अनसु चु ी – ३
(बुंदु ा ४.२ सगुं सुंबन्धित आवेदन फारमको ढााँचा)
सिसिङ्वा गाउँपासिका

कायाडिय प्रयोजनको िान्ग
रन्सद/भौचर न.ुं
न्वज्ञापन नुं.
रुजु गनेको दस्तखताः
न्मन्ताः

हािसािै न्खचेको पासपोटड
साइजको पुरे मख
ु ाकृ न्त
देन्खने फोटो टााँसी
फोटोमा समेत पने गरी
उम्मेद्वारिे दस्तखत गने

गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्
िाब्िाखु, ताप्िेजुङ
िरखास्त फारम
(सवसिन्न पिहरुको परीक्षाको िासग)

(क) उम्मेिवारिे िरखास्त फारम िरेको पि िम्वन्धी सववरण
न्वज्ञापन नुं.
पद

न्वज्ञापन प्रकान्ित न्मन्त

(ख) उम्मेिवारको वैर्सिक सववरण
देवनान्गरीमााः
उम्मेदवारको परु ा नाम, थर
अग्रुं ेजीमााः
नागररकता नुं.
न्जलिााः
स्थायी ठे गाना
टोिाः
बाबक
ु ो नाम, थराः
बाजेको नाम, थराः
जधम न्मन्त
(न्व.स.ुं मा)

परीक्षा के धर

न्िङ् गाः
न्मन्ताः
वार्ड नुं.इमेिाः

जारी गने न्जलिााः
न.पा./गा.पा.मोवाइि नुं.
आमाको नाम, थराः
पन्त/पत्नीको नाम, थराः
(ई.स.ुं मा)

हािको उमेराः........वर्ड.........मन्हना.......न्दन

मातृभार्ााः
िमडाः
वैवान्हक न्स्थन्ताः
रोजगारीको अवस्थााः
िाररररक अिक्तता (छ/छै न खि
आमा/बुबाको मुख्य पेिााः
जाताः
ु ाउनुहोस)
(ग) शैसक्षक र्ोग्र्ता/तासिम (िरखास्त फारम िरेको पिको िासग चासहने आवश्र्क न्र्ूनतम शैसक्षक र्ोग्र्ता/तासिम मात्र उल्िेख गने)
आवश्यक
धयुनतम न्वश्वन्वद्यािय/वोर्ड/तान्िम न्दने िैन्क्षक उपान्ि/तान्िम
सक
श्रेणी/प्रन्तित
उन्तडण गरेको वर्ड
ुं ाय
योग्यता
सस्ुं था

जधमस्थानाः
मि
ू न्वर्य

कै न्फयत

िैन्क्षक योग्यता
तान्िम
(घ) अनुिव िम्वसन्ध सववरणः अनुिव िए मात्र िने
कायाडिय

पद

सेवा/समहु

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अवन्ि
देन्ख

सम्म

मैिे यस दरखास्तमा खि
ु ाएका सम्पुणड न्ववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बझु ाएको पदको न्वज्ञापनको िान्ग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न । मेरो न्नयुन्क्तको सम्वधिमा असर पनड सक्ने कामको
अनुभव, वैयन्क्तक न्ववरण, िैन्क्षक योग्यता आन्दका सम्वधिमा कुनै कुरा ढााँटे वा िुकाएको ठहररएमा प्रचन्ित कानून बमोन्जम सहनेछु/बझु ाउनेछु । उम्मेदवारिे पािन गने भनी प्रचन्ित कानून तथा यस
दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उलिेन्खत सबै ितड तथा न्नयमहरु पािन गनड मञ्जरु गदडछु ।
उम्मेदवारको लयाप्चे सहीछाप
उम्मेदवारले माथि उल्लेख गरे का अनुभवको वववरणहरु ठीक छ
दायााँ
बायााँ
भनी प्रमाणणत गने ववभागीय प्रमुख/कायाालय प्रमुखको दस्तखतः
नाम, िरः-

उम्मेदवारको दस्तखताः
न्मन्ताः

पद, दरााःथमथतः-

कायाडियको कमडचारीिे भने
रन्सद/भौचर नुं.-

रोि नुं.

दरखास्त अस्वीकृ त भए सो को न्ववरण
दरखास्त रुजु गनेको दस्तखताः
न्मन्ताः

दरखास्त स्वीकृ त/अस्वीकृ त गनेको दस्थखताः
न्मन्ताः

कायाालयको छाप

उम्मेिवारिे पािन गनयपु ने सनर्महरुः1. परीक्षा/अधतवाडताड न्दन आउाँदा प्रवेिपत्र अन्नवायड लयाउनु पनेछ । प्रवेिपत्र न्वना
परीक्षा/अधतवाडताडमा बस्न पाइने छै न ।
2. परीक्षा हिमा मोबाइि फोन लयाउन पाइने छै न ।
3. परीक्षा िरुु हुनु भधदा ३० न्मनेट अगान्र् घन्टटद्वारा सचू ना गरेपन्छ परीक्षा हिमा प्रवेश गनड
न्दइनेछ ।
4. वस्तुगत परीक्षा िरुु भएको १५ न्मनेट पन्छ र न्वर्यगत परीक्षा िरुु भएको आिा घटटा पन्छ
आउने र वस्तुगत तथा न्वर्यगत दवु ै परीक्षा सगुं ै हुनेमा २० न्मनेट पन्छ आउने उम्मेदवारिे
परीक्षामा बस्न पाइने छै न ।
5. परीक्षा हिमा प्रवेि गनड पाउने समय अवन्ि (वाँदु ा नुं. ४ मा उलिेख गररएको) न्वतेको १० न्मनेट
पछान्र् मात्र उम्मेदवारिाई परीक्षा हि बासहर जाने अनमु सत न्दइने छ ।
6. परीक्षा हिमा प्रवेि गरे पन्छ सकताब, कापी, कागज, सचट आन्द आफू साथ राख्नु हुदाँ नै ।
उम्मेदवारिे आपसमा कुराकानी र िंकेत समेत गनुड हुदाँ नै ।
7. परीक्षा हिमा उम्मेदवारिे परीक्षाको मर्ायिा सवपरीत कुनै काम गरेमा के धराध्यक्षिे परीक्षा
हिबाट सनष्काषन गरी तुरन्त कानून बमोसजमको कारवाही गनेछ र त्यसरी न्नष्कािन गररएको
उम्मेदवारको सो न्वज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द िएको मान्नने छ ।
8. न्बरामी भएको उम्मेदवारिे परीक्षा हिमा प्रवेि गरी परीक्षा न्दने क्रममा न्नजिाई के ही भएमा
कार्ायिार् जवाफिेही हुने छै न ।
9. उम्मेदवारिे परीक्षा न्दएको न्दनमा हासजर असनवार्य रुपिे गनुड पनेछ ।
10. कायाडियिे िूचनाद्वारा न्निाडरण गरे को कायडक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चािन हुनेछ
11. कुनै उम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बधिमा सोध्नु पदाड पन्न परीक्षामा सन्म्मन्ित
अधय उम्मेदवारहरिाई बािा नपने गरी न्नरीक्षकिाई सोध्नु पनेछ ।
उम्मेिवारिे पािना गनयपु ने सनर्महरुः
1. परीक्षा/अधतवाडताड न्दन आउाँदा प्रवेिपत्र अन्नवायड लयाउनु पनेछ । प्रवेिपत्र न्वना
परीक्षा/अधतवाडताडमा बस्न पाइने छै न .
2. परीक्षा हिमा मोबाइि फोन लयाउन पाइने छै न ।
3. परीक्षा िरुु हुनु भधदा ३० न्मनेट अगान्र् घन्टटद्वारा सचू ना गरेपन्छ परीक्षा हिमा प्रवेश गनड
न्दइनेछ ।
4. वस्तुगत परीक्षा िरुु भएको १५ न्मनेट पन्छ र न्वर्यगत परीक्षा िरुु भएको आिा घटटा पन्छ आउने
र वस्तुगत तथा न्वर्यगत दवु ै परीक्षा सगुं ै हुनेमा २० न्मनेट पन्छ आउने उम्मेदवारिे परीक्षामा बस्न
पाइने छै न ।
5. परीक्षा हिमा प्रवेि गनड पाउने समय अवन्ि (वाँदु ा न.ुं ४ मा उलिेख गररएको) न्वतेको १० न्मनेट
पछान्र् मात्र उम्मेदवारिाई परीक्षा हि बासहर जाने अनमु सत न्दइने छ ।
6. परीक्षा हिमा प्रवेि गरे पन्छ सकताब, कापी, कागज, सचट आन्द आफू साथ राख्नु हुदाँ नै ।
उम्मेदवारिे आपसमा कुराकानी र िंकेत समेत गनुड हुदाँ नै ।
7. परीक्षा हिमा उम्मेदवारिे परीक्षाको मर्ायिा सवपरीत कुनै काम गरेमा के धराध्यक्षिे परीक्षा
हिबाट सनष्काषन गरी तुरन्त कानून बमोसजमको कारवाही गनेछ र त्यसरी न्नष्कािन गररएको
उम्मेदवारको सो न्वज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द िएको मान्नने छ ।
8. न्बरामी भएको उम्मेदवारिे परीक्षा हिमा प्रवेि गरी परीक्षा न्दने क्रममा न्नजिाई के ही भएमा
कार्ायिार् जवाफिेही हुने छै न ।
9. उम्मेदवारिे परीक्षा न्दएको न्दनमा हासजर असनवार्य रुपिे गनुड पनेछ ।
10. कायाडियिे िूचनाद्वारा न्निाडरण गरे को कायडक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चािन हुनेछ
11. कुनै उम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बधिमा सोध्नु पदाड पन्न परीक्षामा सन्म्मन्ित
अधय उम्मेदवारहरिाई बािा नपने गरी न्नरीक्षकिाई सोध्नु पनेछ ।

न्सन्दङ् वा गाउाँपान्िका
गाउाँ कायडपान्िकाको कायाडिय
साब्िाखु, ताप्िेजङु
प्रवेश पत्र

हालसालै णखचे को पासपोर्ा
साइरको

पुरे

मुखाकृथत

दे णखने फोर्ो र्ााँसी फोर्ोमा
समेत पने गरी उम्मेदवारले
दस्तखत गने

परीक्षान्थडिे भनेाःक) न्वज्ञापन नुं.

खि
ु ा/समावेिी समहु

ख) धयनू तम िैन्क्षक योग्यताको मि
ु न्वर्याः
ग) परीक्षा के धराः
ङ) उम्मेदवारको

घ) पदाः
नाम,थराःदस्तखताः-

कार्ायिर्को कमयचारीिे िनेःयस कायाडियबाट न्िइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईिाई न्नम्न के धरबाट सन्म्मन्ित हुन हनुमन्त
न्दइएको छ । न्वज्ञापनमा तोन्कएको ितड नपुगेको ठहर भएमा जनु सुके अवस्थामा पन्न यो अनुमन्त
रद्द हुनेछ ।
रोि नम्वराःरष्टव्याः- कृ पया उम्मेदवारिे पािना गनडपु ने न्नयमहरु हेनडुहोिा ।
अथिकृतको दस्तखत

न्सन्दङ् वा गाउाँपान्िका
गाउाँ कायडपान्िकाको कायाडिय
साब्िाखु, ताप्िेजङु
प्रवेश पत्र

हालसालै णखचे को पासपोर्ा
साइरको

पुरे

मुखाकृथत

दे णखने फोर्ो र्ााँसी फोर्ोमा
समेत पने गरी उम्मेदवारले
दस्तखत गने

परीक्षान्थडिे भनेाःक) न्वज्ञापन नुं.

खि
ु ा/समावेिी समहु

ख) धयूनतम िैन्क्षक योग्यताको मुि न्वर्याः
ग) परीक्षा के धराः
ङ) उम्मेदवारको

घ) पदाः
नाम,थराःदस्तखताः-

कार्ायिर्को कमयचारीिे िनेःयस कायाडियबाट न्िइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईिाई न्नम्न के धरबाट सन्म्मन्ित हुन हनुमन्त
न्दइएको छ । न्वज्ञापनमा तोन्कएको ितड नपुगेको ठहर भएमा जनु सुके अवस्थामा पन्न यो अनुमन्त
रद्द हुनेछ ।
रोि नम्वराःरष्टव्याः_ कृ पया उम्मेदवारिे पािना गनुडपने न्नयमहरु हेधनुहोिा
अथिकृतको दस्तखत

