
 

 

 

   

अनसुचूी - ३ 

(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा) 

न्सस्ने गाउुँ कार्यपान्िकको कार्ायिर् 

रुकुमकोट रुकुम (परू्य) 

िनु्म्बन्न प्रदेश, नेपाि 

करारको लागि दरखास्त फाराम 
(क) वैयक्तिक वववरण 

नाम थर (देवनािरीमा)  
(अंग्रेजी ठूलो अक्षरमा)  गलङ्ग: 

नािररकता नं: जारी िने क्तजल्ला : गमगत: 

स्थायी ठेिाना क) क्तजल्ला: ख) न.पा./िा.पा. : ि) वडा नं 
घ) टोल : ङ) मािग/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार िने ठेिाना : ईमेल: 
बाबकुो नाम, थर : जन्म गमगत:                (वव.सं.मा)                 (ईक्तस्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वर्ग            मवहना 

(ख) शैक्तक्षक योग्यता/तागलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लागि चावहन ेआवश्यक न्यूनतम शैक्तक्षक योग्यता/तागलम मात्र उल्लेख िने) 
आवश्यक न्यूनतम योग्यता ववश्वववद्यालय/बोडग/तागलम ददने संस्था  शैक्तक्षक उपागि/तागलम  संकाय  शे्रणी/प्रगतशत  मूल ववर्य 

 शैक्तक्षक योग्यता      
     

 तागलम      
(ि) अनभुव सम्बन्िी वववरण  

  कायागलय  पद  सेवा/समूह/उपसमूह  शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवगि 

देक्तख सम्म 
       
       

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणग वववरणहरु सत्य छन।् दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लागि अयोग्य ठहररने िरी कुन ैसजाय पाएको छैन। 
कुनै कुरा ढााँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रचगलत कानून बमोक्तजम सहनछुे/बझुाउनछुे। उम्मेदवारले पालना िने भनी प्रचगलत कानून तथा यस दरखास्त 
फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेक्तखत सबै शतग तथा गनयमहरु पालना िनग मन्जरु िदगछु। साथै करारमा उल्लेक्तखत शतगहरु पूणग रुपमा पालना िनेछु र करारको 
समयभन्दा अिावै करारको अन्त्य िदाग कक्तम्तमा ३ मवहनाको पूवग सूचना ददई कायागलयमा गनवेदन ददनछुे। 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप  
 
 

उम्मेदवारको दस्तखत 

दायााँ बायााँ 
 
 

 

गमगत: 
कायागलयले भनेेः 
रगसद/भौचर नं. : रोल नं.: 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुिनेको नाम र दस्तखतेः 
गमगत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत िनेको दस्तखत: 
गमगत: 

 द्रष्टव्य: दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेक्तखत लिायत गनम्नगलक्तखत कािजातहरु अगनवायग रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाक्तणत िरी पेश िनुग पनेछ । 
(१) नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप, (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रगतगलवप, (३) न्यूनतम शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र 
र चाररगत्रक प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप, प्राववगिक कायग (इक्तन्जगनयररङ्ग, स्वास््य तथा पश ुक्तचवकत्सा लिायतका अन्य के्षत्र) का लागि आवश्यक पने व्यवसावयक 
प्रमाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रगतगलवप, तागलम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रगतगलवप, आदद 

 

हालसालै क्तखचेको पासपोटग 
साईजको परैु मखुाकृगत देक्तखने 
फोटो यहााँ टास्ने र फोटो र 
फाराममा पने िरी उम्मेदवारले 
दस्तखत 



 

 

 

परीक्षार्थी प्रवेश पत्र 

परीक्षार्थीको रोि न.ं 

 

 

पररक्षार्थी प्रवेश पत्र 

न्सस्ने गाउुँपान्िका 

गाउुँ कार्यपान्िकको कार्ायिर् रुकुमकोट रुकुम (परू्य) 

 

पररक्षार्थीको रोि न.ं 

 

 

   

परीक्षार्थीले पालना गननुपने आचारसंहिता 

 न्निायररत समर्भधदा १५ न्मनेट परू्य पररक्षा हिन्भत्र प्रर्ेश 

गररसक्नपुनेछ । 

 परीक्षार्थीको प्रर्ेश पत्रमा भएको मखुाकृन्त स्पष्ट बनु्िने 

हनुपुनेछ । 

 परीक्षा हिन्भत्र किम बाहके कुनै हातहन्तर्ार, मोबाइि, 

क्र्ािकुिेटर, स्रोत पनु्स्तका, कागज न्िएर प्रर्ेश गनय पाईनेछैन । 

 परीक्षा हिन्भत्र मर्ायन्दत भाषा र व्र्र्हार दखेाउनपुनेछ। 

 परीक्षा सरं्ोजक र्ा केधराध्र्क्षिे अननु्चत व्र्र्हार गने कुनै 

पन्न पररक्षार्थीिाई कुनै पन्न बेिा न्नष्कासन गरी पररक्षा समेत 

रद्द गनय सक्नेछ । 

 

न्र्ज्ञापन न.ं  
क्र.स. 
पद: 
तह: 
नाम, र्थर: 

परीक्षार्थीले पालना गननुपने आचारसंहिता 

 न्निायररत समर्भधदा १५ न्मनेट परू्य पररक्षा हिन्भत्र प्रर्ेश 

गररसक्नपुनेछ । 

 परीक्षार्थीको प्रर्ेश पत्रमा भएको मखुाकृन्त स्पष्ट बनु्िने 

हनुपुनेछ । 

 परीक्षा हिन्भत्र किम बाहके कुनै हातहन्तर्ार, मोबाइि, 

क्र्ािकुिेटर, स्रोत पनु्स्तका, कागज न्िएर प्रर्ेश गनय पाईनेछैन । 

 परीक्षा हिन्भत्र मर्ायन्दत भाषा र व्र्र्हार दखेाउनपुनेछ । 

 परीक्षा सरं्ोजक र्ा केधराध्र्क्षिे अननु्चत व्र्र्हार गने कुनै 

पन्न पररक्षार्थीिाई कुनै पन्न बेिा न्नष्कासन गरी पररक्षा समेत 

रद्द गनय सक्नेछ । 

 

न्र्ज्ञापन न.ं  
क्र.स. 
पद: 
तह: 
नाम, र्थर: 

मखुाकृन्त देन्खन े

फोटो 

मखुाकृन्त देन्खन े

 फोटो 


