:jo+;]js lzIfs Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&^
प्रस्तावनाः-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 काययवववध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययवववधमाः(

क)"काययवववध" भन्नाले ":jo+;]js

(

ख)"वनजामती सेवा" भन्नाकले वनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोवजम गरठत वनजामती सेवा सम्झनुपछय ।

lzIfs Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&^Æ

सम्झनुपछय ।

ग) "वनजामती कमयचारी" भन्नारले वनजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका व्यवि सम्झनुपछय ।
(

घ)"कमयचारी" भन्नानले g]qfjtL

8ahf]ª गाईँ

काययपावलकाको मातहतमा रहेका वनजामती कमयचारी , ववषयगत शाखा

ऄन्तगयतका व्यवि, करार सेवामा वनयुि व्यवि र सेवा करारमा वनयुि व्यवि समेतलाइ सम्झनुपछय ।
(

ङ) "

कायायलय प्रमुख " भन्ना्ले गाईँ काययपावलकाको कायायलयको प्रमुख प्रशासकीय ऄवधकृ त सम्झनुपछय र सो शब्दले
वनवमत्त कायायलय प्रमुखलाइ समेत सम्झनुपछय ।

-च) "

स्थायी पद" भन्नाले वनवृवत्तभरण पाईने र म्याद नतोककएको वनजामती सेवाको पद सम्झनुपछय ।

(

छ) " ववषयगत संयोजक" भन्नाले कायायलय प्रमुख मातहतका ववषयगत शाखाका प्रमुख सम्झनुपछय ।

(

ज) "

(

झ) " गाईँ काययपावलकाको कायायलय " भन्नाले

गाईँ पावलका" भन्नाले g]qfjtL

8ahf]ª गाईँ पावलका सम्झनुपछय ।
g]qfjtL 8ahf]ª गाईँ पावलकाको गाईँ

सम्झनुपछय ।
(

ञ) " वडा कायायलय" भन्नाले g]qfjtL

8ahf]ªऄन्तगयतका वडा कायायलयहरु सम्झनुपछय ।

काययपावलकाको कायायलय

(

ट) "

ववषयगत कायायलय " भन्नाले गाईँ काययपावलकाको कायायलय मातहतका ववषयगत कायायलय सम्झनुपछय र सो
शब्दले गाईँ काययपावलकाको कायायलयमा रहने ववषयगत शाखा समेत सम्झनुपछय ।

(

ठ) "

पदावधकारी" भन्नाले g]qfjtL

8ahf]ªवनवायवचत पदावधकारीलाइ 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 ऐन ऄन्तगयत बनेका वनयममा तोककएकोवा तोककएबमोवजम
सम्झनुपछय ।

३. काययवववधको ईद्देश्यः यस काययवववधको ईद्देश्य देहाय बमोवजम हुनेछः

(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 वनधायरण एवम् दरखास्त अव्हानः

( १) गाईँ काययपावलकाको वनणययको अधारमा वबज्ञापन गररनुपने पदको

सङ््या वनधायरण गररनेछ ।
(

२) गाईँ काययपावलकाको कायायलयले पदपूर्तत हुने पदहरुको kGw|

lbgsf]ववज्ञापन प्रकाशन गनेछ ।

(३) प्रवतयोवगतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तत गररने पदका लावग दरखास्त फारामको ढाँचा ऄनुसूची

–1 मा ईल्लेख भए

बमोवजम हुनेछ ।
(

४) खुला प्रवतयोवगतात्मक परीक्षाको लावग प्रकावशत ववज्ञापन ऄनुसार पनय अएका दरखास्त ईपर छानववन गनुयपनेछ ।

(५)स्वीकृ त तथा ऄस्वीकृ त भएका दरखास्तहरुको सम्बन्धमा दरखास्त फाराम बुझाईने म्याद समाप्त भए पश्चा–त सम्बवन्धत
ईम्मेदवारलाइ सावयजवनक सूचना प्रकाशन गरी सूवचत गनुयपनेछ । सोही सूचनामा स्वीकृ त अवेदकहरुको रोल नं
एवम् परीक्षा के न्र 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 cgdlt 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 cgdlt 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 cgdlt 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 गनेः (१) bkmf % adf]lhdsf] 5gf}6 ;ldltn] l;kmfl/; u/]sf] ljifo lj1n] k|Zgkq lgdf{0f
ug]{5 . प्रश्ननपत्रहरु वसलबन्दी गरी भण्डारण गने कतयव्य कायायलय प्रमुखको हुनेछ ।
(

२) तोककएको वमवत समय तथा स्थानमा वलवखत परीक्षा सञ्चाकलन गनुयपनेछ ।

(

३) वलवखत परीक्षाको के न्राध्यक्ष कायायलय प्रमुख हुनेछ र वनजले वनरीक्षक तोक्नेछ ।

(

४) परीक्षा भवन तथा पररसरमा खटाआएका कमयचारी , सुरक्षाकमीर परीक्षाथी बाहेक ऄन्य कसैलाइ प्रवेश गनय कदआने छैन
।

*.ईत्तरपुवस्तका परीक्षण र नवतजा प्रकाशन गनेः

( १) वलवखत पररक्षाका ईत्तरपुवस्तकाहरुमा पवहलो तथा दोश्रो संकेत

राख्नुपनेछ ।
(

२) वलवखत परीक्षाको ईत्तरपुवस्तकाको परीक्षण कायायलय प्रमुखले तोके को सम्बवन्धत ववषयको

laifo ljज्ञबाट गराईनु

पनेछ । ईत्तरपुवस्तका परीक्षणको लावग गाईँ काययपावलकाको कायायलयले अवश्यकता ऄनुसार परीक्षण सम्बन्धी
वनदेवशका, परीक्षण गने तररका र मूल्याङ्कन गने वववध समेत सम्बवन्धत दक्ष वा ववशेषज्ञलाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
(

३) ईत्तरपुवस्तका प्राप्त भएपवछ सम्बवन्धत

laifo ljज्ञले समयमै त्यस्ता ईत्तरपुवस्तका परीक्षण गरी गोप्य रुपमा गाईँ

काययपावलकाको कायायलयलाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
(

४) laifo

ljज्ञबाट परीक्षण भइ प्राप्त भएका ईत्तरपुवस्तका रुजु गरी रावखनेछ ।

(

५) कायायलय प्रमुखले अवश्यक देखेमा सम्बवन्धत ववषयको

laifo ljज्ञबाट परीक्षण भइ प्राप्त भएका ईत्तरपुवस्तका मध्ये

सबै वा के ही ईत्तरपुवस्तका सम्परीक्षण गराईन सक्नेछ ।
(

६) गाईँ काययपावलकाको कायायलयले तोके को तररका र वववधमा प्रयोगात्मक परीक्षा वलइनेछ ।

(

७) गाईँ काययपावलकाको कायायलयले वलवखत वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नवतजा प्रकाशन गदाय

dfu u/]sf] पदको

ऄनुपातमा वणायनुक्रम वा रोल नम्बरको अधारमा प्रकाशन गनुयपनेछ ।

(.पुनयोगः

(१) गाईँ काययपावलकाको कायायलयले सञ्चााालन गरे को वलवखत परीक्षाको नवतजा प्रकाशन भएपवछ कु नै

ईम्मेदवारले अफ्नो वलवखत परीक्षाको कु नै वा सबै पत्रको पुनयोग गरी पाईँ भनी पुनयोग गनुय पने पत्र ईल्लेख गरी सो
पदका लावग तोककएको परीक्षा दस्तुरको अधा दस्तुर संलग्न गरी वलवखत परीक्षाको नवतजा प्रकाशन भएको दुइ कदनवभत्र
कायायलयमा वनवेदन कदन सक्नेछ ।
(

२) बुँदा (१) बमोवजम वनवेदन पनय अएमा कायायलय प्रमुखले वलवखत परीक्षाको प्राप्ताङ्कको पुनयोग गरी वनवेदकलाइ सो
को नवतजा जानकारी गराईनु पनेछ ।

(

३) बुँदा (२) बमोवजम पुनयोग गदाय वनवेदको नाम वलवखत परीक्षाको नवतजामा समावेश गनुय पने देवखएमा सो कु रा
नवतजामा समावेश गररनेछ ।

!).ऄन्तवायताय वलइनेः ( १)

वलवखत परीक्षामा ईत्तीणय भइ प्रारवम्भक नवतजामा प्रकावशत भएका ईम्मेदवारहरुलाइ मात्र

ऄन्तवायतायको परीक्षामा सवम्मवलत गराइनेछ ।
(

२) कायायलय प्रमुख वा वनजले तोके को व्यविको संयोजकत्वमा कवम्तमा तीन सदस्यीय ऄन्तवायताय सवमवत गठन हुनेछ ।

(३) ऄन्तरवाताय सवमवतका संयोजक र सदस्यहरुले

tf]s]adf]lhdको ढाँचामा ऄन्तरवाताय मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग गनुयपनेछ

।
(

४) देहायको ऄवस्थामा कायायलय प्रमुखले वनणयय गरी ऄविम वा छु ट ऄन्तवायताय वलन सककनेछः

(

क) काबु बावहरको पररवस्थवत परे मा,

(

ख) सरकारी कामको कारणबाट ईपवस्थत हुन नसके मा,

(

ग) ककररया बस्नु परे मा,

(

घ) सुत्के री भएमा,

(

ङ) ऄन्तवायतायमा ईपवस्थत हुन नसक्ने गरी अकवस्मक वबरामी भएमा ।

!!. योग्यताक्रमका अधारमा वसफाररस गररनेः

परीक्षामा सफल ईम्मेदवारहरुलाइ योग्यताक्रमका अधारमा प्राथवमकता

वनधायरण गनय लगाइ वसफाररस एवम् s/f/वनयुवि गररनेछ ।

!@. ववववधः यस काययवववधमा समावेश नभएका ववषयहरु देहाय बमोवजमका मौजुदा कानुनहरु अकर्तषत हुनेछन्

!#. थपघट वा हेरफे र गनय सक्नेः यस काययवववध कायायन्वयनको क्रममा कु नै वाधा ऄवरोध वा ऄस्पष्टता अएमा त्यस्तो वाधा
ऄवरोध फु काईने प्रयोजनको लावग गाईँ काययपावलकाको कायायलयले यस काययवववधमा अवश्यकता ऄनुसार व्या्या गने
सक्नेछ ।

!$.खारे जी र बचाउः

(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 .

कायायलय प्रयोजनको लावग

ऄनुसूची 1, दरखास्त
फाराम

हालसालै वखचेको
पासपोटय साआजको
पुरै मूखाकृ वत
देवखने फोटो टाँसी
फोटोमा समेत पने
गरी ईम्मेदवारले
दस्तखत गने

रवसद/भौचर नं.
ववज्ञापन नं.

g]qfjtL 8ahf]ªगाईँ पावलका
गाईँ काययपावलकाको कायायलय

दरखास्त रुजु गनेको दस्तखतः

दरखास्त फारम

वमवतः

(वववभन्नम पदहरुको परीक्षाको लावग
)
(क) ईम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरे को पद सम्बन्धी वववरण

पदः

ववज्ञापन नं.
(ख) ईम्मेदवारको वैयविक वववरण

ईम्मेदवारको नाम , (देवनागरीमा):
थर
नागररकता नं.:
स्थायी ठे गाना
पत्राचार
ठे गाना

(In English):
जारी गने वजल्लाः

(ऄ) वजल्लाः
(इ) टोलः

जारी वमवतः

(अ) स्थानीय तहः

(आ) वडा:

(ई) फोन नं.:

(ऄ) वजल्लाः
(इ) टोलः

(उ) इमेलः

(अ) स्थानीय तहः

(आ) वडाः

(ई) फोन नं.:

बाबुको नाम ,
थरः
बाजेको नाम ,
थरः
जन्म वमवत (वव.स.मा):
जातः
वलङ्गः

(उ) इमेलः

अमाको नाम, थरः
पवत/पत्नीको नाम
थरः
(इ.स.मा):
जन्म स्थानः
धमयः

वैवावहक वस्थवतः
रोजगारीको ऄवस्थाः
शाररररक ऄशिता (छ/छैन)(खुलाईनुहोस्):

,
हालको ईमेरः
रि समूहः
समूहः*
मातृभाषाः
अमा/बाबुको मू्य पेशाः

अवश्यक न्यूनतम योग्यता भन्दा मावथल्लो शैवक्षक योग्यता (भएमा ईल्लेख गने):
(ग) शैवक्षक योग्यता/तावलम (दरखास्त फाराम भरे को पदको लावग चावहने अवश्यक न्यूनतम शैवक्षक योग्यता
/तावलम मात्र ईल्लेख गने)

अवश्यक न्यूननतम
योग्यता

ववश्वतववद्यालय/बोडय/तावलम
कदने संस्था

शैवक्षक
ईपावध/तावलम

संकाय श्रेणी/प्रवतशत

मूल ववषय/ऐवछछक
ववषय

शैवक्षक योग्यता
तावलम
मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको ववज्ञापनको लावग ऄयोग्य ठहररने गरी कु नै सजाय पाएको
छैन । कु नै कु रा ढाँटी वा लुकाएको ठहररएमा प्रचवलत कानून बमोवजम सहनेछु /बुझाईनेछु । ईम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचवलत कानून तथा यस
दरखास्त फारामका पृष्ठमा ईवल्लवखत सबै शतय तथा वनयमहरु पालना गनय मञ्जुर गदयछु ।
ईम्मेदवारको ल्याप्चे सवहछाप
दायाँ
बायाँ
..............................
ईम्मेदवारको दस्तखत
वमवतः

ईम्मेदवारले मावथ ईल्लेख गरे का वववरणहरु ठीक छ भवन प्रमावणत गने
ववभागीय प्रमुख/कायायलय प्रमुखको
दस्तखतः
नाम, थरः
पद/दजायः
वमवतः
कायायलयको छाप

*ईम्मेदवारले अफू ब्राम्हण, क्षेत्री, खस अयय, अकदवासी जनजाती, मधेसी, दवलत ऄल्पसङ््यक मध्ये कु न समूहमा पने हो सो ईल्लेख गनुयपदयछ ।

ईम्मेदवारले पालन गनुयपने वनयमहरु
१. परीक्षा कदन अईँ दा ऄवनवायय रुपमा प्रवेश पत्र ल्याईनुपनेछ । प्रवेश पत्र ववना परीक्षामा बस्न पाआने
छैन।

२. परीक्षा हलमा मोबाआल फोन ल्याईन पाइने छैन ।
३. वलवखत परीक्षाको नवतजा प्रकाशन भएपवछ प्रयोगात्मक परीक्षा तथा ऄन्तवायताय हुने
कदनमा पवन प्रवेश पत्र ल्याईनु ऄवनवायय छ ।
४. परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ३० वमनेट ऄगाडी घण्टीद्वारा सूचना गरे पवछ परीक्षा हलमा प्रवेश
गनय कदआने छ । वस्तुगत परीक्षा सुरु भएको १५ वमनेट पवछ र ववषयगत परीक्षा सुरु
भएको ३० वमनेट पवछ अईने र वस्तुगत तथा ववषयगत दुबै परीक्षा सँगै हुनेमा २०
वमनेट पवछ अईने ईम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाईने छैन ।
५. परीक्षा हलमा प्रवेश गनय पाईने समयाववध (बुदाँ नं . ४ मा ईल्लेख गररएको ) वबतेको १०
वमनेट पछावड मात्र ईम्मेदवारलाइ परीक्षा हल बावहर जाने ऄनुमवतकदआनेछ ।
६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पवछ ककताब , कापी, कागज, वचट अदी अफू साथ राख्नु हुँदैन ।
ईम्मेदवारले अपसमा कु राकानी र सङके त समेत गनुय हुँदैन ।
७. परीक्षा हलमा ईम्मेदवारले परीक्षाको मयायदा ववपररत कु नै काम गरे मा के न्राध्यक्षले
परीक्षा हलबाट वनष्कासन गरी तुरुन्त कानून बमोवजमको कारवाही गनेछ । र त्यसरी
वनष्कासन गररएको ईम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मावननेछ ।
८. ववरामी भएको ईम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा कदने क्रममा वनजलाइ के ही
भएमा कायायलय जवाफदेही हुने छैन ।
९. ईम्मेदवारले परीक्षा कदएको कदनमा हावजर ऄवनवायय रुपले गनुय पनेछ ।
१०. यस कायायलयले सूचनाद्वारा वनधायरण गरे को काययक्रम ऄनुसार
परीक्षा सञ्चा लन
हुनेछ।
११. ईम्मेदवारले वस्तुगत परीक्षामा अफू लाइ प्राप्त प्रश्नपत्र ‘कक’ ईत्तरपुवस्तकामा ऄवनवायय
रुपले लेख्नुपनेछ । नलेखेमा ईत्तरपुवस्तका स्वतः रद्द हुनेछ ।
१२. ल्याकत (अइ.क्यू) परीक्षामा क्याल्कु लेटर प्रयोग गने पाआनेछैन ।
१३. कु नै ईम्मेदवारले प्रश्नुपत्रमा रहेको स्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाय पवन परीक्षामा
सवम्मवलत ऄन्य ईम्मेदवारहरुलाइ बाधा नपने गरी वनरीक्षकलाइ सोध्नु पनेछ ।

ईम्मेदवारले पालन गनुयपने वनयमहरु
१४. परीक्षा कदन अईँ दा ऄवनवायय रुपमा प्रवेश पत्र ल्याईनुपनेछ । प्रवेश पत्र ववना परीक्षामा बस्न
पाआने छैन।

१५. परीक्षा हलमा मोबाआल फोन ल्याईन पाइने छैन ।
१६. वलवखत परीक्षाको नवतजा प्रकाशन भएपवछ प्रयोगात्मक परीक्षा तथा ऄन्तवायताय हुने
कदनमा पवन प्रवेश पत्र ल्याईनु ऄवनवायय छ ।
१७. परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ३० वमनेट ऄगाडी घण्टीद्वारा सूचना गरे पवछ
परीक्षा हलमा
प्रवेश गनय कदआने छ । वस्तुगत परीक्षा सुरु भएको १५ वमनेट पवछ र ववषयगत परीक्षा
सुरु भएको ३० वमनेट पवछ अईने र वस्तुगत तथा ववषयगत दुबै परीक्षा सँगै हुनेमा २०
वमनेट पवछ अईने ईम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाईने छैन ।
१८. परीक्षा हलमा प्रवेश गनय पाईने समयाववध (बुदाँ नं . ४ मा ईल्लेख गररएको ) वबतेको
१० वमनेट पछावड मात्र ईम्मेदवारलाइ परीक्षा हल बावहर जाने ऄनुमवत कदआनेछ ।
१९. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पवछ ककताब , कापी, कागज, वचट अदी अफू साथ राख्नु हुँदैन ।
ईम्मेदवारले अपसमा कु राकानी र सङके त समेत गनुय हुँदैन ।
२०. परीक्षा हलमा ईम्मेदवारले परीक्षाको मयायदा ववपररत कु नै काम गरे मा के न्राध्यक्षले
परीक्षा हलबाट वनष्कासन गरी तुरुन्त कानून बमोवजमको कारवाही गनेछ । र त्यसरी
वनष्कासन गररएको ईम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मावननेछ ।
२१. ववरामी भएको ईम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा कदने क्रममा वनजलाइ
के ही भएमा कायायलय जवाफदेही हुने छैन ।
२२. ईम्मेदवारले परीक्षा कदएको कदनमा हावजर ऄवनवायय रुपले गनुय पनेछ ।
२३. यस कायायलयले सूचनाद्वारा वनधायरण गरे को काययक्रम ऄनुसार
परीक्षा सञ्चावालन
हुनेछ।
२४. ईम्मेदवारले वस्तुगत परीक्षामा अफू लाइ प्राप्त प्रश्नपत्र ‘कक’ ईत्तरपुवस्तकामा ऄवनवायय
रुपले लेख्नुपनेछ । नलेखेमा ईत्तरपुवस्तका स्वतः रद्द हुनेछ ।
२५. ल्याकत (अइ.क्यू) परीक्षामा क्याल्कु लेटर प्रयोग गने पाआनेछैन ।
२६. कु नै ईम्मेदवारले प्रश्नुपत्रमा रहेको स्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाय पवन परीक्षामा
सवम्मवलत ऄन्य ईम्मेदवारहरुलाइ बाधा नपने गरी वनरीक्षकलाइ सोध्नु पनेछ ।

g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
;]dhf]ª,wflbª
प्रवेश पत्र

हालसालै वखचेको
पासपोटय साइजको पुरै
मुखाकृ वत देवखने फोटो
टासी फोटोमा समेत
पने गरी ईम्मेदवारले
दस्तखत गने

परीक्षाथीले भनेः(क) ववज्ञापन नं.

खुला/समावेशी समूह

(ख) पदः(ग) न्यूनतम शैवक्षक योग्यताको मूल ववषयः
नाम, थरःदस्तखतः
कायायलयको कमयचारीले भनेःयस कायायलयबाट वलआने ईि पदको परीक्षामा तपाइलाइ वनम्न
के न्रबाट सवम्मवलत हुन ऄनुमवत कदइएको छ । ववज्ञापनमा
तोकोएको शतय नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै ऄवस्थामा पवन यो
ऄनुमवत रद्द हुनेछ ।
परीक्षा के न्रःरोल नम्बरः(घ) ईम्मेदवारको

...............................
(ऄवधकृ तको दस्तखत)
रष्टव्यः- कृ पया ईम्मेदवारले पालना गनुयपने वनयमहरु हेनुयहोला ।

g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
;]dhf]ª,wflbª
प्रवेश पत्र

हालसालै वखचेको
पासपोटय साइजको पुरै
मुखाकृ वत देवखने फोटो
टासी फोटोमा समेत
पने गरी ईम्मेदवारले
दस्तखत गने

परीक्षाथीले भनेः(क) ववज्ञापन नं.

खुला/समावेशी समूह

(ख) पदः(ग) न्यूनतम शैवक्षक योग्यताको मूल ववषयः
नाम, थरःदस्तखतः
कायायलयको कमयचारीले भनेःयस कायायलयबाट वलआने ईि पदको परीक्षामा तपाइलाइ वनम्न
के न्रबाट सवम्मवलत हुन ऄनुमवत कदइएको छ । ववज्ञापनमा
तोकोएको शतय नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै ऄवस्थामा पवन यो
ऄनुमवत रद्द हुनेछ ।
परीक्षा के न्रःरोल नम्बरः(घ) ईम्मेदवारको

...............................
(ऄवधकृ तको दस्तखत)
रष्टव्यः- कृ पया ईम्मेदवारले पालना गनुयपने वनयमहरु हेनुयहोला ।

