अनुसूची - ३

ुँ ा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फाराम)
(बुद

हािसािै न्खचेको

बददगोररया गाउुँ कायदपालिकको कायादिय

पासपोटद साईजको पुरै
मुखाकृलत दे न्खने फोटो

मुडा,कैिािी

यहाुँ टास्ने र फोटो र

सुदूरपन्िम प्रदे श नेपाि

फाराममा पने गरी
उम्मेदवारिे दस्तखत

करारको िालग दरखास्त फाराम

(क) वैयन्िक वववरण
(दे वनागरीमा)
नाम थर

(अंग्रज
े ी ठू िो अक्षरमा)
नागररकता नं:

लिङ्ग:
स्थायी ठे गाना

जारी गने न्जल्िा :

लमलत :

क) न्जल्िााः

ख) न.पा./गा.वव.स.

घ) टोि :

ग) वडा नं

ङ) मागद/घर नं. :

च) फो.नं.

पत्राचार गने ठे गाना :

ईमेिाः

बाबुको नाम, थर :

जधम लमलत :

बाजेको नाम, थर :

हािको उमेर :

दरखास्त ददन चाहेको पदाः

(वव.सं .मा)
वर्द

(ईन्स्व सं वतमा)
मवहना

ववज्ञापन नं.:

(ख) शैन्क्षक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िालग चावहने आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने)
आवश्यक धयूनतम योग्यता

ववश्वववद्यािय/बोडद/तालिम ददने संस्था

शैन्क्षक उपालि/तालिम

संकाय

श्रे णी/प्रलतशत

मूि ववर्य

शैन्क्षक योग्यता

तालिम
(ग) अनुभव सम्बधिी वववरण
कायादिय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अवलि
दे न्ख

सम्म

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणद वववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढाुँटे
वा िुकाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोन्जम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेन्खत सबै

शतद तथा लनयमहरु पािना गनद मधजुर गददछु । साथै करारमा उल्िेन्खत शतदहरु पूणद रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभधदा अगावै करारको अधत्य गदाद कन्म्तमा ३
मवहनाको पूव द सूचना ददई कायादियमा लनवेदन ददनेछु ।

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
दायाुँ

उम्मेदवारको दस्तखताः
बायाुँ

लमलत:

कायादियिे भनेाः
रलसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखताः

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत

लमलत :

लमलत :

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेन्खत िगायत लनम्नलिन्खत कागजातहरु अलनवायद रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमान्णत गरी पेश गनुद पनेछ ।

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रलतलिवप, (३) धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको

प्रलतलिवप, प्राववलिक कायद (इन्धजलनयररङ्ग, स्वास््य तथा पशु न्चवकत्सा िगायतका अधय क्षेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेधस) को प्रलतलिवप, तालिम र
अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आदद ।

बदुगोररया गाउँपानलका प्रवेश पत्र
हालसालै खिचे को पासपोटु

उम्मेदवारले पालना गननप
ु ने ननयमहरु

साइजको पनरै मनिाकृनत

१. परीक्षा ददन आउँदा अननवायु रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनन
पनेछ ।

दे खिने फोटो यहाँ टास्ने
र फोटो र फाराममा पने

प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा बस्न पाइने छै न ।

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छै न ।
३. नलखित परीक्षाको ननतजा प्रकाशन भएपनछ अन्तवाुताु हनने
ददनमा पनन प्रवेशपत्र ल्याउनन अननवायु छ ।

४. परीक्षा शनरु हनन न भन्दा ३० नमनेट अगानि घण्टीद्वारा
सूचना गरे पनछ परीक्षा हलमा प्रवेश गनु ददइनेछ ।

गरी उम्मेदवारले दस्तित
गने

पररक्षाथीले भनेः

प्रवेश पत्र

क) ववज्ञापन नं. :ि) पद:-

ग) पररक्षा केन्र :-

घ) उम्मेदवारको

नाम,थर :-

वस्तनगत परीक्षा शनरु भएको १५ नमनेट पनछ र ववषयगत
परीक्षा शनरु भएको आधा घण्टा पनछ आउने र वस्तनगत
तथा ववषयगत दनवै परीक्षा सं गै हननेमा २० नमनेट पनछ
आउने उम्मेदवारले परीक्षामा वस्न पाउने छै न ।

दस्तित:-

५. परीक्षा हलमा प्रवेश गनु पाउने समय अवनध (बनँदा नं.
४ मा उल्लेि गररएको) नबतेको १० नमनेट पछानि मात्र
उम्मेदवारलाई परीक्षा हल बावहर जाने अननमनत ददइने छ
।
६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पनछ वकताब, कापी, कागज, खचट
आदद आफू साथ राख्नन हनंदैन । उम्मेदवारले आपसमा
कनराकानी र सं केत समेत गननु हनंदैन ।

७. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाुदा ववपरीत

कननै काम गरे मा केन्राध्यक्षले परीक्षा हलबाट ननष्काशन

गरी तनरुन्त कानून बमोखजमको कारबाही गनेछ र त्यसरी

गाउँपानलकाको कमुचारीले भने :यस पानलकाबाट नलइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईलाई
ननम्न केन्रबाट सखम्मनलत हनन अननमनत ददइएको छ ।

ववज्ञापनमा तोवकएको शतु नपनगेको ठहर भएमा जननसनकै
अवस्थामा पनन यो अननमनत रद्द हननेछ ।
परीक्षा केन्र :-

ननष्काशन गररएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा

रोल नम्बर :-

..................................
(प्रमनि प्रशासकीयअनधकृत)

स्वतः रद्द भएको माननने छ ।
८. नबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी

परीक्षा ददने क्रममा ननजलाई केही भएमा गाउँपानलका
जवाफदे ही हनने छै न ।

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनमा हाखजर अननवायु रुपले
गननु पनेछ ।
१०.पानलकाले ननधाुरण गरे को कायुक्रम अननसार परीक्षा
सञ्चालन हननेछ ।

११.कननै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको
सम्बन्धमा सोध्नन पदाु पनन परीक्षामा सखम्मनलत अन्य
उम्मेदवारहरुलाई वाधा नपने गरी ननरीक्षकलाई सोध्नन
पनेछ ।

रष्टव्य :- कृपया उम्मेदवारले पालना गननप
ु ने ननयमहरु हेन ुन
होला ।

