
 

 

 

g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M #                      ;+VofM !                      ldltM @)&^÷)$÷@$ 

efu–@ 

g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf 

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!% adf]lhdsf] ufpFsfo{kflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] sfo{ljlw 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

:jo+;]js lzIfs Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&^ 

प्रस्तावनााः-g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf] ;fd'bflos ljBfnodf ljBfyL{sf] cg'kftdf lzIfssf] ;+Vof sd ePsf]n] 

lzIffsf] u'0f:t/ a[l4 ug{sf] nflu :jo+;]js lzIfs Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&^  agfpg cfjZos ePsf]n], g]qfjtL 

8ahf]ª ufpFkflnsfsf] k|zf;lso sfo{ljlw Jojl:yt ug{ ag]sf] P]g, @)&% sf] bkmf $ adf]lhd g]qfjtL 8ahf]ª 

ufpFkflnsfsf] ufpFsfo{kflnsfn] of] sfo{ljlw :jLs[t u/]sf] 5  

kl/R5]b –! 

k|f/lDes 

!+ ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; sfo{ljlwsf] gfd":jo+;]js lzIfs Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&^Æ /x]sf] 5 . 

(२) यो काययवववि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा यस काययववविमााः- 

 (क)"काययवववि" भन्नाले ":jo+;]js lzIfs Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&^Æ सम्झनुपछय । 

 (ख)"वनजामती सेवा" भन् नाल ेवनजामती सेवा  न, २०४९ को दफा ३ बमोवजम गरित वनजामती सेवा सम्झनुपछय । 

 ग)  "वनजामती कमयचारी" भन् नाल ेवनजामती सेवाको पदमा बलाल रलकेा यक्वस सम्झनुपछय । 



 

 

 (घ)"कमयचारी" भन् नाले g]qfjtL 8ahf]ª गाउँ काययपावलकाको मातलतमा रलकेा वनजामती कमयचारी, ववषयगत शाखा 

अन्तगयतका यक्वस, करार सेवामा वनयुस यक्वस र सेवा करारमा वनयुस यक्वस समेतलाई सम्झनुपछय । 

 (ङ) "कायायलय प्रमुख" भन् नाले गाउँ काययपावलकाको कायायलयको प्रमुख प्रशासकयय अविकत त सम्झनुपछय र सो श्दल े

वनवमत्त कायायलय प्रमुखलाई समेत सम्झनुपछय । 

 -च) "स्र्ायी पद" भन्नाल ेवनवतवत्तभरण पाउन ेर म्याद नतोककएको वनजामती सेवाको पद सम्झनुपछय । 

 (छ) "ववषयगत संयोजक" भन्नाल ेकायायलय प्रमुख मातलतका ववषयगत शाखाका प्रमुख सम्झनुपछय । 

 (ज) "गाउँपावलका" भन्नाल ेg]qfjtL 8ahf]ª गाउँपावलका सम्झनुपछय । 

 (झ) "गाउँ काययपावलकाको कायायलय" भन्नाले g]qfjtL 8ahf]ª गाउँपावलकाको गाउँ काययपावलकाको कायायलय 

सम्झनुपछय । 

 (ञ) "वडा कायायलय" भन्नाल ेg]qfjtL 8ahf]ªअन्तगयतका वडा कायायलयलरु सम्झनुपछय । 

 (ट) "ववषयगत कायायलय" भन्नाले गाउँ  काययपावलकाको कायायलय मातलतका ववषयगत कायायलय सम्झनुपछय र सो 

श्दल ेगाउँ काययपावलकाको कायायलयमा रलन ेववषयगत शाखा समेत सम्झनुपछय । 

 (ि) "पदाविकारी" भन्नाले g]qfjtL 8ahf]ª वनवायवचत पदाविकारीलाई सम्झनुपछय । 

 -8_ æ :jo+;]js lzIfsÆ eGgfn] o; sfo{ljlw cg';f/ lgo'Qm lzIfs ;Demg'k5{ . 

-9_ æ;|f]t JolQmÆ eGgfn] g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf] ;|f]t JolQm ;Demg'k5{ . 

 (ण) æk|wfgfWofksÆ eGgfn] ;fd'bflos ljBfnosf] k|wfgfWofks ;Demg'k5{ . 

 -t_ "तोककएको" वा "तोककए बमोवजम" भन्नाले यस  न अन्तगयत बनेका वनयममा तोककएको वा तोककएबमोवजम 

सम्झनुपछय । 

३. काययववविको उदे्दश्याः यस काययववविको उदे्दश्य देलाय बमोवजम हुनेछाः 

 (क) :jo+;]js lzIfs lgo'lQm u/L ;fd'bflos ljBfnosf] z}lIfs u'0f:t/ j[l4 ug]{, 

 (ख) lghL ;|f]tsf] lzIfssf] cfly{s Jooef/ sd u/L ljBfnosf] Ifdtf ljsf; ug]{, 

 (ग) afnaflnsfsf] u'0f:t/Lo lzIff k|fKt ug]{ df}lns xssf] ;'lglZrttf ug]{, 

 (घ) lzIfs cefj x6fpg] . 

 

kl/R5]b –@  



 

 

:jo+;]js lzIfs Joj:yfkg  

 

$. पद सङ््या वनिायरण एवम ्दरखास्त आव्लानाः (१) गाउँ काययपावलकाको वनणययको आिारमा वबज्ञापन गररनुपन ेपदको 

सङ््या वनिायरण गररनछे । 

 (२) गाउँ काययपावलकाको कायायलयल ेपदपूर्तय हुन ेपदलरुको kGw| lbgsf]ववज्ञापन प्रकाशन गनेछ । 

(३)  प्रवतयोवगतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तय गररन े पदका लावग दरखास्त फारामको ढाँचा अनुसूची –! मा उल्लेख भए 

बमोवजम हुनेछ । 

 (४) खुला प्रवतयोवगतात्मक परीक्षाको लावग प्रकावशत ववज्ञापन अनुसार पनय आएका दरखास्त उपर छानववन गनुयपनेछ । 

(५)स्वीकत त तर्ा अस्वीकत त भएका दरखास्तलरुको सम्बन्िमा दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद समाप्त भए पश् चात 

सम्बवन्ित उम्मेदवारलाई सावयजवनक सूचना प्रकाशन गरी सूवचत गनुयपनछे । सोली सूचनामा स्वीकत त आवेदकलरुको रोल 

नं. एवम् परीक्षा केन्र प्रकाशन गनुयपनेछ । 

kl/R5]b –# 

5gf}6 ;ldlt 

%=5gf}6 ;ldltM(१) :jo+;]js lzIfs l;kmfl/;sf] nflu 5gf}6 ;ldlt /xg]5 . pQm ;ldltdf tkl;n adf]lhd 

;b:ox? x'g]5 . 

 ;+of]hsM k|d'v k|zf;lso clws[t 

 ;b:oM cfly{s k|zf;g zfvf k|d'v 

 ;b:oM k|zf;g zfvf k|d'v 

 ;b:oM ljifo lj1 

 ;b:o ;lrjM ;|f]tJolQm 

 (२) 5gf}6 ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/M  

 ;fd'bflos ljBfnosf] lghL ;|f]t tyf sfo{/t lzIfs / ljBfyL{sf] ljj/0f ;+sng ug]{, 

 :jo+;]js lzIfssf] lj1fkgsf] nflu ;+Vof, ljBfno lgwf{/0f ug]{, 

 kl/Iff dof{lbt, lgikIf / kf/bzL{?kdf ;~rfng ug]{, 

 ;kmn pDd]bjf/ 5gf}6 u/L l;kmfl/; ug]{, 

kl/R5]b –$ 

:jo+;]js lzIfssf] of]Uotf 



 

 

^. :jo+;]js lzIfssf] of]UotfM -!_ dfWolds txsf] lzIfsM -s_;DalGwt laifodf dfGotf k|fKt lzIf0f 

;+:yfaf6 :gfts jf ;f] ;/x plt0f{ u/]sf]  

-v_ cWofkg cg'dlt k|df0fkq k|fKt u/]sf]  

-u_ g]kfnL gful/s  

-3_ @! aif{ k'/f eO{ $) aif{ ggf3]sf] . 

-@_lgDg dfWolds txsf] lzIfsM -s_ ;DalGwt laifodf dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Kn; 6' jf ;f] ;/x 

plt0f{ u/]sf]  

-v_ cWofkg cg'dlt k|df0fkq k|fKt u/]sf]  

-u_ g]kfnL gful/s  

-3_ !* aif{ k'/f eO{ $) aif{ ggf3]sf] . 

-#_ k|fylds txsf] lzIfsM -s_ ;DalGwt laifodf dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 Kn; 6' jf ;f] ;/x plt0f{ 

u/]sf]  

-v_ cWofkg cg'dlt k|df0fkq k|fKt u/]sf]  

-u_ g]kfnL gful/s  

-3_ !* aif{ k'/f eO{ $) aif{ ggf3]sf] . 

-$_ pkbkmf -!_, -@_ / -#_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg lj1fg, ul0ft, n]vf / sDKo'6/ lj1fg ljifosf] 

xsdf cWofkg cg'dtL kq geP klg pDd]bjf/ x'g kfO{g]5 . 

 

&. परीक्षा सञ्चालन गनाेः(१) bkmf % adf]lhdsf] 5gf}6 ;ldltn] l;kmfl/; u/]sf] ljifo lj1n] k|Zgkq 

lgdf{0f ug]{5 . प्रश् नप्रहलरु वसलबन्दी गरी भ्डारण गने कतययक् कायायलय प्रमुखको हुनेछ । 

 (२) तोककएको वमवत समय तर्ा स्र्ानमा वलवखत परीक्षा सञ् चालन गनुयपनेछ । 

 (३) वलवखत परीक्षाको केन्राध्यक्ष कायायलय प्रमुख हुनछे र वनजले वनरीक्षक तोके्नछ ।  

 (४) परीक्षा भवन तर्ा पररसरमा खटाइएका कमयचारी, सुरक्षाकमी र परीक्षार्ी बालके अन्य कसैलाई प्रवेश गनय कदइन े

छैन । 

*.उत्तरपवुस्तका परीक्षण र नवतजा प्रकाशन गनाेः (१) वलवखत पररक्षाका उत्तरपुवस्तकालरुमा पवललो तर्ा दोश्रो संकेत 

राख्नुपनेछ । 



 

 

 (२) वलवखत परीक्षाको उत्तरपुवस्तकाको परीक्षण कायायलय प्रमखुले तोकेको सम्बवन्ित ववषयको laifo ljज्ञबाट गराउन ु

पनेछ ।  उत्तरपुवस्तका परीक्षणको लावग गाउँ काययपावलकाको कायायलयल े आवश्यकता अनुसार परीक्षण सम्बन्िी 

वनदेवशका, परीक्षण गन ेतररका र मलू्याङ्कन गने वववि समेत सम्बवन्ित दक्ष वा ववशेषज्ञलाई उपल्ि गराउनु पनछे । 

 (३) उत्तरपुवस्तका प्राप्त भएपवछ सम्बवन्ित laifo ljज्ञले समयमै त्यस्ता उत्तरपुवस्तका परीक्षण गरी गोय य रुपमा गाउँ 

काययपावलकाको कायायलयलाई उपल्ि गराउनु पनछे । 

 (४) laifo ljज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तरपुवस्तका रुजु गरी रावखनछे । 

 (५) कायायलय प्रमुखले आवश्यक देखेमा सम्बवन्ित ववषयको laifo ljज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तरपुवस्तका 

मध्ये सबै वा केली उत्तरपुवस्तका सम्परीक्षण गराउन सके्नछ । 

 (६) गाउँ काययपावलकाको कायायलयल ेतोकेको तररका र ववविमा प्रयोगात्मक परीक्षा वलईनछे । 

 (७) गाउँ काययपावलकाको कायायलयले वलवखत वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नवतजा प्रकाशन गदाय dfu u/]sf ] पदको 

अनुपातमा वणायनुक्रम वा रोल नम्बरको आिारमा प्रकाशन गनुयपनछे । 

(.पनुयोगाः (१) गाउँ काययपावलकाको कायायलयले सञ् चालन गरेको वलवखत परीक्षाको नवतजा प्रकाशन भएपवछ कुनै 

उम्मेदवारले आफ्नो वलवखत परीक्षाको कुन ैवा सबै प्रहको पनुयोग गरी पाउँ भनी पनुयोग गनुय पन ेप्रह उल्लेख गरी सो 

पदका लावग तोककएको परीक्षा दस्तुरको आिा दस्तरु संलग्न गरी वलवखत परीक्षाको नवतजा प्रकाशन भएको दईु कदनवभ्रह 

कायायलयमा वनवेदन कदन सके्नछ । 

 (२) बँुदा (१) बमोवजम वनवेदन पनय आएमा कायायलय प्रमुखल ेवलवखत परीक्षाको प्राप्ताङ्कको पुनयोग गरी वनवेदकलाई 

सो को नवतजा जानकारी गराउनु पनछे । 

 (३) बँुदा (२) बमोवजम पुनयोग गदाय वनवेदको नाम वलवखत परीक्षाको नवतजामा समावेश गनुय पन ेदेवखएमा सो कुरा 

नवतजामा समावेश गररनेछ । 

!).अन्तवायताय वलईनाेः (१) वलवखत परीक्षामा उत्तीणय भई प्रारवम्भक नवतजामा प्रकावशत भएका उम्मेदवारलरुलाई मा्रह 

अन्तवायतायको परीक्षामा सवम्मवलत गराईनछे । 

 (२) कायायलय प्रमुख वा वनजल ेतोकेको यक्वसको संयोजकत्वमा कवम्तमा तीन सदस्यीय अन्तवायताय सवमवत गिन हुनछे । 

(३) अन्तरवाताय सवमवतका संयोजक र सदस्यलरुल े tf]s]adf]lhdको ढाँचामा अन्तरवाताय मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग 

गनुयपनेछ । 

 (४) देलायको अवस्र्ामा कायायलय प्रमुखल ेवनणयय गरी अविम वा छुट अन्तवायताय वलन सककनेछाः 

  (क) काबु बावलरको पररवस्र्वत परेमा, 

  (ख) सरकारी कामको कारणबाट उपवस्र्त हुन नसकेमा, 



 

 

  (ग) ककररया बस्नु परेमा, 

  (घ) सुत्केरी भएमा, 

  (ङ) अन्तवायतायमा उपवस्र्त हुन नसके्न गरी आकवस्मक वबरामी भएमा । 

!!. योग्यताक्रमका आिारमा वसफाररस गररनाेः परीक्षामा सफल उम्मेदवारलरुलाई योग्यताक्रमका आिारमा प्रार्वमकता 

वनिायरण गनय लगाई वसफाररस एवम् s/f/वनयुवस गररनेछ । 

!@. वववविाः यस काययववविमा समावेश नभएका ववषयलरु देलाय बमोवजमका मौजुदा कानुनलरु आकर्षयत हुनेछन्  

!#. र्पघट वा लरेफेर गनय सके्नाः यस काययवववि कायायन्वयनको क्रममा कुनै वािा अवरोि वा अस्पष्टता आएमा त्यस्तो 

वािा अवरोि फुकाउने प्रयोजनको लावग गाउँ काययपावलकाको कायायलयले यस काययववविमा आवश्यकता अनुसार यक्ा्या 

गन ेसके्नछ । 

!$.खारेजी र बचाऊाः (१) o; sfo{ljlw adf]lhd lgo'Qm x'g] lzIfssf] kbfjlw Ps cfly{s aif{sf] c;f/ 

d;fGt;Ddहुनेछ ।ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{non] cfjZos 7fg]df cfly{s aif{ ;'? ePkl5 s/f/ Dofb yk 

ug{ ;Sg]5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनुसूची 1, दरखास्त फाराम 

 

 

 

 

 

g]qfjtL 8ahf]ªगाउँपावलका 

गाउँ काययपावलकाको कायायलय 

दरखास्त फारम 

(वववभन् न पदलरुको परीक्षाको लावग) 

(क) उम्मदेवारल ेदरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्िी वववरण 

ववज्ञापन नं. पदाः 

(ख) उम्मदेवारको वयैवसक वववरण 

उम्मेदवारको नाम, र्र (दवेनागरीमा): (In English): 

नागररकता नं. : जारी गने वजल्लााः जारी वमवताः 

स्र्ायी िेगाना 
(अ) वजल्लााः (आ) स्र्ानीय तलाः (इ) वडा: 

(ई) टोलाः (उ) फोन नं. : (ऊ) ईमेलाः 

प्रहाचार िेगाना (अ) वजल्लााः (आ) स्र्ानीय तलाः (इ) वडााः 

 (ई) टोलाः (उ) फोन नं. : (ऊ) ईमेलाः 

बाबुको नाम, र्राः  आमाको नाम, र्राः  

बाजेको नाम, र्राः  पवत/पत्नीको नाम, र्राः  

जन्म वमवत (वव.स.मा) : (ई.स.मा) : लालको उमेराः 

जाताः जन्म स्र्ानाः रस समूलाः 

वलङ्गाः िमयाः समूलाः* 

वैवावलक वस्र्वताः रोजगारीको अवस्र्ााः माततभाषााः 

शाररररक अशसता (छ/छैन)(खुलाउनुलोस्) : आमा/बाबुको मू्य पेशााः 

आवश्यक न्यूनतम योग्यता भन्दा मावर्ल्लो शैवक्षक योग्यता (भएमा उल्लेख गने) : 

 (ग) शवैक्षक योग्यता/तावलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लावग चावलन ेआवश्यक न्यनूतम शवैक्षक योग्यता/तावलम मा्रह उल्लखे गन)े 

 

 

आवश्यक न् यूनतम योग्यता ववश् ववव्ालय/बोडय/तावल

म कदने संस्र्ा 

शैवक्षक 

उपावि/तावलम 

संकाय शे्रणी/प्रवतशत मूल ववषय/ वछछक 

ववषय 

शैवक्षक योग्यता       

तावलम      

 मैल ेयस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणय वववरणलरु सत्य छन ्। दरखास्त बुझाएको पदको ववज्ञापनको लावग अयोग्य िलररन ेगरी कुन ैसजाय पाएको छैन । कुन ैकुरा 

ढाँटी वा लुकाएको िलररएमा प्रचवलत कानून बमोवजम सलनछुे/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गन े भनी प्रचवलत कानून तर्ा यस दरखास्त फारामका पतष्ठमा 

उवल्लवखत सब ैशतय तर्ा  वनयमलरु पालना गनय मञ्जुर गदयछु । 

 

*उम्मेदवारल ेआफू ब्राम्लण, के्ष्रही, खस आयय, आकदवासी जनजाती, मिेसी, दवलत अल्पसङ््यक मध्ये कुन समूलमा पने लो सो उल्लखे गनुयपदयछ ।   

उम्मेदवारको ल्याय च ेसवलछाप  उम्मेदवारल े मावर् उल्लेख गरेका वववरणलरु िीक छ भवन प्रमावणत गन े

ववभागीय प्रमुख/कायायलय प्रमुखको 

दस्तखताः 

नाम, र्राः 

पद/दजायाः 

वमवताः                                                                                          

कायायलयको छाप 

दायाँ बायाँ  

 

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

उम्मेदवारको 

दस्तखत 

वमवताः 

  

लालसालै वखचेको 

पासपोटय साइजको पुरै 

मूखाकत वत दवेखने फोटो 

टाँसी फोटोमा समते पने 

गरी उम्मेदवारले 

दस्तखत गने 

कायायलय प्रयोजनको लावग 

रवसद/भौचर नं. 

ववज्ञापन नं. 

दरखास्त रुजु गनेको दस्तखताः 

वमवताः 



 

 

उम्मदेवारल ेपालन गनुयपन ेवनयमलरु 

१. परीक्षा कदन आउँदा अवनवायय रुपमा प्रवशे प्रह ल्याउनुपनेछ । प्रवेश प्रह ववना परीक्षामा बस्न 

पाइने छैन। 

२. परीक्षा ललमा मोबाइल फोन ल्याउन पाईने छैन । 

३. वलवखत परीक्षाको नवतजा प्रकाशन भएपवछ प्रयोगात्मक परीक्षा तर्ा अन्तवायताय हुने कदनमा पवन 

प्रवशे प्रह ल्याउनु अवनवायय छ । 

४. परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ३० वमनेट अगाडी घ्टीद्वारा सूचना गरेपवछ परीक्षा ललमा प्रवशे गनय 

कदइने छ । वस्तुगत परीक्षा सुरु भएको १५ वमनेट पवछ र ववषयगत परीक्षा सुरु भएको ३० वमनेट 

पवछ आउने र वस्तुगत तर्ा ववषयगत दबैु परीक्षा सँगै हुनेमा २० वमनेट पवछ आउने उम्मेदवारले 

परीक्षामा बस्न पाउने छैन । 

५. परीक्षा ललमा प्रवेश गनय पाउने समयाववि (बुदाँ नं. ४ मा उल्लेख गररएको) वबतेको १० वमनेट 

पछावड मा्रह उम्मेदवारलाई परीक्षा लल बावलर जान ेअनमुवत कदइनेछ । 

६. परीक्षा ललमा प्रवेश गरेपवछ ककताब, कापी, कागज, वचट आदी आफूसार् राखु्न हुदँनै । 

उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र सङकेत समेत गनुय हुदँनै । 

७. परीक्षा ललमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयायदा ववपररत  कुनै काम गरेमा केन्राध्यक्षले परीक्षा 

ललबाट वनष्कासन गरी तुरुन्त कानून बमोवजमको कारवाली गनेछ । र त्यसरी वनष्कासन गररएको 

उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वताः रद्द भएको मावननेछ ।  

८. ववरामी भएको उम्मदेवारले परीक्षा ललमा प्रवेश गरी परीक्षा कदने क्रममा वनजलाई केली भएमा 

कायायलय जवाफदलेी हुने छैन । 

९. उम्मेदवारले परीक्षा कदएको कदनमा लावजर अवनवायय रुपले गनुय पनेछ । 

१०. यस कायायलयले सूचनाद्वारा वनिायरण गरेको काययक्रम अनुसार परीक्षा सञ् चालन हुनेछ। 

११. उम्मेदवारले वस्तुगत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्नप्रह ‘कक’ उत्तरपुवस्तकामा अवनवायय 

रुपले लेखु्नपनेछ । नलेखेमा उत्तरपुवस्तका स्वताः रद्द हुनेछ । 

१२. ल्याकत (आई.क्यू) परीक्षामा क्याल्कुलटेर प्रयोग गने पाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्मेदवारले प्रश् नप्रहमा रलकेो स्पष्टताको सम्बन्िमा सोधु्न पदाय पवन परीक्षामा 

सवम्मवलत अन्य उम्मेदवारलरुलाई बािा नपने गरी वनरीक्षकलाई सोधु्न पनेछ । 

g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

;]dhf]ª,wflbª 

प्रवेश पत्र 

लालसालै 

वखचेको 

पासपोटय 

साईजको पुरै 

मुखाकत वत 

दवेखने फोटो 

टासी फोटोमा 

समेत पने गरी 

उम्मेदवारले 

दस्तखत गने 

परीक्षार्ीले भनेाः- 

(क) ववज्ञापन नं. खुला/समावेशी 

समूल 
  

  

  

(ख) पदाः- 

(ग) न्यूनतम शैवक्षक योग्यताको मूल ववषयाः 

(घ) 

उम्मेदवारको 

नाम, र्राः- 

दस्तखताः 

कायायलयको कमयचारीले भनेाः- 

यस कायायलयबाट वलइने उस पदको परीक्षामा तपाईलाई वनम्न केन्रबाट 

सवम्मवलत हुन अनुमवत कदईएको छ । ववज्ञापनमा तोकोएको शतय 

नपुगेको िलर भएमा जुनसुकै अवस्र्ामा पवन यो अनुमवत रद्द हुनेछ । 

परीक्षा केन्राः-                            रोल नम्बराः- 
 

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

 (अविकत तको दस्तखत) 

रष्टयक्ाः- कत पया उम्मेदवारले पालना गनुयपने वनयमलरु लनेुयलोला । 

 

 

 

 

 

उम्मदेवारल ेपालन गनुयपन ेवनयमलरु 

१४. परीक्षा कदन आउँदा अवनवायय रुपमा प्रवेश प्रह ल्याउनुपनेछ । प्रवेश प्रह ववना परीक्षामा 

बस्न पाइने छैन। 

१५. परीक्षा ललमा मोबाइल फोन ल्याउन पाईने छैन । 

१६. वलवखत परीक्षाको नवतजा प्रकाशन भएपवछ प्रयोगात्मक परीक्षा तर्ा अन्तवायताय हुने 

कदनमा पवन प्रवशे प्रह ल्याउनु अवनवायय छ । 

१७. परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ३० वमनेट अगाडी घ्टीद्वारा सूचना गरेपवछ परीक्षा ललमा प्रवशे 

गनय कदइने छ । वस्तुगत परीक्षा सुरु भएको १५ वमनेट पवछ र ववषयगत परीक्षा सुरु भएको ३० 

वमनेट पवछ आउने र वस्तुगत तर्ा ववषयगत दबैु परीक्षा सँगै हुनेमा २० वमनेट पवछ आउने 

उम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउने छैन । 

१८. परीक्षा ललमा प्रवेश गनय पाउने समयाववि (बुदाँ नं. ४ मा उल्लेख गररएको) वबतेको १० 

वमनेट पछावड मा्रह उम्मेदवारलाई परीक्षा लल बावलर जान ेअनमुवत कदइनेछ । 

१९. परीक्षा ललमा प्रवेश गरेपवछ ककताब, कापी, कागज, वचट आदी आफूसार् राखु्न हुदँनै । 

उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र सङकेत समेत गनुय हुदँनै । 

२०. परीक्षा ललमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयायदा ववपररत  कुनै काम गरेमा केन्राध्यक्षले 

परीक्षा ललबाट वनष्कासन गरी तुरुन्त कानून बमोवजमको कारवाली गनेछ । र त्यसरी वनष्कासन 

गररएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वताः रद्द भएको मावननेछ ।  

२१. ववरामी भएको उम्मदेवारले परीक्षा ललमा प्रवेश गरी परीक्षा कदने क्रममा वनजलाई केली 

भएमा कायायलय जवाफदलेी हुने छैन । 

२२. उम्मेदवारले परीक्षा कदएको कदनमा लावजर अवनवायय रुपले गनुय पनेछ । 

२३. यस कायायलयले सूचनाद्वारा वनिायरण गरेको काययक्रम अनुसार परीक्षा सञ् चालन हुनेछ। 

२४. उम्मेदवारले वस्तुगत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्नप्रह ‘कक’ उत्तरपुवस्तकामा अवनवायय 

रुपले लेखु्नपनेछ । नलेखेमा उत्तरपुवस्तका स्वताः रद्द हुनेछ । 

२५. ल्याकत (आई.क्यू) परीक्षामा क्याल्कुलटेर प्रयोग गने पाइनेछैन । 

२६. कुनै उम्मेदवारले प्रश् नप्रहमा रलकेो स्पष्टताको सम्बन्िमा सोधु्न पदाय पवन परीक्षामा 

सवम्मवलत अन्य उम्मेदवारलरुलाई बािा नपने गरी वनरीक्षकलाई सोधु्न पनेछ । 

g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

;]dhf]ª,wflbª 

प्रवेश पत्र 

लालसालै 

वखचेको 

पासपोटय 

साईजको पुरै 

मुखाकत वत 

दवेखने फोटो 

टासी फोटोमा 

समेत पने गरी 

उम्मेदवारले 

दस्तखत गने 

परीक्षार्ीले भनेाः- 

(क) ववज्ञापन नं. खुला/समावेशी 

समूल 
  

  

  

(ख) पदाः- 

(ग) न्यूनतम शैवक्षक योग्यताको मूल ववषयाः 

(घ) 

उम्मेदवारको 

नाम, र्राः- 

दस्तखताः 

कायायलयको कमयचारीले भनेाः- 

यस कायायलयबाट वलइने उस पदको परीक्षामा तपाईलाई वनम्न केन्रबाट 

सवम्मवलत हुन अनुमवत कदईएको छ । ववज्ञापनमा तोकोएको शतय 

नपुगेको िलर भएमा जुनसुकै अवस्र्ामा पवन यो अनुमवत रद्द हुनेछ । 

परीक्षा केन्राः-                            रोल नम्बराः- 
 

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

 (अविकत तको दस्तखत) 

रष्टयक्ाः- कत पया उम्मेदवारले पालना गनुयपने वनयमलरु लनेुयलोला । 
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