
उम्मेदवारले पालना गननपुने ननयमहरु 
१. परीक्षा ददन आउँदा अननवाय ुप्रवेशपत्र ल्याउनन पनेछ । प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा बस्न 

पाइने छैन ।  
२. परीक्षा हलमा मोबाइलफोन ल्याउन पाइने छैन ।  
३. नलखित परीक्षाको ननतजा प्रकाशन भएपछी प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तवाुताु हनन े

ददनमा पनन प्रवेश पत्र अननवाय ुछ ।  
४. नलखित शनरु हनन भन्दा ३० नमनेट अगाडी घखटटद्वारा सूचना गरेपछी परीक्षा हलमा प्रवेश 

गन ु ददइनेछ । वस्तनगत परीक्षा शूरु भएको १५ नमनेट पछी र ववषयगत परीक्षा सनरु 
भइको आधा घटटा पनछ आउने र वस्तनगत तथा ववषयगत दनवै परीक्षासँग ैहननेमा २० 
नमनेट पछी आउने उम्मेदवारले परीक्षामा वस्न पाउने छैन ।  

५. परीक्षा हलमा प्रवेश गन ुपाउने समय अवनध (बनँदा नं.४ मा उल्लेि गररएको) ववतेको 
१० नमनेट पछाडी मात्र उम्मेदवारलाई परीक्षा हल बावहर जान ेअननमनत ददइने छ ।  

६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पनछ वकताव, कापी, कागज, खचट आदद आफू साथ राख्नन हनँदैन 
। उम्मेदवारले आपसमा कन राकानी र संकेत समेत गनन ुहनँदैन ।  

७. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाुदा ववपरीत कन नै काम गरेमा केन्राध्यक्षल े
परीक्षा हलबाट ननष्काशन गरी तनरुन्त काननन बमोखजमको कारबाही गनछे र त्यसरी 
ननष्काशन गरीएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा पे्रश गरी परीक्षा ददने क्रममा ननजलाई 
केही भएमा आयोग जवाफदेही हनने छैन ।  

८. ववरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा ददने क्रममा ननजलाई केही 
भएमा आयोग जवाफदेही हनने छैन ।  

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनमा हाखजर अननवाय ुरुपले गनन ुपनेछ ।  
१०. आयोगले सूचनाद्वारा ननधाुरण गरेको कायकु्रम अननसार परीक्षा सञ्चालन हननछे ।  
११. उम्मेदवारले वस्तनगत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न पत्रको "की" उत्तरपनखस्तकामा 

अननवाय ुरुपले लेख्ननपनेछ र नलेिेमा उत्तरमा उत्तर पनखस्तका स्वत : रद्द हननेछ । 
१२. ल्याकत (आई.क्यू) परीक्षामा क्यालकन लेटर प्रयोग गन ुपाइनेछैन ।  

१३. कन ने उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नन पदाु पनन परीक्षामा 
सखम्मनलत अन्य उम्मेदवारहरुलाई वाधा नपने गरी ननरीक्षकलाई सोध्नन पनछे ।  

१४. नन.से.ऐन, २०४९ को दफा ७(७) अननसार (क) मवहला (ि) आददवासी/जनजानत (ग) 
मधेसी (घ) दनलत (ङ) अपाङ्ग (च) वपछनडएको क्षेत्रका दरिास्त बनझाएको भए कन न कन न 
समूहमा परीक्षामा सखम्मनलत हनन दरिास्त फाराम बनझाएको हो सो व्यहोरा उत्तर 
पनखस्तकामा पनन उल्लेि गनन ुपनेछ ।  
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