
  पाणिनी गाउँपाणिका 
गाउँ काययपाणिकाको कायायिय 

दगुायफाँट अघायखाँची 

िमु्बनी प्रदेश, नेपाि 

                                                                                                                                                                                  प्रवशे ऩत्र 

 

 

 

ऩयीऺाथीरे बननेः- 

क) सेवाेः- ववऻाऩन नॊ : वकससभ/सभूह:  
ख) सभूहेः-   

ग) उऩसभूहेः-   

घ) शे्रणी/तहेः-   

ङ) ऩदेः-   

च) ऩयीऺा केन्द्रेः-   

छ) उम्भेदवायको नाभ,थयेः- 

 दस्तखतेः- 

 

कामाारमको कभाचायीरे बननेः- 

 मस कामाारमफाट सरइने उक्त ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई सनम्न 
केन्द्रफाट सम्म्भसरत हनु अनभुसत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शता नऩगेुको 
ठहय बएभा जनुसकैु अवस्थाभा ऩसन मो अनभुसत यद्द हनेुछ । 

ऩरयऺा केन्द्रेः- 

योर नम्फयेः- 

........................... 
(असधकृतको दस्तखत) 

                                                                                                                                                                                                               रष्टव्मेः-१ कृप्मा उम्भेदवायरे ऩारन गनुाऩनन सनमभहरु हेनुा होरा । 
 

                                                        पाणिनी गाउँपाणिका 

          गाउँ काययपाणिकाको कायायिय 

                               दगुायफाँट ,  अघायखाँची 

                िुणम्बनी प्रदशे,  नेपाि                                                          

                                                                                                                                              प्रवेश पत्र 

उम्मेदवारले पालना गननुपने ननयमहरु:- 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

हारसारै म्खचेको ऩासऩोटा 
साइजको ऩयैु भखुाकृसत 
देम्खने पोटो महाॉ टास्न े य 
पोटो य पायभभा ऩनन गयी 
उम्भेदवायरे दस्तखत गनन 

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा असनवामा रुऩभा प्रवेशऩत्र ल्माउन ुऩननछ । प्रवेशऩत्र ववना ऩयीऺाभा फस्न 
ऩाइने छैन । 

२. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन । 

३. सरम्खत ऩयीऺाको नसतजा प्रकाम्शत बएऩसछ अन्द्तवााताा हनेु ददनभा ऩसन प्रवेशऩत्र ल्माउन ुअसनवामा 
छ । 

४. ऩयीऺा हरभा प्रवेश गये ऩसछ वकताफ, काऩी, कागज, म्चट आदद आपू साथ याख्न ु हुॊदैन । 
उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुा हुॊदैन । 

५. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमाादा ववऩयीत कुनै काभ गयेभा केन्द्राध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट सनष्काशन गयी तरुुन्द्त कानून फभोम्जभको कायफाही गननछ य त्मसयी सनष्काशन गरयएको 
उम्भेदवायको सो ववऻाऩनको ऩयीऺा स्वतेः यद्द बएको भासनने छ । 

६. सफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा सनजराई केही बएभा 
कामाारम जवापदेही हनेु छैन । 

७. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाम्जय असनवामा रुऩरे गनुा ऩननछ । 

८.कामाारमरे सूचनाद्वाया सनधाायण गयेको कामाक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनेुछ।  

९.उम्भेदवायरे वस्तगुत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्न ऩत्रको “की” उत्तयऩमु्स्तकाभा असनवामा रुऩरे 
रेख्नऩुनन छ । नरेखेभा उत्तयऩमु्स्तका स्वतेः यद्द हनेुछ । 

१०.कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्द्धभा सोध्न ुऩदाा ऩसन ऩयीऺाभा सम्म्भसरत 
अन्द्म उम्भेदवायहरुराई वाधा नऩनन गयी सनयीऺकराई सोध्न ुऩननछ । 

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा असनवामा रुऩभा प्रवेशऩत्र ल्माउन ुऩननछ । प्रवेशऩत्र ववना ऩयीऺाभा फस्न 
ऩाइने छैन । 

२. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन । 

३. सरम्खत ऩयीऺाको नसतजा प्रकाम्शत बएऩसछ अन्द्तवााताा हनेु ददनभा ऩसन प्रवेशऩत्र ल्माउन ुअसनवामा 
छ । 

४. ऩयीऺा हरभा प्रवेश गये ऩसछ वकताफ, काऩी, कागज, म्चट आदद आपू साथ याख्न ु हुॊदैन । 
उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुा हुॊदैन । 

५. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमाादा ववऩयीत कुनै काभ गयेभा केन्द्राध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट सनष्काशन गयी तरुुन्द्त कानून फभोम्जभको कायफाही गननछ य त्मसयी सनष्काशन गरयएको 
उम्भेदवायको सो ववऻाऩनको ऩयीऺा स्वतेः यद्द बएको भासनने छ । 

६. सफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा सनजराई केही बएभा 
कामाारम जवापदेही हनेु छैन । 

७. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाम्जय असनवामा रुऩरे गनुा ऩननछ । 

८.कामाारमरे सूचनाद्वाया सनधाायण गयेको कामाक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनेुछ।  

९.उम्भेदवायरे वस्तगुत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्न ऩत्रको “की” उत्तयऩमु्स्तकाभा असनवामा रुऩरे 
रेख्नऩुनन छ । नरेखेभा उत्तयऩमु्स्तका स्वतेः यद्द हनेुछ । 

१०.कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्द्धभा सोध्न ुऩदाा ऩसन ऩयीऺाभा सम्म्भसरत 
अन्द्म उम्भेदवायहरुराई वाधा नऩनन गयी सनयीऺकराई सोध्न ुऩननछ । 

 

कामाारमको कभाचायीरे बननेः- 

 मस कामाारमफाट सरइने उक्त ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई सनम्न केन्द्रफाट   
सम्म्भसरत हनु अनभुसत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शता नऩगेुको ठहय बएभा 
जनुसकैु अवस्थाभा ऩसन मो अनभुसत यद्द हनेुछ । 

ऩरयऺा केन्द्रेः- 

योर नम्फयेः-                                   ………………………………………………. 

                                            असधकृतको दस्तखत: 

                          रष्टव्मेः-१ कृप्मा उम्भेदवायरे ऩारन गनुाऩनन सनमभहरु हेनुा होरा । 

क) सेवाेः- ववऻाऩन नॊ : वकससभ/सभूह: 
ख) सभूहेः-   
ग) उऩसभूहेः-   
घ) शे्रणी/तहेः-   
ङ) ऩदेः-   
च) ऩयीऺा केन्द्रेः- नाभ,थयेः- 
छ) उम्भेदवायको दस्तखतेः- 
 

उम्मदेवारिे पािना गनुयपने णनयमहरु 

पररक्षाणथयिे भन े: 

हारसारै म्खचेको ऩासऩोटा 
साइजको ऩयैु भखुाकृसत देम्खन े
पोटो महाॉ टास्न े य पोटो य 
पायभभा ऩनन गयी उम्भेदवायरे 
दस्तखत गनन 

 


