
अनुसूची – ३ 

(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा) 
छत्रकोट गाउुँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

  चोर्गा गुल्मी 
िुन्म्बनी प्रदेश, नेपाि 

दरखास्त फाराम 

(क)  उम्मेद्वारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बधिी वववरण 

१.ववज्ञपान नं. : २. खुिा / समावेशीीः ३.पदीः ४.शे्रणी/तहीः ५.परीक्षा केधरीः 

(ख) वैर्न्ततक वववरण 

 नाम, थर (देवनागरीमा)  

(अंग्रेजी ठूलो अक्षरमा)   ललङ्गः 

नागररकता नं.: जारी गने जजललाः लमततः 
स्थायी ठेगाना क) जजललाः ख) न.पा./गा.पा.: ग) वडा नं.: 
 घ) टोलः ङ) मागग/घर नं.: च) फो. नं.: 

पत्राचार गने ठेगानाः  ईमेलः 

बाबुको नाम, थर  जन्म लमततः                          (वव.सं.मा)                  (ईजस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर  हालको उमेर                                  वर्ग                                 महहना 

(ख) शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम(दरखास्त फाराम भरेको पदको िागग चाहहने आवश्र्क धरु्नतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क धरु्नतम र्ोग्र्ता ववश्वववद्र्ािर्/बोर्य/तालिम हदने संस्था शैक्षक्षक उपागि/तालिम संकार् श्रैणी/प्रततशत मूि ववषर् 

शैक्षक्षक योग्यता      

     

ताललम      

(ग) अनुभव सम्बधिी वववरण 

कार्ायिर् पद सेवा/समूह/उपसमहू शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार अवगि 

देखख सम्म 

       
 

       
 

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूर्ग वववरर्हरु सत्य छन ्। दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लागग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा 
लुकाएको ठहररएमा प्रचललत कानून बमोजजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उललेखखत सबै शतग 
तथा तनयमहरु पालना गनग मन्जुर गदगछु । साथै करारमा उललेखखत शतगहरु पूर्ग रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाग कम्तीमा ३ महहनाको 
पूवग सूचना हदई कायागलयमा तनवेदन हदनेछु ।  

उम्मेद्वारको लयाप्चे सहीछाप उम्मेद्वाराको दस्तखत 

दााँया बााँया 
 
 
 
 
 

 
 लमतत: 

कायागलयले भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोल नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारर्ः 
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः 
लमततः 

दरखास्त स्वीकृत /अस्वीकृत गनेको दस्तखत 

लमततः 
द्रष्टव्यः दरखास्त साथ सूचनामा उललेखखत लगायत तनम्नललखखत कागजातहरु अतनवायग रुपमा उम्मेद्वार आफैले प्रमाखर्त गरी पेश गनुग पनेछ ।(१) नेपाली नागररकताको 
प्रमार्पत्रको प्रततललवप, (२) समकक्षता र सम्बद्ध पनेमा सो को प्रततललवप, (३) न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र र चाररत्रत्रक प्रमार्पत्रको प्रततललवप, प्राववगधक कायग 
(इजन्जतनयररङ्ग, स्वास््य तथा पशु गचककत्सा लगायतका अन्य क्षेत्र) का लागग आवश्यक पने व्यवसातयक प्रमार्पत्र (लाईसेन्स) को प्रततललवप, ताललम र अनुभव आवश्यक 
पनेमा सो समेतको प्रततललवप, आहद । 

हालसालै खखचेको 
पासपोटग साईजको पुरै 
मुखाकृतत देखखने फोटो 
यहााँ टााँस्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेद्वारले दस्तखत 
गने 

कायागलय प्रयोजनको लागग 

परीक्षाथीको संकेत नं.: 
रोल नं./ववज्ञापन नं./आगथगक वर्ग 

 

.................../........../............... 



अनुसूची – ३ 

(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा) 
छत्रकोट गाउुँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

चोर्गा गुल्मी 
िुन्म्बनी प्रदेश, नेपाि 

 

उम्मेद्वारिे पािन गनुयपने तनर्महरु  

१. परीक्षा दिन आउँिा अननवार्य रुपमा प्रवेशपत्र ल्र्ाउनुपनेछ । 

प्रवेशपत्र नवना परीक्षामा वस्न पाइने छैन ।  

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्र्ाउन पाइने छैन ।  

३. नलनित परीक्षाको ननतजा प्रकाशन भएपनछ प्रर्ोगात्मक 

परीक्षा तथा अन्तवायताय हुने दिनमा पनन प्रवेश पत्र ल्र्ाउनु 

अननवार्य छ ।  

४. परीक्षा शुरु हुन भन्िा ३० नमनेट अगानि घण्टीद्वारा सूचना 

गरेपनछ परीक्षा हलमा प्रवेश गनय दिइनेछ । वस्तुगत परीक्षा 

शरुु भएको १५ नमनेट पनछ र नवषर्गत परीक्षा शुरु भएको 

आधा घण्टा पछी आउने र वस्तुगत तथा नवषर्गत िवुै परीक्षा 

सँगै हुनेमा २० नमनेट पनछ आउने उम्मेद्वारले परीक्षामा वस्न 

पाउने छैन ।  

५. परीक्षा हलमा प्रवेश गनय पाउने समर् अवनध (बुँिा नं. ४ मा 

उल्लेि गररएको) नबतेको १० नमनेट पनछ मात्र उम्मेद्वारलाई 

परीक्षा हल बानहर जाने अनुमनत दिइनेछ ।   

६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरेपनछ दकताब, कापी, कागज, नचट आदि 

आफू साथ राख्नु हुिँैन ।  उम्मेद्वारले आपसमा कुराकानी र संकेत 

समेत गनुय हुिँैन ।  

७. परीक्षा हलमा उम्मेद्वारले परीक्षाको मर्ायिा नवपरीत कुनै काम 

गरेमा केन्राध्र्क्षले परीक्षा हलबाट ननष्कासन गरी तुरुन्त 

कानून बमोनजम कावायही गनेछ र त्र्सरी ननष्काशन गररएको 

उम्मेद्वारको सो नवज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मानननेछ 

।  

८. नवरामी भएको उम्मेद्वारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा 

दिने क्रममा ननजलाई केही भएमा कार्ायलर् जवाफिेही हुनेछैन 

।  

९. उम्मेद्वारले परीक्षा दिएको दिनमा हानजर अननवार्य रुपले 

गनुयपनेछ ।  

१०. कार्ायलर्को सूचना द्वारा ननधायरण गरेको कार्यक्रमअनुसार 

परीक्षा संचालन हुनेछ ।  

११. उम्मेद्वारले वस्तुगत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्नपत्रको "की" 

उत्तरपुनस्तकामा अननवार्य रुपले लेख्नुपनेछ । नलेिेमा 

उत्तरपुनस्तका स्वतः रद्ध हुनेछ ।  

१२. ल्र्ाकत (आई.क्र्ू.) परीक्षामा क्र्ाल्कुलेटर प्रर्ोग गनय 

पाईनेछैन ।  

१३. कुनै उम्मेद्वारले प्रश्नपत्रमा रहकेो अस्पष्टताको सम्बन्धमा 

सोध्नुपिाय पनन परीक्षामा सनम्मनलत अन्र् उम्मेद्वारहरुलाई 

बाधा नपने गरी नीररक्षकलाई सोध्नुपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

परीक्षाथीले भनेः- 

क.नवज्ञापन नं.: िुला / समावेशी समूह 

  

  

  

  

  

  

ि.पि /श्रेणीः ग.परीक्षा केन्रः 

घ.ऐनछछक प्रानज्ञक नवषर्ः 

 

च.न्र्ूनतम शैनक्षक र्ोग्र्ताको 

मूल नवषर्ः 

ङ. थप पत्र/नवषर्षः 

 

छ. उम्मेद्वारको 
नाम, थरः 

िस्तितः 

 

कार्ायलर्को कमयचारीले भनेः 

 र्स कार्ायलर्बाट नलइने उक्त पिको परीक्षामा तपाईलाई ननम्न 

केन्रबाट सनम्मनलत हुन अनुमनत दिइएको छ । नवज्ञापनमा तोदकएको 

शतय ठहर नभएमा जुनसुकै अजस्थामा पनन र्ो अनुनमत रद्द हुनेछ ।  

 

परीक्षा केन्रः    रोल नं. 

हालसालै खखचेको 
पासपोटग साईजको पुरै 
मुखाकृतत देखखने फोटो 
यहााँ टााँस्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेद्वारले दस्तखत 
गने 


