
अनसूचि - ३ 

दफा ४ को उपदफा २ सँग सम्बचधित 

खाँदबारी नगरपाचिका 

नगरकार्यपाचिकाको कार्ायिर् 

खाँदबारी, सङखुवासभा 
                                                                दरखास्त फाराम  फोटो 
 

क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी वववरणः 

 

ख) उम्मेदवारको वववरणः 
उम्मेदवारको नाम थर देवनागरीमा 

अंगे्रजी ठुलो अक्षरमा ललङः 
नागररकता नं. जारी गने जजललाः लमततः 

स्थायी 
ठेगाना 

जजललाः न. पा. / गा. पा. वडा नं. 
टोलः मागग  फोन न ं

पत्रचार गने ठेगानाः इमेल 

बाबुको नामः आमाको नामः 
बाजेको नामः पतत/पजननको नामः 
जन्म 
लमततः 

 हालको उमेरः 

ग) शैक्षक्षक योग्यता ताललम  
आवश्यक न्यूनतम 
योग्यता 

ववद्यालय बोडग ताललम ददने 
संस्था 

शैक्षक्षक उपाधध 
ताललम 

संकाय प्रततशत मुल ववषय 

शैक्षक्षक योग्यता      

     
ताललम      

घ) अनुभव सम्बन्धी वववरणः 
कायागलयको नामः पदः सेवा/समूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार अवधी 

देखख सम्म 

       

       

       

 

उम्मेदवारको लयाप्चे 
सहीछाप 

उम्मेदवारको दस्तखतः 
लमततः 

दायााँ बायााँ 
  

   कायागलय प्रयोजनका लाधग 
रलसद नं                                              रोल न ं

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण 

दरखास्त रुज ुगनेको  

लमततः 
दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनकेो 
दस्तखत 

 

१ ववज्ञापन नः २ खुललाः ३ पदः ४ सेवा 
५ समहू ६ उपसमहू ७ शे्रणी/तहः ८ परीक्षा केन्रः 



 
 

लमततः 

 
 

परीक्षाथीले पालन गनुग पन ेतनयमहरुः 
1. प्रवेशपत्र बबना पररक्षाथीलाई कुनै पतन पररक्षा 

(ललखखत प्रयोगानमक र अन्तवागताग) मा बस्न 
ददइने छैन र मोबाईल फोन समेत तनषेध 
गररएको छ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा ददईएको ददनमा हाजजरी 
अतनवायग रुपमा गनुगपनेछ। 

3. कायागलयको सूचनाद्वारा तनधागरण गरेको 
कायगक्रम अनुसार परीक्षा संचालन हुनेछ । 

4. कुनै उम्मेदवारले प्रश्न पत्रमा रहेको 
अस्पस्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाग पतन 
परीक्षामा सजम्मललत अन्य उम्मेदवारहरुलाई 
बाधा नगन ेगरी तनरीक्षकलाई सोध्नु पनछे। 

5. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पतछ अनावश्यक 
सामानहरु आफु साथमा राख्न पाईने छैन र 
एक आपसमा कुराकानी समेत गनग पाईने छैन 
। 

 

            खााँदबारी नगरपालिका 

  नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

        खााँदबारी, सङ्खवुासभा 

फोटो 

      

 

  परीक्षाथीले भने खुलला प्रततयोधगताको लाधग 

  प्रवेश पत्र 

  ववज्ञापन नं ……………………………    पदः 
  तहः     सेवाः  

  समूहः                 उपसमहूः 
  पररक्षा केन्रः     क्षेत्रः 
  उम्मेदवारको नामः     

  दस्तखतः                   अधधकृतको दस्तखतः   
  

  रोल नं                      दजागः 
                लमततः  

 
 
 
 

परीक्षाथीले पालन गनुग पन ेतनयमहरुः 
1. प्रवेशपत्र बबना पररक्षाथीलाई कुनै पतन पररक्षा 

(ललखखत प्रयोगानमक र अन्तवागताग) मा बस्न 
ददइने छैन र मोबाईल फोन समेत तनषेध 
गररएको छ । 

2. उम्मेदवारले परीक्षा ददईएको ददनमा हाजजरी 
अतनवायग रुपमा गनुगपनेछ। 

3. कायागलयको सूचनाद्वारा तनधागरण गरेको 
कायगक्रम अनुसार परीक्षा संचालन हुनेछ । 

4. कुनै उम्मेदवारले प्रश्न पत्रमा रहेको 
अस्पस्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाग पतन 
परीक्षामा सजम्मललत अन्य उम्मेदवारहरुलाई 
बाधा नगन ेगरी तनरीक्षकलाई सोध्नु पनछे। 

5. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पतछ अनावश्यक 
सामानहरु आफु साथमा राख्न पाईने छैन र 
एक आपसमा कुराकानी समेत गनग पाईने छैन 
। 

 

 
 
 
 
 

           खााँदबारी नगरपालिका 

  नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

        खााँदबारी, सङ्खवुासभा 

      फोटो 

  परीक्षाथीले भने खुलला प्रततयोधगताको लाधग 

  प्रवेश पत्र 

  ववज्ञापन नं ……………………………       पदः 
  तहः      सेवाः  

  समुहः                  उपसमुहः 
  पररक्षा केन्रः        क्षेत्रः 
  उम्मेदवारको नामः     

  दस्तखतः                   अधधकृतको दस्तखतः   
  

  रोल नं                      दजागः 



                लमततः   

  


