननबमोनजम कारवाही 

गनेछ । त्यसरी ननष्कासन भएको उम्मेदवारको सो नवज्ञापनको परीक्षा स्वत: 

रद्द गररनेछ । 

8. नबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षाहलमा प्रवेश गरी परीक्षा ददने क्रममा केही 

भएमा कायाुलय जवाफदहेी हुनेछैन । 

9. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनको हानजरी अननवायुरुपमा गननुपनेछ । 

10. यस कायुलयले सनचना माफुत ननधाुरण गरेको कायुक्रम अननसार परीक्षा 

सञ्चालन गरीनेछ । 

11. उम्मेदवारले वस्तनगत परीक्षामा आफन लाई प्राप्त प्रश्नपत्रको दक उत्तरपननस्तकामा 

अननवायुरुपले लेख्ननपनेछ । नलेिेमा उत्तरपनस्तीका स्वत: रद्द हुनेछ । 

12. ल्याकत (आई क्यू) परीक्षामा क्यालकनलेटर प्रयोग गनु पाइनेछैन । 

13. कन नै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रको अष्पटताका बारेमा सोध्ननपदाु पनी परीक्षामा 

सनम्मनलत अन्य उम्मेदवारलाई  बाधा नपनेगरी ननरीक्षकलाई सोध्ननपने छ । 

  

इस्मा गाउँपानलका 

गाउँकायपुानलकाको कायालुय 

इस्मारजस्थल, गनल्मी 
 

प्रवशे पत्र 

हालसालै निचेको 

पासफेटु साईजको पनरै 

मनिाकती दनेिने फोटो 

टाँसी फोटोमा पने 

गरी उम्मेदवारले 

हस्ताक्षर गने 

पररक्षार्थुले भने 

(क). नवज्ञापन नं:- िनला /समावेशी समूह 

  

  

  

(ि) पद :- 

(ग) न्यनतम शैनक्षकयोग्यताको मनल नबषय :- 
 

घ) उम्मेदवारको  
नाम थर :- 

दस्तित :- 

कायाुलयको कमुचारीले भने :- 

यस कायाुलयबाट नलइने उत्तपदको परीक्षामा तपाईलाई ननम्म केन्रबाट 

सनम्मनलतहुन अननमती ददइएको छ । नवज्ञापनमा तोदकएको शतु पनरा नभएमा 

जननसनकै समयमापनी यो अननमती रद्द हुने छ ।  

परीक्षा केन्र : रोल नम्बर:- 

  

 

............................... 

(अनधकृतको दस्तित) 

रष्टव्य : कृपया उम्मेदवारले पालना गननुपने ननयमहरु हनेनुहोला । 
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3. नलनित परीक्षाको ननतजा प्रकाशन भएपछी प्रयोगात्मक परीक्षा तथा 
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। उम्मेदवारले एक आपसमा कन राकानी तथा संकेत समेत गननु हुदँैन ।  
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12. ल्याकत (आई क्यू) परीक्षामा क्यालकनलेटर प्रयोग गनु पाइनेछैन ।  

13. कन नै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रको अष्पटताका बारेमा सोध्ननपदाु पनी परीक्षामा 

सनम्मनलत अन्य उम्मेदवारलाई  बाधा नपनेगरी ननरीक्षकलाई सोध्ननपने छ ।  
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(ग) न्यनतम शैनक्षकयोग्यताको मनल नबषय :- 
 

घ) उम्मेदवारको  
नाम थर :- 

दस्तित :- 

कायाुलयको कमुचारीले भने :  

यस कायाुलयबाट नलइने उत्तपदको परीक्षामा तपाईलाई ननम्म केन्रबाट 

सनम्मनलतहुन अननमती ददइएको छ । नवज्ञापनमा तोदकएको शतु पनरा नभएमा 

जननसनकै समयमापनी यो अननमती रद्द हुने छ ।  

परीक्षा केन्र : रोल नम्बर:- 

  

 

............................... 

(अनधकृतको दस्तित) 

रष्टव्य : कृपया उम्मेदवारले पालना गननुपने ननयमहरु हनेनुहोला । 


