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ऄनुसूची-२ 

(दफा १० सँग सम्बन्धधत) 

समदुायमा अधाररत पनुर्सथाापना सहजकताा पदका लान्ग दरखार्सत फारम 

 अमचोक गाईँ  कायापान्लकाको कायाालय 

वालंखा, भोजपुर 

दरखार्सत फारामको ढाचँा 

(क) ईम्मेद्वारले दरखार्सत फारमका लान्ग भरेका पद सम्बधधी न्ववरण: 

 न्वज्ञापन न.ं : पद:                      

ककन्समः १. खुला, २. ऄपाङ्ग, ३. दबैु (गोलो न्चधह लगाईने) 

(ख) ईम्मेद्वारको वैयन्िक न्ववरणः 

ईम्मेद्वारको नाम थर  दवेनागरमा  

 ऄंग्रेजी ठुलो ऄक्षरमा  न्लङ्ग: 

जधम न्मन्तः न्व.स ं आर्सवी संबतः हालको ईमेरः   वषा   

मन्हना 

नागरीकता न:ं जारी गने न्जल्ला : न्मन्त : 

र्सथायी ठेगाना न्जल्लाः गा.पा./न.पाः वडा नः 

 टोलः घर नं./मागाः फोनः 

पत्राचार गने ठेगाना : इमेल: 

बाबुको नाम, थर : अमाको नाम, थरः 

बाजेको नाम, थरः वैवान्हक ऄवर्सथाः                    (न्ववान्हत/ऄन्ववान्हत ईल्लेख गने) 

पन्त/पत्नीको नाथथरः 

पररवारमा कोही ऄपाङ्गता भएको व्यन्ि भए/नभएकोः                     (ईल्लेख गने) 

न्नवेदकमा कुनै प्रकारको ऄपाङ्गता भए/नभएकोः                                                    (ईल्लेख 

गने) 

 (ग) शैन्क्षक योग्यता/तान्लम (अवश्यक धयूनतम योग्यता/ कम््युटर तान्लम मात्र ईल्लेख गने) 

अवश्यक धयनूतम योग्यता न्वश्वन्वद्यालय/तान्लम कदने सरं्सथा शनै्क्षक ईपाधी/तान्लम संकाय श्रणेी/प्रन्तशत मलू न्वषय 

शैन्क्षक योग्यता      

     

तान्लम      

(घ) ऄनुभव सम्बधधी न्ववरण 

कायाालय पद सवेा/समहू/ईपसमहू श्रणेी/तह र्सथायी/ऄर्सथायी/करार 
ऄवन्ध 

दने्ख सम्म 

       

       

मैले यस दरखार्सत फारममा खुलाएका सम्पूणा न्ववरणहरु सत्य छन्। दरखार्सत बुझाएको पदको सूचनाको लान्ग 

ऄयोग्य ठहररन ेगरी कुनै सजाय पाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटे वा लुकाएको ठहररएमा प्रचन्लत काननू बमोन्जम 

सहनेछु बुझाईनेछु। ईम्मेद्वारले पालना गने भनी प्रचन्लत कानून तथा यस दरखार्सत फारममा ईन्ल्लन्खत सबै शता 

तथा न्नयमहरु पालना गना मञ्चुर गदाछु। साथै, करार सम्झौतामा ईन्ल्लन्खत सम्पूणा शताहरु पणूा रुपमा पालना 

गनछुे। 

ईम्मदे्वारको ल्या्चे सहीछाप ईम्मदे्वारको दर्सतखत 

दाया ँ बाया ँ

हालसालै न्खचेको 

पासपोटा साइजको पुरै 

मुखाकृन्त दने्खने फोटो 

यहाँ टाँसे्न र फोटो र 

फाराममा पने गरी 

ईम्मेद्वारले दर्सतखत गने 
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न्मन्त: 

कायाालयले भनेः 

रन्सद/भौचर नः रोल नं: . 

दरखार्सत ऄर्सवीकृत भए सो को कारण : 

दरखार्सत रुज ुगनेको नामः 

दर्सतखतः 

न्मन्त : 

दरखार्सत र्सवीकृत/ऄर्सवीकृत गनेको 

नामः 

दर्सतखतः 

न्मन्तः 

 

द्रष्टव्यः दरखार्सत साथ सूचनामा ईल्लेन्खत लगायत न्नम्नन्लन्खत कागजातहरु ऄन्नवाया रुपमा ईम्मेद्वार अफैल ेप्रमान्णत 

गरी पेश गनुा पनेछ।   

(१)  नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी, (२) धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररन्त्रक 

प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प (सम्बद्धता अवश्यक पनेमा सो को प्रन्तन्लन्प समेत), (३) ऄनुभवको प्रमाणपत्रको 

प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प (भएमा), (४) सम्बन्धधत गाईँपान्लकामा र्सथायी बसोबासको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प, (५) 

ऄपाङ्गता भएको व्यन्ि भए ऄपाङ्गता पररचयपत्रको प्रन्तन्लन्प, (६) ऄपाङ्गता भएको व्यन्िको एकाघरपररवारको 

सदर्सय भए नाता प्रमान्णत प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प।  

(२)  ईम्मेद्वारले न्लन्खत परीक्षा ईन्िणा गरी ऄधतवााताा कदन अईँदा प्रकरण १ मा ईन्ल्लन्खत सम्पूणा कागजात तथा 

प्रमाणपत्रहरुको सक्कल समेत साथमा न्लआ अईनु पनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रवशे पत्र 

न्वज्ञापन न:ं            फोटो 

रोल न:ं            

नामः 

ठेगानाः 

पदः 

प्रकारः खुला/ऄपाङ्ग/दवैु 

ईम्मेद्वारले परीक्षा कदन अईँदा पालना गनुापने कुराहरः 

१. परीक्षा समयभधदा कन्म्तमा १ घण्टा ऄगाडी न ैपरीक्षा हुन ेर्सथानमा र कन्म्तमा १५ न्मनेट ऄगाडी नै पररक्षा 

हलमा प्रवेश गनुापनछे। 

२. काबु बान्हरको कारणबाट परीक्षा हलमा अईन कढला भएमा कारण सन्हत जानकारी कदएमा न्नरीक्षकले परीक्षा 

सुर भएको १५ न्मनेटन्भत्रको ऄवन्धसम्ममा परीक्षा हलमा पस्न कदन सके्नछ।सो ऄवन्धभधदा बाहके परीक्षा हलमा 

पस्न कदआनछैेन। 

३. ईिरपुन्र्सतकामा कालो रङ्कको मसी भएको कलमको मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 

४. परीक्षा सुर भएको ३० न्मनेटदेखी ४० न्मनेटसम्मको समयमा शौचालय जाने प्रयोजनका लान्ग मात्र न्नरीक्षकको 

ऄनुमन्तले परीक्षा हलबाट बान्हर जान सककने छ। 

५. परीक्षा ऄवन्धमा क्याल्कुलेटर, मोबाइल वा ऄधय न्वदु्यन्तय ईपकरणको प्रयोग गना पाआने छैन। 

६. परीक्षा ऄवन्धमा न्चट, फलाम े हन्तयार लगायतका कुनैपन्न न्नषेन्धत प्रकारको वर्सतु परीक्षा हलन्भत्र लैजान 

पाआनेछैन। 

७. कम््युटर सीप परीक्षण र ऄधतवााताा परीक्षा कदन अईँदा पन्न ईम्मेद्वारले यसै प्रवेशपत्र न्लआ अईनपुनछे।  

८. ईन्ल्लन्खत शताभधदा न्वपररत ईम्मेद्वारले कुनै कामकारवाही गरेमा ईम्मेद्वारलाइ परीक्षा हलबाट बान्हर 

न्नकाल्नेदेन्ख परीक्षा रद्द गनसेम्मको ऄन्धकार न्सफाररस सन्मन्तलाइ हुनेछ।  

 


