
z'4f]wg ufpFkflnsf 

                              ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

dfgks8L, ?kGb]xL 

b/vf:t kmf/d 

-s_ pDd]bjf/n] b/vf:t kmf/d e/]sf] kb ;DaGwL ljj/0f 

    != lj1fkg g+=M      @=kb M 

 

v_ pDd]bjf/sf] j}olQms ljj/0f M 

pDd]bjf/sf] 
gfd, y/ 

-b]jgfu/Ldf _  

-c+u|]hL 7"nf] cIf/df _  lnË M 

gful/stf g+= M hf/L ug]{ lhNnf  
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===================================== 
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====================÷============÷========

= 

xfn;fn} lvr]sf] 

kf;kf]6{ ;fOhsf] k'/} 

d'vfs[lt b]lvg] kmf]6f] 

6f;L kmf]6f]df ;d]t 

 kg]{ u/L pDd]bjf/n] 

b:tvt ug]{ . 



उम्मेदवारले पालन गननपुने ननयमहरु 
1. परीक्षा ददन आउँदा अननवाय ुरुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनन पनेछ । प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा 

बस्न पाइने छैन । 
2. परीक्षा हलमा मोवाइल फोन ल्याउन पाइने छैन । 
3. नलखित परीक्षाको ननतजा प्रकाखशत भएपनछ अन्तवाुताु हनने ददनमा पनन प्रवेशपत्र ल्याउनन 

अननवाय ुछ । 
4. परीक्षा शनरु हननन भन्दा 30 नमनेट अगाडी घण्टीद्धारा सूचना गरेपनछ परीक्षा हलमा प्रवेश 

गन ु ददइनेछ ।वस्तनगत परीक्षा शनरु भएको 15 नमनेट पनछ र ववषयगत पररक्षा शनरु 
भएको आधा घण्टा पनछ आउने र वस्तनगत तथा ववषयगत दनवै परीक्षा सँगै हननेमा 20 
नमनेट पनछ आउने उम्मेदवारले परीक्षामा वस्न पाउने छैन । 

5. परीक्षा हलमा प्रवेश गन ुपाउने समय अवनध ( बनदँा नं. 4 मा उल्लेि गररएको) ववतेको 
10 नमनेट पछानड मात्र उम्मेदवारलाई परीक्षा हल बावहर जाने अननमनत ददइने छ । 

6. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पनछ वकताब, कापी , कागज, खचट आदद आफू साथ राख्नन हनदैन 
। उम्मेदवारले आपसमा कन रकानी र संकेत समेत गननहुनदैन । 

7. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाुदा ववपरीत कन नै काम गरेमा केन्राध्यक्षले 
परीक्षा हलबाट ननष्काशन गरी त नरुन्त कानून बमोखजमको कारवाही गनेछ र त्यसरी 
ननष्काशन गररएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको माननने छ । 

8. नबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा दने क्रममा ननजलाई केही 
भएमा कायाुलय जवाफदेही हनने छैन । 

9. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनमा हाखजर अननवाय ुरुपले गननपुनेछ । 
10. कायाुलयले सूचनजाद्धारा ननधाुरण गरेको कायकु्रम अननसार परीक्षा संचालन हननेछ । 
11. पररक्षामा क्यालकन लेटरको प्रयोग गन ुपाइनेछैन । 
13. कन नै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको  सम्बन्धमा सोध्नन पदाु पनन परीक्षामा 

सखम्मनलत अन्य उम्मेदवारहरुलाई बाधा नपने गरी ननरीक्षकलाई सोध्नन पनेछ । 
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      शनद्धोधन गाउँपानलका     

     प्रवेश पत्र 
 
पररक्षाथीले भनेः- 
क. सेवाः- ववज्ञापन नं. वकनसम/समनह 
ि. समनहः-   
ग. उपसमनहः-   
घ. शे्रणी/तहः-   
ङ. पदः-   
च. पररक्षा केन्र   
छ. उम्मेदवारको  नाम, थरः- 

दस्तितः- 
कायाुलयको कमचुारीको भनेः- 
यस  कायाुलयबाट नलइन ेउक्त पदको परीक्षामा तपाईलाई ननम्न केन्रबाट 
सखम्मनलत हनन अननमनत ददइएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको शत ुनपनगेको ठहर 
भएमा जननसनकै अवस्था पनन यो अननमनत रद्द हननछे । 
पररक्षा केन्रः- 
रोल नं.:- 
    ....................... 
    अनधकृतको दस्तित 
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xfn;fn} lvr]sf] kf;kf]6{ 

;fOhsf] k'/} d'vfs[lt 

b]lvg] kmf]6f] 6f;L kmf]6f]df 

;d]t kg]{ u/L 

pDd]bjf/n] b:tvt ug]{ . 
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