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ऩाल्हिनन्दन गाउॉ ऩालरका 

गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरम 

दयखास्त पायभ 
(विलबन्नभ ऩदहरुको ऩयीऺाको रागग) 

 
(क) उम्भेदिायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फन्धी विियण 

विज्ञापन नं. पदः 

(ख) उम्भेदिायको िैमक्ततक विियण 

ईम्मेदिारको नाम, थर (दिेनागरीमा): (In English): 

नागररकता नं.: जारी गने वजल्ाः जारी वमवतः 

स्थायी ठेगाना 
(ऄ) वजल्ाः (अ) स्थानीय तहः (आ) िडा: 

(इ) टो्ः (ई) फोन नं.: (उ) इमे्ः 

पत्राचार ठेगाना (ऄ) वजल्ाः (अ) स्थानीय तहः (आ) िडाः 

 (इ) टो्ः (ई) फोन नं.: (उ) इमे्ः 

बाबकुो नाम, थरः  अमाको नाम, थरः  

बाजेको नाम, थरः  पवत/पत्नीको नाम, थरः  

जन्म वमवत (वि.स.मा): (इ.स.मा): हा्को ईमेरः 

जातः जन्म स्थानः रक्त समहूः 

व्ङ्गः धममः समहूः* 

िैिावहक वस्थवतः रोजगारीको ऄिस्थाः मातभृाषाः 

शाररररक ऄशक्तता (छ/छैन)(खु् ाईनहुोस)्: अमा/बाबकुो मखू्य पेशाः 

अिश्यक न्यनूतम योग्यता भन्दा मावथल्ो शैविक योग्यता (भएमा ईल्ेख गने): 

(ग) शैक्षऺक मोग्मता/तालरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको रागग चाहहने आिश्मक न्मूनतभ शैक्षऺक मोग्मता/तालरभ भात्र उल्रेख 
गने) 
अिश्यक न्यनूनतम योग्यता विश्वकविद्या्य/बोडम/ताव्म वदने संस्था शैविक ईपावध/ताव्म संकाय श्रेणी/प्रवतशत मू्  विषय/ऐवछछक विषय 

शैविक योग्यता       

ताव्म      

 भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩूर्ण विियर्िरु सत्म छन ्। दयखास्त फुझाएको ऩदको विज्ञाऩनको रागग अमोग्म ठिरयने गयी 
कुनै सजाम ऩाएको छैन । कुनै कुया ढाॉटी िा रुकाएको ठिरयएभा प्रचलरत कानून फभोल्जभ सिनेछु/फुझाउनेछु । उम्भेदिायरे ऩारना 
गने बनी प्रचलरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठभा उल्हरखखत सफै शतण तथा  ननमभिरु ऩारना गनण भञ्जुय गदणछु । 

 

*उम्भेदिायरे आपू ब्राम्िर्, क्षेत्री, खस आमण, आददिासी जनजाती, भधेसी, दलरत अहऩसङ्ख्मक भध्मे कुन सभूिभा ऩने िो सो 
उहरेख गनुणऩदणछ ।   

ईम्मेदिारको लयाप्चे सवहछाप  ईम्मेदिार्े मावथ ईल्ेख गरेका वििरणहरु ठीक छ भवन प्रमावणत गने 

विभागीय प्रमखु/कायाम्य प्रमखुको 

दस्तखतः 

नाम, थरः 

पद/दजामः 

वमवतः                                                                                          

कायाम्यको छाप 

दायााँ बायााँ  

 

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

ईम्मेदिारको दस्तखत 

वमवतः 

  

कामायरम प्रमोजनको रागग 

यलसद/बौचय नॊ. 
विज्ञाऩन नॊ. 
दयखास्त रुजु गनेको दस्तखत् 
लभनत् 

िारसार ैखखचेको 
ऩासऩोटण 

साइजको ऩयैु 
भखूाकृनत देखखने 

पोटो टाॉसी 
पोटोभा सभेत 

ऩने गयी 
उम्भेदिायरे 
दस्तखत गने 
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उम्मेदवारले पालन गननुपने ननयमहरु 

१. परीिा वदन अईाँदा ऄवनिायम रुपमा प्रवेश पत्र लयाईनपुनेछ । प्रिेश पत्र विना परीिामा बस्न पाआने 

छैन। 

२. परीिा ह्मा मोबाइल फोन लयाईन पाइने छैन । 

३. व्वखत परीिाको नवतजा प्रकाशन भएपवछ प्रयोगात्मक परीिा तथा ऄन्तिामताम हुने 

वदनमा पवन प्रवेश पत्र लयाईन ुअननवायु छ । 

४. परीिा सरुु हुनभुन्दा ३० वमनेट ऄगाडी घण्टीद्वारा सचूना गरेपवछ परीक्षा हलमा प्रवेश  

गनम वदआने छ । िस्तुगत परीिा सरुु भएको १५ वमनेट पवछ र विषयगत परीिा सरुु भएको 

३० वमनेट पवछ अईने र िस्तुगत तथा विषयगत दबैु परीिा साँगै हुनेमा २० वमनेट पवछ 

अईने ईम्मेदिार्े परीिामा बस्न पाईने छैन । 

५. परीिा ह्मा प्रिेश गनम पाईने समयािवध (बुदााँ नं. ४ मा ईल्ेख गररएको) वबतेको १० 

वमनेट पछावड मात्र ईम्मेदिार्ाइ परीक्षा हल बानहर जाने अननमनि वदआनेछ । 

६. परीिा ह्मा प्रिेश गरेपवछ वकताब, कापी, कागज, वचट अदी अफूसाथ राख्न ुहुाँदैन । 

ईम्मेदिार्े अपसमा कन राकानी र सङकेि समेत गनुम हुाँदैन । 

७. परीिा ह्मा ईम्मेदिार्े परीक्षाको मयाुदा  विपररत  कुनै काम गरेमा केन्राध्यि्े 

परीिा ह्बाट वनष्कासन गरी तुरुन्त काननू बमोवजमको कारिाही गनेछ । र त्यसरी 

वनष्कासन गररएको ईम्मेदिारको सो विज्ञापनको परीिा स्ितः रद्द भएको मावननेछ ।  

८. नवरामी भएको उम्मेदवार ्े परीिा ह्मा प्रिेश गरी परीिा वदने क्रममा वनज्ाइ केही 

भएमा कायाम्य जिाफदेही हुने छैन । 

९. ईम्मेदिार्े परीिा वदएको वदनमा हानजर ऄवनिायम रुप्े गनुम पनेछ । 

१०. यस कायाम्य्े सचूनाद्वारा वनधामरण गरेको कायमक्रम ऄनसुार परीक्षा सञ्चा ् न हुनेछ। 

११. ईम्मेदिार्े िस्तुगत परीिामा अफू्ाइ प्राप्त प्रश्नपत्र ‘ नक’ ईत्तरपवुस्तकामा ऄवनिायम 

रुप्े ्ेख्नपुनेछ । न्ेखेमा ईत्तरपवुस्तका स्ितः रद्द हुनेछ । 

१२. लयाकत (अइ.क्य)ू परीिामा क्याल्कन लेटर प्रयोग गने पाआनेछैन । 

१३. कुनै ईम्मेदिार्े प्रश्नपुत्रमा रहकेो स्पष्टिाको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाम पवन परीिामा 

सवम्मव्त ऄन्य ईम्मेदिारहरु्ाइ बाधा नपने गरी वनरीिक्ाइ सोध्न ुपनेछ ।  

 पावलहनन्दन गाउँपानलका 

गाउँ कायुपानलकाको कायाुलय  

कन श्मा, न.प. 

प्रवेश पत्र 

हा्सा्ै वखचेको 

पासपोटम साइजको परैु 

मखुाकृवत देवखने फोटो 

टासी फोटोमा समेत पने 

गरी ईम्मेदिार्े दस्तखत 

गने 

परीिाथी्े भनेः- 

(क) विज्ञापन नं. खु् ा/समािेशी समहू 

  

  

  

(ख) पदः- 

(ग) न्यनूतम शैविक योग्यताको मू्  विषयः 

(घ) ईम्मेदिारको 
नाम, थरः- 

दस्तखतः 

कायाम्यको कममचारी्े भनेः- 

यस कायाम्यबाट व्आने ईक्त पदको परीिामा तपाइ्ाइ वनम्न केन्रबाट 

सवम्मव्त हुन ऄनमुवत वदइएको छ । विज्ञापनमा तोकोएको शतम नपगेुको 

ठहर भएमा जनुसकैु ऄिस्थामा पवन यो ऄनमुवत रद्द हुनेछ ।  

परीिा केन्रः-                            रो् नम्बरः-  

 

                                                                         

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

 (ऄवधकृतको दस्तखत) 

रष्टव्यः- कृपया ईम्मेदिार्े पा्ना गनुमपने वनयमहरु हनेुमहो्ा ।  

 

 

 

उम्मेदवारले पालन गननुपने ननयमहरु 

१४. परीिा वदन अईाँदा ऄवनिायम रुपमा प्रवेश पत्र  लयाईनपुनेछ । प्रिेश पत्र विना परीिामा 

बस्न पाआने छैन । 

१५. परीिा ह्मा मोबाइल फोन लयाईन पाइने छैन । 

१६. व्वखत परीिाको नवतजा प्रकाशन भएपवछ प्रयोगात्मक परीिा तथा ऄन्तिामताम हुने 

वदनमा पवन प्रवेश पत्र लयाईन ुअननवायु छ । 

१७. परीिा सरुु हुनभुन्दा ३० वमनेट ऄगाडी घण्टीद्वारा सचूना गरेपवछ परीक्षा हलमा प्रवेश  

गनम वदआने छ । िस्तुगत परीिा सरुु भएको १५ वमनेट पवछ र विषयगत परीिा सरुु भएको 

३० वमनेट पवछ अईने र िस्तुगत तथा विषयगत दबैु परीिा साँगै हुनेमा २० वमनेट पवछ 

अईने ईम्मेदिार्े परीिामा बस्न पाईने छैन । 

१८. परीिा ह्मा प्रिेश गनम पाईने समयािवध (बुदााँ नं. ४ मा ईल्ेख गररएको) वबतेको १० 

वमनेट पछावड मात्र ईम्मेदिार्ाइ परीक्षा हल बानहर जाने अननमनि वदआनेछ । 

१९. परीिा ह्मा प्रिेश गरेपवछ वकताब, कापी, कागज, वचट अदी अफूसाथ राख्न ुहुाँदैन । 

ईम्मेदिार्े अपसमा कन राकानी र सङकेि समेत गनुम हुाँदैन । 

२०. परीिा ह्मा ईम्मेदिार्े परीक्षाको मयाुदा  विपररत  कुनै काम गरेमा केन्राध्यि्े 

परीिा ह्बाट वनष्कासन गरी तुरुन्त काननू बमोवजमको कारिाही गनेछ । र त्यसरी 

वनष्कासन गररएको ईम्मेदिारको सो विज्ञापनको परीिा स्ितः रद्द भएको मावननेछ ।  

२१. नवरामी भएको उम्मेदवार ्े परीिा ह्मा प्रिेश गरी परीिा वदने क्रममा वनज्ाइ केही 

भएमा कायाम्य जिाफदेही हुने छैन । 

२२. ईम्मेदिार्े परीिा वदएको वदनमा हानजर ऄवनिायम रुप्े गनुम पनेछ । 

२३. यस कायाम्य्े सचूनाद्वारा वनधामरण गरेको कायमक्रम ऄनसुार परीक्षा सञ्चान् न हुनेछ। 

२४. ईम्मेदिार्े िस्तुगत परीिामा अफू्ाइ प्राप्त प्रश्नपत्र ‘ नक’ ईत्तरपवुस्तकामा ऄवनिायम 

रुप्े ्ेख्नपुनेछ । न्ेखेमा ईत्तरपवुस्तका स्ितः रद्द हुनेछ । 

२५. लयाकत (अइ.क्य)ू परीिामा क्याल्कन लेटर प्रयोग गने पाआनेछैन । 

२६. कुनै ईम्मेदिार्े प्रश्नपुत्रमा रहकेो स्पष्टिाको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाम पवन परीिामा 

सवम्मव्त ऄन्य ईम्मेदिारहरु्ाइ बाधा नपने गरी वनरीिक्ाइ सोध्न ुपनेछ ।  

पावलहनन्दन गाउँपानलका 

गाउँ कायुपानलकाको कायाुलय  

कन श्मा, न.प. 

प्रवेश पत्र 

हा्सा्ै वखचेको 

पासपोटम साइजको परैु 

मखुाकृवत देवखने फोटो 

टासी फोटोमा समेत पने 

गरी ईम्मेदिार्े दस्तखत 

गने 

परीिाथी्े भनेः- 

(क) विज्ञापन नं. खु् ा/समािेशी समहू 

  

  

  

(ख) पदः- 

(ग) न्यनूतम शैविक योग्यताको मू्  विषयः 

(घ) ईम्मेदिारको 
नाम, थरः- 

दस्तखतः 

कायाम्यको कममचारी्े भनेः- 

यस कायाम्यबाट व्आने ईक्त पदको परीिामा तपाइ्ाइ वनम्न केन्रबाट 

सवम्मव्त हुन ऄनमुवत वदइएको छ । विज्ञापनमा तोकोएको शतम नपगेुको 

ठहर भएमा जनुसकैु ऄिस्थामा पवन यो ऄनमुवत रद्द हुनेछ ।  

परीिा केन्रः-                            रो् नम्बरः-  

 

                                                                         

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

 (ऄवधकृतको दस्तखत) 

रष्टव्यः- कृपया ईम्मेदिार्े पा्ना गनुमपने वनयमहरु हनेुमहो्ा ।  
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