




उम्मेदवारले पालन गननपुने ननयमहरु 

१. परीक्षा ददन आउँदा अननवाय ुरुपमा प्रवशे पत्र ल्याउननपने छ । 

२. परीक्षा हलमा मोबाईलफोन,ल्यापटप,टयाबलेट,निजिटल घिी ल्याउन पाईने छैन । 

३. नलजित परीक्षाको ननतिा प्रकाशन भएपनछ प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाता ुहनने 
ददनमा पनन प्रवशेपत्र ल्याउन अननवायाु छ । 

४. परीक्षा सनरु हननन भन्दा ३० नमनेट अगानि घण्टीमाफुत सूचना गरेपछी परीक्षाहलमा 
प्रवशे गन ुददइने छ। बस्तनगत परीक्षा सनरु भएको १५ नमनेटपछी र ववषयगत परीक्षा 
सनरु भएको ३० नमनट पछी र बस्तनगत र नबषयगत परीक्षासंगै हननेमा २० नमनेट पछी 
आउने उम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउँने छैन । 

५. परीक्षाहलमा प्रवशे गन ुपाउँने समयवधी(बनदँा नं.४) नबतेको १० नमनटे पछािी मात्र 
उम्मेदवारलाई परीक्षाहल बावहर िान ेअननमनत ददइनछे । 

६. परीक्षाहलमा प्रवशे गरेपछी वकताब कापी कागि जचट आदी आफन साथ 
राख्ननहनँदैन।उम्मेदवारले एक आपसमा कन राकानी तथा संकेत समेत गनन ुहनदैन । 

७. परीक्षाहलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाुदा ववपरीत कन नै काय ु गरेमा केन्राअध्यक्षले 
परीक्षाहलबाट ननष्कासन गरी त नरुन्त कानननबमोजिम कारवाही गनेछ।त्यसरी ननष्कासन 
भएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वत: रद्द गररनछे। 

८. नबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षाहलमा प्रवशे गरी परीक्षा ददने क्रममा केही भएमा 
कायाुलय िवाफदेही हननेछैन। 

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनको हाजिरी अननवायरुुपमा गननपुनेछ। 

१०. यस कायालुयले सूचना माफुत ननधारुण गरेको कायकु्र्म अननसार परीक्षा संचालन 
गररनेछ। 

११. उम्मेदवारले वस्तनगत परीक्षामा आफन लाई प्राप्त प्रश्रपत्रको वक उतरपनजस्तकामा 
अननवाय ुलेख्ननपनेछ।नलेिेमा उतरपनजस्तका स्वत:रद्द हननछे। 

१२.       गौर नगरपानलका 
१३.   नगर कायपुानलकाको कायाुलय 

         गौर,रौतहट 

       मधेश प्रदेश,नेपाल 

     प्रवेश पत्र 

 
हालसालै जिचेको 

पासपोटु साईिको प नरै 
मनिाकती देजिने 

फोटो टाँसी फोटोमा 
पने गरी उम्मेदवारले 

हस्ताक्षर गने 

परीक्षाथीले भने 

(क) ववज्ञापन नं. िनल्ला/समावेशी समूह 

  

  

  

(ि) पद :- 
(ग) न्यूनतम शैजक्षक योग्यताको मूल ववषय:- 

 

(घ) उम्मेदवारको 
नाम थर:- 
दस्तित:- 

कायाुलयको कमचुारीले भने:- 
यस कायाुलयबाट नलइने उक्तपदको परीक्षामा तपाईलाई ननम्न केन्रबाट 
सजम्मनलत हनन अननमनत ददइएको छ। 

परीक्षा केन्र: रोल नम्बर: 
  
 
 

............................ 
(अनधकृतको दस्तित) 
रष्टव्य: कृपया उम्मेदवारले पालना गननपुने ननयमहरु हेननहुोला। 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
उम्मेदवारले पालन गननपुने ननयमहरु 

१. परीक्षा ददन आउँदा अननवाय ुरुपमा प्रवशे पत्र ल्याउननपने छ । 

२. परीक्षा हलमा मोबाईलफोन,ल्यापटप,टयाबलेट,निजिटल घिी ल्याउन पाईने छैन । 

३. नलजित परीक्षाको ननतिा प्रकाशन भएपनछ प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाता ुहनने 
ददनमा पनन प्रवशेपत्र ल्याउन अननवायाु छ । 

४. परीक्षा सनरु हननन भन्दा ३० नमनेट अगानि घण्टीमाफुत सूचना गरेपछी परीक्षाहलमा 
प्रवशे गन ुददइने छ। बस्तनगत परीक्षा सनरु भएको १५ नमनेटपछी र ववषयगत परीक्षा 
सनरु भएको ३० नमनट पछी र बस्तनगत र नबषयगत परीक्षासंगै हननेमा २० नमनेट पछी 
आउने उम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउँने छैन । 

५. परीक्षाहलमा प्रवशे गन ुपाउँने समयवधी(बनदँा नं.४) नबतेको १० नमनटे पछािी मात्र 
उम्मेदवारलाई परीक्षाहल बावहर िान ेअननमनत ददइनछे । 

६. परीक्षाहलमा प्रवशे गरेपछी वकताब कापी कागि जचट आदी आफन साथ 
राख्ननहनँदैन।उम्मेदवारले एक आपसमा कन राकानी तथा संकेत समेत गनन ुहनदैन । 

७. परीक्षाहलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाुदा ववपरीत कन नै काय ु गरेमा केन्राअध्यक्षले 
परीक्षाहलबाट ननष्कासन गरी त नरुन्त कानननबमोजिम कारवाही गनेछ।त्यसरी ननष्कासन 
भएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वत: रद्द गररनछे। 

८. नबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षाहलमा प्रवशे गरी परीक्षा ददने क्रममा केही भएमा 
कायाुलय िवाफदेही हननेछैन। 

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनको हाजिरी अननवायरुुपमा गननपुनेछ। 

१०. यस कायालुयले सूचना माफुत ननधारुण गरेको कायकु्र्म अननसार परीक्षा संचालन 
गररनेछ। 

११. उम्मेदवारले वस्तनगत परीक्षामा आफन लाई प्राप्त प्रश्रपत्रको वक उतरपनजस्तकामा 
अननवाय ुलेख्ननपनेछ।नलेिेमा उतरपनजस्तका स्वत:रद्द हननछे। 

१२.       गौर नगरपानलका 
१३.   नगर कायपुानलकाको कायाुलय 

         गौर,रौतहट 

       मधेश प्रदेश,नेपाल 

     प्रवेश पत्र 

 
हालसालै जिचेको 

पासपोटु साईिको प नरै 
मनिाकती देजिने 

फोटो टाँसी फोटोमा 
पने गरी उम्मेदवारले 

हस्ताक्षर गने 

परीक्षाथीले भने 

(ङ) ववज्ञापन नं. िनल्ला/समावेशी समूह 

  

  

  

(च) पद :- 
(छ) न्यूनतम शैजक्षक योग्यताको मूल ववषय:- 

 

(ि) उम्मेदवारको 
नाम थर:- 
दस्तित:- 

कायाुलयको कमचुारीले भने:- 
यस कायाुलयबाट नलइने उक्तपदको परीक्षामा तपाईलाई ननम्न केन्रबाट 
सजम्मनलत हनन अननमनत ददइएको छ। 

परीक्षा केन्र: रोल नम्बर: 
  
 
 

............................ 
(अनधकृतको दस्तित) 
रष्टव्य: कृपया उम्मेदवारले पालना गननपुने ननयमहरु हेननहुोला। 

 


