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उम्मेदवाििे पािना गनुयपने लनयमहरुुः 
१. पिीक्षा ददन आउदा अलनवायय रुपमा प्रवेश पत्र ल्याउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र ववना 

पिीक्षामा िस्न पाइने छैन । 

२. पिीक्षा हिमा मोिाइि फोन प्रयोग गनय पाइने छैन । 

३. लिम्ित पिीक्षाको नलतजा प्रकाशन भएपलछ अन्तवायताय हनेु ददनमा प्रवेश पत्र 
ल्याउन ुपनेछ ।  

४. पिीक्षा हिमा उम्मेदवाििे पिीक्षाको मयायदा ववपिीत कुनै कायय गिेमा पिीक्षा 
हििाट लनश्कासन तथा काननु िमोम्जम कािवाही गरिनकुा साथै पिीक्षा हििाट 
लनष्कासन गरिने छ ।कािवाही गरिनकुा साथै पिीक्षा हििाट लनष्कासन गरिने छ  

५. पिीक्षा हिमा कुनै कापी,  वकताि, म्िट तथा कुिाकानी संकेत गनय पाइने छैन ।  

६. लििामी भएको उम्मेदवाििे पिीक्षा हिमा प्रवेश गिी पिीक्षा ददने क्रममा लनजिाई 
केही भएमा कायायिय जवाफदेही हनेुछैन ।  

७. उम्मेदवाििे पिीक्षा ददएको ददनमा हाम्जि अलनवायय रुपमा गनुयपने छ ।  

८. मायादेवी गा.पा.िे सूिनाद्धािा लनर्ायिण गिेको काययक्रम अनसुाि पिीक्षा सञ्चािन 
गरिनेछ । 
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उम्मेदवािको हािसािै 
म्िम्िएको पासपोटय साईजको 

फोटो टाँस्नहुोिा 

 क) उम्मेदवािको नाम,थिुः  
ि) सेवाुः ग) समूहुः 
घ) उप–समूहुः ङ) शे्रणी/तहुः 
ि) तहुः छ) पिीक्षा केन्रुः 
ववज्ञापन नम्ििुः  

गा.पा.को कमयिािीिे भनेुः 
िोि नम्ििुः 
जािी गने अलर्कृतको नामुः 
यस मायादेलि गा.पा. िाट लिइने उक्त पदको पिीक्षामा 
तपाईिाई लनम्न केन्रिाट सम्म्मलित हनु अनमुलत ददइएको छ 
। ववज्ञापनमा तोवकएको शतय नपगेुको ठहि भएमा जनुसकैु 
अवस्थामा पलन यो अनमुलत िद्द हनेुछ । 

रष्टव्युः- कृपया उम्मेदवाििे पािना गनुयपने लनयमहरु 
हेनुयहोिा । 
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