
जिराभवानी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

सेढवा, पसाय 
प्रदेश नं.२, नेपाि 

करार/राहत  जशक्षक पदको िालग दरखास्त फाराम 

क) पररक्षा ददन चाहेको पद, तह शे्रणी समूह र ववषर् सम्बन्धी वववरण 

१. ववज्ञापन नं. :- २. तह :-  

३. दरबन्दीको वकलसम :- ४. पररक्षा ददने ववषर् :- 

५. अध्र्ापन अनमुलत प्रमाण  नं.   
 

(ख) वैर्जिक वववरण 

उम्मेदवारको नाम थर
  

(देवनागरीमा)  

(अंग्रिेी ठूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 
नागररकता नं: िारी गने जिल्िा : लमलत : 

स्थार्ी ठेगाना क) जिल्िा ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 
बाबकुो नाम, थर : िन्म लमलत :             (वव.सं.मा)              (ईजस्व संवतमा) 
बािेको नाम, थर : हािको उमेर :             वषय            मवहना 

(ग) शैजक्षक र्ोग्र्ता सम्बन्धी वववरण 

क्र.स. अध्र्र्न गरेको संस्थाको नाम शैजक्षक उपालध उलतणय वषय संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूि ववषर् 

१       

२       

३       

४       

(घ) सेवा अनभुवको वववरण (सम्बजन्धत तहमा सेवा गरेको वववरण कार्यरत जशक्षकिे मात्र भनुयपने)  

कार्यरत ववद्यािर्को नाम र ठेगाना तह/शे्रणी करार/ लनिी/ राहत शे्रणी/तह 

अवलध 

देजख सम्म 

      
      

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सिार् पाएको छैन । कुनै कुरा 
ढाँटे वा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोजिम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा 
उल्िेजखत सबै शतय तथा लनर्महरु पािना गनय मन्िरु गदयछु ।  

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ

 

 
 

लमलत: 

कार्ायिर्िे भनेेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुि ुगनेको नाम र दस्तखतेः 
लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 

लमलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेजखत िगार्त लनम्नलिजखत कागिातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाजणत गरी पेश गनुय पनेछ । 

हािसािै जखचेको पासपोटय 
साईिको परैु मखुाकृलत 

देजखने फोटो र्हाँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा पने 

गरी उम्मेदवारिे दस्तखत 
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प्रवेश-पत्र 

 पररक्षाथीिे भने : 

पररक्षाथीको नाम थर : तह : 

ववज्ञापन नं : पररक्षा ददने ववषर् : 

स्थार्ी ठेगाना : अध्र्ापन अनमुलत प्रमाणपत्र नं.: 

दरखास्त ददने समूह : पररक्षाथीको दस्तखत : 

 

गाउँ कार्ायपालिकाको कार्ायिर्िे भनय :- 

   र्स कार्ायिर्बाट लिइन ेउि पदको परीक्षामा तपाईिाई सजम्मलिन हनु अनमुलत ददइएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको शतय 
नपगेुको ठहर भएमा िनुसकैु अवस्थामा पलन र्ो प्रवशे पत्र रद्द हनुेछ । 

 

 पररक्षा केन्द्रेः     रोि नम्बरेः 
 
 

 (कार्ायिर्को छाप)                 (प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत) 
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परीक्षाथीिे पािना गनुयपने लनर्महरु :- 

१. परीक्षाथीिे परीक्षा भवनमा परीक्षा ददन आउँदा प्रवेश पत्र ल्र्ाउननेुछ । 

२. परीक्षाको नलतिा प्रकाजशत भएपलछ अन्तवायताय हनु ेददनमा अलनवार्य रुपमा प्रवेश पत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । 

३. दरखास्त फाराममा िेजखएको तह, शे्रणी र ववषर्को परीक्षामा मात्र सजम्मलित भई परीक्षा ददनपुने छ । 

४. कार्ायिर्िे ताकेको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्र् केन्द्रबाट परीक्षा ददन पाइने छैन । 

५. परीक्षामा लससाकिम वा पेजन्सि प्रर्ोग गनय पाइने छैन । 

६. वस्तगुत परीक्षाको उत्तरपजुस्तका बझुाइ सकेपलछ मात्र ववषर्गत परीक्षाका िालग प्रश्नहरु लिई परीक्षा ददन ुपनेछ । 

७. परीक्षा शरुु हनुभुन्दा १५ लमनटे अगालड सूचना गरेपलछ परीक्षा भवनमा प्रवेश गनुय पनेछ । आधाघण्टा भन्दा पलछ आउने परीक्षाथीिे  

   परीक्षामा बस्न पाउने छैन । 

८. परीक्षा शरुु भएको एक घण्टा व्र्लतत नभएसम्म परीक्षा भवनबाट वावहर िान पाइन ेछैन । 

९. परीक्षा भवनमा वकताव, कापी, कागि, जचट आदद िैिान पाइने छैन । परीक्षाथीिे आपसमा कुराकानी र संकेत गनय पाइन छैन ।        

    आफूिाई जचनाउन ेकुनै संकेत, फोन, मोबाइि नं. आदद उत्तर पजुस्तकामा िेख्न पाइने छैन । िेखेमा परीक्षा रद्ध हनुेछ । 

१०. परीक्षा भवनमा अनजुचत काम गरेमा प्रचलित काननु तथा जिराभवानी गाउँपालिकाको जशक्षा लनर्माविी र परीक्षा एवं लसफाररस  

     सम्बन्धी लनदेजशका र अनसुार कारवाही हनुेछ । 

११. सरुवा रोग िागेको परीक्षाथीिे परीक्षा शरुु हनु ुअगावै केन्द्राध्र्क्षिाई लिजखत रुपमा िानकारी ददनपुने छ । केन्द्राध्र्क्षिे त्र्स्ता  

     परीक्षाथीको पवहचान गरी सँगै परीक्षा ददन िगाउन आवश्र्क व्र्वस्था गनुय पनेछ । 

१२. परीक्षाथीको नाममा रहेका जचठी, फोन, व्र्ाग, झोिा आदद केही चीििाई परीक्षाथीिे उत्तरपजुस्तका नबझुाएसम्म सो लिन ददन हुंदैन । 

१३. परीक्षाथीिे आफूिे परीक्षा ददएको ददनमा आफ्नो हाजिर गनय छुट हनु गएमा केन्द्राध्र्क्षिाई तरुुन्त खबर गरी हाजिरी गनुयपनेछ । 

१४. परीक्षा कार्ायिर्को प्रकाजशत ववज्ञापन वा सूचनामा उजल्िजखत कार्यक्रम अनसुार परीक्षा हनुेछ । 

१५. लिजखत परीक्षामा उत्तीणय भएपलछ उम्मेदवारिे अन्तवायताय हनु ुअगावै एउटा फाराम भरी फाराममा राजखएका कागिातहरुको    

    लसिलसिेवार रुपमा नामनामेसी तर्ार पारी पजन्िकरण गरी पेस गनुय पनेछ । 

१६. अन्र् कुराको हकमा जिराभवानी गाउँपालिकाको जशक्षा लनर्माविी र परीक्षा पूवय लसफाररस सम्बन्धी लनदेजशका अनसुार हनुेछ । 

१७. दबैु आखँा नदेख्न ेवा दबैु हात नचल्ने परीक्षाथीिे सहर्ोगी िेखक राख्न सक्नेछन ् । िसको िालग सम्बन्धीत कार्ायिर्मा ७ (सात)  

     ददन अगावै लनवेदन ददनपुनेछ । 
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