अनसूची - ३
दफा ४ को उपदफा २ सँग सम्बिन्धत

खाँदबारी नगरपािलका

नगरकायर्पािलकाको कायार्लय
खाँदबारी, सङखुवासभा

फोटो

दरखास्त फाराम
क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरे को पद सम्बन्धी �ववरणः
१ �व�ापन नः

२ खुल्लाः

५ समह
ू

६ उपसमूह

ख) उम्मेदवारको �ववरणः
उम्मेदवारको

स्थायी

ठे गाना

३ पदः

नाम थर

४ सेवा

७ श्रेणी/तहः

८ पर��ा केन्द्रः

दे वनागर�मा

नाग�रकता नं.

अंग्रेजी ठुलो अ�रमा

जार� गन� िजल्लाः

िजल्लाः

न. पा. / गा. पा.

टोलः

मागर्

पत्रचार गन� ठे गानाः

वडा नं.

�म�तः

फोन नं

बाबक
ु ो नामः

आमाको नामः

जन्म

हालको उमेरः

बाजेको नामः

�लङः

इमेल

प�त/पित्नको नामः

�म�तः

ग) शै��क योग्यता ता�लम
आवश्यक न्यूनतम

�वद्यालय बोडर् ता�लम �दने

योग्यता

संस्था

शै��क योग्यता

शै��क उपा�ध
ता�लम

संकाय

प्र�तशत

मुल �वषय

ता�लम
घ) अनुभव सम्बन्धी �ववरणः
कायार्लयको नामः

पदः

उम्मेदवारको ल्याप्चे
सह�छाप
दायाँ

बायाँ

सेवा/समह
ू

श्रेणी/तह

उम्मेदवारको दस्तखतः
�म�तः

कायार्लय प्रयोजनका ला�ग

र�सद नं

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण
दरखास्त रुजु गन�को

�म�तः

स्थायी/अस्थायी/करार

रोल नं
दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गन�को
दस्तखत

�म�तः

दे �ख

अवधी

सम्म

पर��ाथ�ले पालन गनुर् पन� �नयमहरुः

1. प्रवेशपत्र �बना प�र�ाथ�लाई कुनै प�न प�र�ा
(�ल�खत प्रयोगात्मक र अन्तवार्तार्) मा बस्न

खाँदबारी नगरपािलका

नगर कायर्पािलकाको कायार्लय
खाँदबारी, सङ्खवु ासभा

�दइने छै न र मोबाईल फोन समेत �नषेध

फोटो

ग�रएको छ ।

2. उम्मेदवारले पर��ा �दईएको �दनमा हािजर�
अ�नवायर् रुपमा गनुप
र् न�छ।

3. कायार्लयको सच
ू नाद्वारा �नधार्रण गरे को

कायर्क्रम अनुसार पर��ा संचालन हुनेछ ।

4. कुनै उम्मेदवारले प्रश्न पत्रमा रहेको

अस्पस्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदार् प�न

पर��ामा सिम्म�लत अन्य उम्मेदवारहरुलाई

बाधा नगन� गर� �नर��कलाई सोध्नु पन�छ।

5. पर��ा हलमा प्रवेश गरे प�छ अनावश्यक

सामानहरु आफु साथमा रा� पाईने छै न र

एक आपसमा कुराकानी समेत गनर् पाईने छै न

।

पर��ाथ�ले भन� खल्
ु ला प्र�तयो�गताको ला�ग
प्रवेश पत्र

�व�ापन नं ……………………………

तहः

समूहः

प�र�ा केन्द्रः

उम्मेदवारको नामः

(�ल�खत प्रयोगात्मक र अन्तवार्तार्) मा बस्न

सेवाः
�ेत्रः

दस्तखतः
रोल नं

उपसमूहः

अ�धकृतको दस्तखतः
दजार्ः

�म�तः

खाँदबारी नगरपािलका

पर��ाथ�ले पालन गनुर् पन� �नयमहरुः

1. प्रवेशपत्र �बना प�र�ाथ�लाई कुनै प�न प�र�ा

पदः

नगर कायर्पािलकाको कायार्लय
खाँदबारी, सङ्खवु ासभा

�दइने छै न र मोबाईल फोन समेत �नषेध

ग�रएको छ ।

फोटो

2. उम्मेदवारले पर��ा �दईएको �दनमा हािजर�
अ�नवायर् रुपमा गनुप
र् न�छ।

3. कायार्लयको सूचनाद्वारा �नधार्रण गरे को

कायर्क्रम अनस
ु ार पर��ा संचालन हुनेछ ।

4. कुनै उम्मेदवारले प्रश्न पत्रमा रहेको

अस्पस्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदार् प�न

पर��ामा सिम्म�लत अन्य उम्मेदवारहरुलाई

बाधा नगन� गर� �नर��कलाई सोध्नु पन�छ।

5. पर��ा हलमा प्रवेश गरे प�छ अनावश्यक

सामानहरु आफु साथमा रा� पाईने छै न र

एक आपसमा कुराकानी समेत गनर् पाईने छै न

।

पर��ाथ�ले भन� खुल्ला प्र�तयो�गताको ला�ग
प्रवेश पत्र

�व�ापन नं ……………………………

तहः

समुहः

प�र�ा केन्द्रः

उम्मेदवारको नामः
दस्तखतः
रोल नं

सेवाः

पदः

उपसमुहः

�ेत्रः

अ�धकृतको दस्तखतः

�म�तः

दजार्ः

