कायागिय प्रयोजनको िालग

हािसािै क्षखिेको पासपोटग
साइजको फोटो टाँसी पूरै

परीक्षाथी सं केत नं:

मुखाकृलत दे क्षखने फोटो टाँसी

रोि नं./ववज्ञापन नं./आलथगक विग
................../......./..................

उम्मेदवारिे दस्तखत गने।

दरखास्त फाराम

. फाराम भरे को पद सम्बन्धी वववरण:
(क) उम्मेदवारिे दरखास्त
१. ववज्ञापन नं:

फोटोमा समेत पने गरी

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका

२. खुिा/ समावेशी:

३. पद:

६. छु ट्टाछु टै शैक्षक्षक योग्यता भएका सेवा/समूह/उपसमूहको हकमा सभाव्य उम्मेदवार

४. श्रे णी/तह:

५. परीक्षा केन्र:

क) नेपाि न्याय सेवा

हुन सक्ने सेवा/समूह/उपसमूहमा क्षिन्ह (O) िगाउनुहोस्।

अ)

न्याय आ) कानून इ) सरकारी ववकि

ख) नेपाि परराष्ट्र सेवा
ग) नेपाि व्यवस्थावपका-सं सद सेवा
घ) नेपाि िेखापरीक्षण सेवा
ङ) स्वास््य सेवा
ि) कृवि सेवा

(ख) उम्मेदवारको वैयक्षिक वववरण:
नाम, थर

उम्मेदवारको

(दे वानागरीमा):
(अंग्रेजी ठू िो अक्षरमा)

स्थायी ठे गाना

लिङ्ग:

नागररकता नं:

जारी गने क्षजल्िा:

लमलत:

क्षजल्िा:

गा.पा.:

वडा नं:

टोि:

मागग/घर नं:

फोन नं:

पत्रािार गने ठे गाना:

ई-मेि:

बाबुको नाम, थर:

आमाको नाम, थर:

बाजेको नाम, थर:

पलत/पक्षिको नाम, थर:

जन्म लमलत:

(वव.सं .मा):

हािको उमेर:

(इस्वी सन् मा):

(ग) शैक्षक्षक योग्यता/तालिम(दरखास्त फाराम भरे को पदको िालग िावहने आवश्यक न्यू नतम शैक्षक्षक योग्यता/तालिम मात्र उल्िे ख गने)
आवश्यक न्यूनतम

ववश्वववद्यािय/बोडग/तालिम ददने सं स्था

शैक्षक्षक उपालध/तालिम

सं काय

श्रे णी/प्रलतशत

मुि/ऐक्षछछक वविय

योग्यता
शैक्षक्षक योग्यता

तालिम
(घ) अनुभव सम्बन्धी वववरण (दरखास्त फाराम भरे को पदको ववज्ञापनको िालग अनुभव तथा ववदाको वववरण आवश्यक भएमा मात्र उल्िे ख गने)
कायागिय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अववध
दे क्षख

सम्म

असाधारण ववदा लिएको भए अवलध: ....................................... दे क्षख ............................................... सम्मा।
मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणग वववरणहरु सत्य छन्।दरखास्त बुझाएको पदको ववज्ञापनको िालग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न।कुनै कुरा ढाँटे वा िुकाएको ठहररमा प्रिलित
कानून बमोक्षजम सहनेछु/बुझाउनेछु।उम्मेदवारिे पािन गने भनी प्रिलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठमा उल्िे क्षखत सबै शतग तथा लनयमहरु पािन गनग मञ्जुर गदगछु।
उम्मे दवाको ल्याप्िे सहीछाप
दायाँ

उम्मेदवारिे मालथ उल्िे ख गरे का अनुभवको वववरणहरु दठक छ भलन प्रमाक्षणत गने ववभागीय प्रमुख/कायागिय

बायाँ

प्रमुखको
............................
उम्मेदवारको दस्तखत
लमलत:

दस्तखत:
नाम,थर:
पद/दजाग:
लमलत:

कायागियको छाप

कायागियको कमगिारीिे भने
रलसद/भौिर नं:

रोि नं:

दरखास्त अस्वीकृत भए सोको कारण:

छु टाछु ट्टै शैक्षक्षक योग्यता भएका सेवा/समूह/उपसमूहको हकमा सं भाव्य उम्मेदवार हुन
सक्ने सेवा/समूह/उपसमूह खुिाउने।

दरखास्त रुजु गने को दस्तखत:

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गने को दस्तखत:

लमलत:

लमलत:

रष्टव्य: दरखास्तसाथ ववज्ञापनमा उल्िेक्षखत िगायत लनम्नलिक्षखत कागजातहरु अलनवायग रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्षणत गरी पेश गनुप
ग नेछ।
(१)

नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,

(२)

समकक्षता र सम्वद्धता आवश्यक पनेमा सोको प्रलतलिवप,

(३)

ववज्ञापन भएको पदको िालग तोवकएको न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र िाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप(तालिम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप,

(४)

हािसािै क्षखिे को पासपोटग

सेवा सम्बन्धी ऐन/लनयमाविीमा तोवकएको भए सम्बक्षन्धत व्यवसावयक पररिदमा नाम दताग भएको प्रमाणको प्रलतलिवप।

साइजको फोटो टाँसी पूरै

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका

मुखाकृलत दे क्षखने फोटो
टाँसी फोटोमा समेत पने

प्रवेशपत्र

गरी उम्मेदवारिे दस्तखत
गने।

परीक्षाथीिे भने:क) ववज्ञापन नं:

खुिा/समावेशी समूह

ख) पद/श्रे णी:

ग) परीक्षा केन्र:

घ) ऐक्षछछक प्राक्षज्ञक ववयि:
ङ) थप पत्र/ वविय:

ि) न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यताको मुि ववयि:

छ) उम्मेदवारको

नाम,थर:
दस्तखत:

कायागियको कमगिारीिे भने:
यस आयोगबाट लिइने उि पदको परीक्षामा तपाईिाई लनम्न केन्रबाट सक्षम्मलित हुन अनुमलत ददइएको छ।ववज्ञापन
तोवकएको शतग नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पलन यो अनुमलत रद्द हुनेछ।
परीक्षा केन्र:-

रोि नं:

.............................
पवनराज पोखरे ि
रष्टव्य: कृपया उम्मेदवािे पािन गनुप
ग ने लनयमहरु पािना हेन गु होिा।

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत

उम्मेदवारिे पािन गनेपने लनयमहरु
१.

परीक्षा हिमा आउँ दा अलनवायग रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनु पनेछ।प्रवेशपत्र ववना पररक्षामा वस्न पाइने छै न।

२.

परीक्षा हिमा मोबाइिा फोन ल्याउन पाइने छै न।

३.

लिक्षखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन भएपलछ अन्तवागताग हुने ददनमा पलन प्रवेशपत्र ल्याउनु अलनवायग छ।

४.

परीक्षा शुरु हुन ु भन्दा ३० लमनेट अगालड घण्टीद्वारा सूिना गरे पलछ परीक्षा हिमा प्रवेश गनग ददइनेछ।वस्तुगत परीक्षा शुरु भएको १५ लमनेट
पलछ र ववियगत परीक्षा शरु भएको आधा घण्टा पलछ आउने र वस्तुगत तथा ववयिगत दुवै परीक्षा सँगै हुनेमा २० लमनेट पलछ आउने र
उम्मेदवारिे परीक्षामा वस्ने पाउने छै न।

५.

परीक्षा हिमा प्रवेश गनग पाउने समय अवलध ववतेको १० लमनेट पछालड मात्र उम्मेदवारिाई परीक्षा हि बावहर जाने अनुमलत ददइनेछ।

६.

परीक्षा हिमा प्रवेश गरे पलछ वकताब, कापी, कागज, क्षिट आदद आफू साथ राख्नु हुदैन।उम्मेदवारिे आपसमा कुराकानी र सं केत समेत गनुग
हुदैन।

७.

परीक्षा हिमा उम्मेदवारिे परीक्षाको मयागदा ववपररत कुनै काम गरे मा केन्राध्यक्षिे पररक्षा हिबाट लनष्काशन गरी तुरुन्त कानून बमोक्षजमको
कारवाही गनेछ र त्यसरी लनष्काशन गररएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वत: रद्द भएको मालननेछ।

८.

ववरामी भएको उम्मेदवािे परीक्षा हिमा प्रवेश गरी पररक्षा ददने क्रममा लनजिाई केही भएमा गाउँ पालिका जवाफदे ही हुने छै न।

९.

उम्मेदवारिे परीक्षा ददएको ददनमा हाक्षजर अलनवायग रुपिे गनुग पनेछ।

१०. गाउँ पालिकािे सूिनाद्वारा लनधागरण गरे को कायगक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चािन हुनछ
े ।
ु ने छ।निेखेमा उत्तरपुक्षस्तका स्वत:रद्द
११. उम्मेदवारिे वस्तुगत परीक्षामा आफूिाई प्राप्त प्रश्न पत्रको "वक" उत्तरपुक्षस्तकामा अलनवायग रुपिे िेख्नप
हुनेछ।
१२. कुनै उम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाग पलन परीक्षामा सक्षम्मलित अन्य उम्मेदवारहुरुिाई वाधा नपने गरी
लनरीक्षकिाई सोध्नु पनेछ।

