अनसु चू ी २, दरखास्त फाराम

कार्ायिर् प्रर्ोजनको िालग
रवसद/भौचर नं.
विज्ञापन नं.
दरखास्त रुजु गनेको दस्तखतः
वमवतः

सनु कोशी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

दरखास्त फारम

हा्सा्ै वखचेको पासपोटम
साइजको परु ै मख
ू ाकृ वत
देवखने फोटो टााँसी फोटोमा
समेत पने गरी उम्मेदिार्े
दस्तखत गने

(लिलिन्न पदरुकको परी्ाको िालग
(क उम्मेदिारिे दरखास्त फाराम िरेको पद सम्बन्धी लििरण

विज्ञापन न.ं

पदः

(ख उम्मेदिारको िैर्लिक लििरण

उम्मेदिारको नाम, थर (देिनागरीमा):
(In English):
नागररकता न.ं :
जारी गने वजल्ाः
जारी वमवतः
(अ) वजल्ाः
(आ) स्थानीय तहः
(इ) िडा:
स्थायी ठे गाना
(ई) टो्ः
(उ) फोन नं.:
(ऊ) ईमे्ः
पत्राचार ठे गाना (अ) वजल्ाः
(आ) स्थानीय तहः
(इ) िडाः
(ई) टो्ः
(उ) फोन न.ं :
(ऊ) ईमे्ः
बाबक
आमाको नाम, थरः
ु ो नाम, थरः
बाजेको नाम, थरः
पवत/पत्नीको नाम, थरः
जन्म वमवत (वि.स.मा):
(ई.स.मा):
हा्को उमेरः
जातः
जन्म स्थानः
रक्त समहू ः
व्ङ्गः
धममः
समहू ः*
िैिावहक वस्थवतः
रोजगारीको अिस्थाः
मातृभाषाः
शाररररक अशक्तता (छ/छै न)(ख्
आमा/बाबक
ु ाउनहु ोस)् :
ु ो मख्ू य पेशाः
आिश्यक न्यनू तम योग्यता भन्दा मावथल्ो शैविक योग्यता (भएमा उल्ेख गने):
(ग शैल्क र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम िरेको पदको िालग चालरने आिश्र्क न्र्ूनतम शैल्क र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने

आिश्यक न्यनू तम
योग्यता
शैविक योग्यता
ताव्म

विश्िवि्ा्य/बोडम/ताव्म वदने
संस्था

शैविक
उपावध/ताव्म

सक
ं ाय श्रेणी/प्रवतशत

म्
ू विषय/ऐवछछक
विषय

मै्े यस दरखास्तमा ख्
ु ाएका सम्पणू म वििरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बझु ाएको पदको विज्ञापनको ्ावग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा
ढााँटी िा ्ुकाएको ठहररएमा प्रचव्त काननू बमोवजम सहनेछु/बझु ाउनेछु । उम्मेदिार्े पा्ना गने भनी प्रचव्त काननू तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठमा
उवल्वखत सबै शतम तथा वनयमहरु पा्ना गनम मञ्जरु गदमछु ।
उम्मेदिारको लयाप्चे सवहछाप
उम्मेदिार्े मावथ उल्ेख गरे का वििरणहरु ठीक छ भवन प्रमावणत गने
विभागीय प्रमख
दायााँ
बायााँ
ु /कायाम्य प्रमख
ु को
दस्तखतः
नाम, थरः
..............................
पद/दजामः
उम्मेदिारको दस्तखत
वमवतः
वमवतः
कायाम्यको छाप
*उम्मेदिार्े आफू ब्राम्हण, िेत्री, खस आयम, आवदिासी जनजाती, मधेसी, दव्त अलपसङ्ख्यक मध्ये कुन समहू मा पने हो सो उल्ेख गनपमु दमछ ।

उम्मेदिारिे पािन गनयपु ने लनर्मरुक
१. परीिा वदन आउाँ दा अवनिायम रुपमा प्रिेश पत्र लयाउनपु नेछ । प्रिेश पत्र विना परीिामा बस्न पाइने छै न।

२.परीिा ह्मा मोबाइि फोन लयाउन पाईने छै न ।
३.व्वखत परीिाको नवतजा प्रकाशन भएपवछ प्रयोगात्मक परीिा तथा अन्तिामताम हुने वदनमा पवन
प्रिेश पत्र लयाउनु अलनिार्य छ ।
४.परीिा सरुु हुनभु न्दा ३० वमनेट अगाडी घण्टीद्वारा सचू ना गरे पवछ परी्ा रिमा प्रिेश गनम
वदइने छ । िस्तुगत परीिा सरुु भएको १५ वमनेट पवछ र विषयगत परीिा सरुु भएको ३० वमनेट
पवछ आउने र िस्तुगत तथा विषयगत दबु ै परीिा साँगै हुनेमा २० वमनेट पवछ आउने उम्मेदिार्े
परीिामा बस्न पाउने छै न ।
५.परीिा ह्मा प्रिेश गनम पाउने समयािवध (बुदााँ नं. ४ मा उल्ेख गररएको) वबतेको १० वमनेट
पछावड मात्र उम्मेदिार्ाई परी्ा रि बालरर जाने अनुमलत वदइनेछ ।
६.परीिा ह्मा प्रिेश गरे पवछ वकताब, कापी, कागज, वचट आदी आफूसाथ राख्नु हुदाँ ैन ।
उम्मेदिार्े आपसमा कुराकानी र सङके त समेत गनमु हुदाँ ैन ।
७.परीिा ह्मा उम्मेदिार्े परी्ाको मर्ायदा विपररत कुनै काम गरे मा के न्राध्यि्े परीिा
ह्बाट वनष्कासन गरी तरुु न्त काननू बमोवजमको कारिाही गनेछ । र त्यसरी वनष्कासन गररएको
उम्मेदिारको सो विज्ञापनको परीिा स्ितः रद्द भएको मावननेछ ।
८.लिरामी िएको उम्मेदिार्े परीिा ह्मा प्रिेश गरी परीिा वदने क्रममा वनज्ाई के ही भएमा
कायाम्य जिाफदेही हुने छै न ।
९.उम्मेदिार्े परीिा वदएको वदनमा रालजर अवनिायम रुप्े गनमु पनेछ ।
१०.
यस कायाम्य्े सचू नाद्वारा वनधामरण गरे को कायमक्रम अनसु ार परी्ा सञ्चा्न
हुनेछ।
११.
उम्मेदिार्े िस्तगु त परीिामा आफू्ाई प्राप्त प्रश्नपत्र ‘लक’ उत्तरपवु स्तकामा अवनिायम
रुप्े ्ेख्नपु नेछ । न्ेखेमा उत्तरपुवस्तका स्ितः रद्द हुनेछ ।
१२.
लयाकत (आई.क्य)ू परीिामा क्र्ाल्कुिे टर प्रयोग गने पाइनेछैन ।
१३.
कुनै उम्मेदिार्े प्रश्नपत्रमा रहेको स्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाम पवन परीिामा
सवम्मव्त अन्य उम्मेदिारहरु्ाई बाधा नपने गरी वनरीिक्ाई सोध्नु पनेछ ।
उम्मेदिारिे पािन गनयपु ने लनर्मरुक
१४.
परीिा वदन आउाँदा अवनिायम रुपमा प्रिेश पत्र लयाउनपु नेछ । प्रिेश पत्र विना
परीिामा बस्न पाइने छै न ।
१५.
परीिा ह्मा मोबाइि फोन लयाउन पाईने छै न ।
१६.
व्वखत परीिाको नवतजा प्रकाशन भएपवछ प्रयोगात्मक परीिा तथा अन्तिामताम हुने
वदनमा पवन प्रिेश पत्र लयाउनु अलनिार्य छ ।
१७.
परीिा सरुु हुनभु न्दा ३० वमनेट अगाडी घण्टीद्वारा सचू ना गरे पवछ परी्ा रिमा
प्रिेश गनम वदइने छ । िस्तुगत परीिा सरुु भएको १५ वमनेट पवछ र विषयगत परीिा सरुु भएको
३० वमनेट पवछ आउने र िस्तुगत तथा विषयगत दबु ै परीिा साँगै हुनेमा २० वमनेट पवछ आउने
उम्मेदिार्े परीिामा बस्न पाउने छै न ।
१८.
परीिा ह्मा प्रिेश गनम पाउने समयािवध (बदु ााँ न.ं ४ मा उल्ेख गररएको) वबतेको
१० वमनेट पछावड मात्र उम्मेदिार्ाई परी्ा रि बालरर जाने अनुमलत वदइनेछ ।
१९.
परीिा ह्मा प्रिेश गरे पवछ वकताब, कापी, कागज, वचट आदी आफूसाथ राख्नु हुदाँ ैन
। उम्मेदिार्े आपसमा कुराकानी र सङके त समेत गनमु हुदाँ ैन ।
२०.
परीिा ह्मा उम्मेदिार्े परी्ाको मर्ायदा विपररत कुनै काम गरे मा के न्राध्यि्े
परीिा ह्बाट वनष्कासन गरी तुरुन्त काननू बमोवजमको कारिाही गनेछ । र त्यसरी वनष्कासन
गररएको उम्मेदिारको सो विज्ञापनको परीिा स्ितः रद्द भएको मावननेछ ।
२१.
लिरामी िएको उम्मेदिार्े परीिा ह्मा प्रिेश गरी परीिा वदने क्रममा वनज्ाई
के ही भएमा कायाम्य जिाफदेही हुने छै न ।
२२.
उम्मेदिार्े परीिा वदएको वदनमा रालजर अवनिायम रुप्े गनमु पनेछ ।
२३.
यस कायाम्य्े सचू नाद्वारा वनधामरण गरे को कायमक्रम अनसु ार परी्ा सञ्चा्न
हुनेछ।
२४.
उम्मेदिार्े िस्तुगत परीिामा आफू्ाई प्राप्त प्रश्नपत्र ‘लक’ उत्तरपवु स्तकामा अवनिायम
रुप्े ्ेख्नपु नेछ । न्ेखेमा उत्तरपवु स्तका स्ितः रद्द हुनेछ ।
२५.
लयाकत (आई.क्य)ू परीिामा क्र्ाल्कुिे टर प्रयोग गने पाइनेछैन ।
२६.
कुनै उम्मेदिार्े प्रश्नपत्रमा रहेको स्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाम पवन परीिामा
सवम्मव्त अन्य उम्मेदिारहरु्ाई बाधा नपने गरी वनरीिक्ाई सोध्नु पनेछ ।

सनु कोशी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
मूिखकय ¸ ओखिढुुंगा
प्रिेश पत्र
परीिाथी्े भनेः(क) विज्ञापन नं.

हा्सा्ै वखचेको
पासपोटम साईजको परु ै
मख
ु ाकृ वत देवखने फोटो
टासी फोटोमा समेत पने
गरी उम्मेदिार्े दस्तखत
गने
ख्
ु ा/समािेशी समूह

(ख) पदः(ग) न्यनू तम शैविक योग्यताको म्
ू विषयः
नाम, थरः(घ) उम्मेदिारको
दस्तखतः
कायाम्यको कममचारी्े भनेःयस कायाम्यबाट व्इने उक्त पदको परीिामा तपाई्ाई वनम्न के न्रबाट
सवम्मव्त हुन अनमु वत वदईएको छ । विज्ञापनमा तोकोएको शतम नपगु ेको
ठहर भएमा जनु सक
ु ै अिस्थामा पवन यो अनमु वत रद्द हुनेछ ।
परीिा के न्रःरो् नम्बरः-

...............................
(अवधकृ तको दस्तखत)
रष्टव्यः- कृ पया उम्मेदिार्े पा्ना गनमपु ने वनयमहरु हेनमहु ो्ा ।

सनु कोशी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
मूिखकय ¸ ओखिढुुंगा
प्रिेश पत्र
परीिाथी्े भनेः(क) विज्ञापन नं.

हा्सा्ै वखचेको
पासपोटम साईजको परु ै
मख
ु ाकृ वत देवखने फोटो
टासी फोटोमा समेत पने
गरी उम्मेदिार्े दस्तखत
गने
ख्
ु ा/समािेशी समहू

(ख) पदः(ग) न्यनू तम शैविक योग्यताको म्
ू विषयः
नाम, थरः(घ) उम्मेदिारको
दस्तखतः
कायाम्यको कममचारी्े भनेःयस कायाम्यबाट व्इने उक्त पदको परीिामा तपाई्ाई वनम्न के न्रबाट
सवम्मव्त हुन अनमु वत वदईएको छ । विज्ञापनमा तोकोएको शतम नपगु ेको
ठहर भएमा जनु सक
ु ै अिस्थामा पवन यो अनमु वत रद्द हुनेछ ।
परीिा के न्रःरो् नम्बरः-

...............................
(अवधकृ तको दस्तखत)
रष्टव्यः- कृ पया उम्मेदिार्े पा्ना गनमपु ने वनयमहरु हेनमहु ो्ा ।

