
 
अनसूुची - ३ 

गौर नगरपालिका 
  नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

गौर , रौतहट 
मधेश प्रदेश, नेपाि 

करारको िालग दरखास्त फाराम 
(क) वैर्क्तिगत वववरण 
 नाम थर  (देवनागरीमा)  ववज्ञापन नं.: 

(अंग्रजेी ठूिो अक्षरमा)  शे्रणी/तह 
लिङ्ग:  पद- 

 नागररकता नं: नागररकता जारी लमलत जारी गने क्तजल्िा : 
स्थार्ी ठेगाना क) क्तजल्िा ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 
 घ) टोि : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 
बाबकुो नाम, थर : जन्म लमलत :            (वव.सं.मा)              (ईक्तस्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वर्य            मवहना 

(ख) शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चावहन ेआवश्र्क न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता ववश्वववद्यािर्/बोडय/तालिम ददने संस्था शैक्तक्षक उपालध/तालिम  संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूि ववर्र् 
शैक्तक्षक र्ोग्र्ता      

     
तालिम      

(ग) अनभुव सम्बन्धी वववरण  

कार्ायिर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलध 

देक्तख सम्म 
       
       

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररन ेगरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा 
ढााँटे वा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोक्तजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा 
उल्िेक्तखत सबै शतय तथा लनर्महरु पािना गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्िेक्तखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै करारको 
अन्त्र् गदाय कक्तम्तमा ३ मवहनाको पूवय सूचना ददई कार्ायिर्मा लनवदेन ददनछुे । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दार्ााँ बार्ााँ 
 
 

 
लमलत: 

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

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेक्तखत िगार्त लनम्नलिक्तखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्तणत गरी पेश गनुय पनेछ । 
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिवप, (३) न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक कार्य (इक्तन्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पश ुक्तचवकत्सा िगार्तका अन्र् के्षत्र) का िालग आवश्र्क पने 
व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आदद । 

हािसािै क्तखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 

मखुाकृलत देक्तखन े
फोटो र्हााँ टास्न ेर 
फोटो र फाराममा 

पने गरी उम्मेदवारिे 
दस्तखत 



उम्मेदवारले पालन गननपुने ननयमहरु 

१. परीक्षा ददन आउँदा अननवाय ुरुपमा प्रवशे पत्र ल्याउननपने छ । 

२. परीक्षा हलमा मोबाईलफोन,ल्यापटप,टयाबलेट,निजिटल घिी ल्याउन पाईने छैन । 

३. नलजित परीक्षाको ननतिा प्रकाशन भएपनछ प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाता ुहनने 
ददनमा पनन प्रवशेपत्र ल्याउन अननवायाु छ । 

४. परीक्षा सनरु हननन भन्दा ३० नमनेट अगानि घण्टीमाफुत सूचना गरेपछी परीक्षाहलमा 
प्रवशे गन ुददइने छ। बस्तनगत परीक्षा सनरु भएको १५ नमनेटपछी र ववषयगत परीक्षा 
सनरु भएको ३० नमनट पछी र बस्तनगत र नबषयगत परीक्षासंगै हननेमा २० नमनेट पछी 
आउने उम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउँने छैन । 

५. परीक्षाहलमा प्रवशे गन ुपाउँने समयवधी(बनदँा नं.४) नबतेको १० नमनटे पछािी मात्र 
उम्मेदवारलाई परीक्षाहल बावहर िान ेअननमनत ददइनछे । 

६. परीक्षाहलमा प्रवशे गरेपछी वकताब कापी कागि जचट आदी आफन साथ 
राख्ननहनँदैन।उम्मेदवारले एक आपसमा कन राकानी तथा संकेत समेत गनन ुहनदैन । 

७. परीक्षाहलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाुदा ववपरीत कन नै काय ु गरेमा केन्राअध्यक्षले 
परीक्षाहलबाट ननष्कासन गरी त नरुन्त कानननबमोजिम कारवाही गनेछ।त्यसरी ननष्कासन 
भएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वत: रद्द गररनछे। 

८. नबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षाहलमा प्रवशे गरी परीक्षा ददने क्रममा केही भएमा 
कायाुलय िवाफदेही हननेछैन। 

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनको हाजिरी अननवायरुुपमा गननपुनेछ। 

१०. यस कायालुयले सूचना माफुत ननधारुण गरेको कायकु्र्म अननसार परीक्षा संचालन 
गररनेछ। 

११. उम्मेदवारले वस्तनगत परीक्षामा आफन लाई प्राप्त प्रश्रपत्रको वक उतरपनजस्तकामा 
अननवाय ुलेख्ननपनेछ।नलेिेमा उतरपनजस्तका स्वत:रद्द हननछे। 

१२.       गौर नगरपानलका 
१३.   नगर कायपुानलकाको कायाुलय 

         गौर,रौतहट 

       मधेश प्रदेश,नेपाल 

     प्रवेश पत्र 

 
हालसालै जिचेको 

पासपोटु साईिको प नरै 
मनिाकती देजिने 

फोटो टाँसी फोटोमा 
पने गरी उम्मेदवारले 

हस्ताक्षर गने 

परीक्षाथीले भने 

(क) ववज्ञापन नं. िनल्ला/समावेशी समूह 

  

  

  

(ि) पद :- 
(ग) न्यूनतम शैजक्षक योग्यताको मूल ववषय:- 

 

(घ) उम्मेदवारको 
नाम थर:- 
दस्तित:- 

कायाुलयको कमचुारीले भने:- 
यस कायाुलयबाट नलइने उक्तपदको परीक्षामा तपाईलाई ननम्न केन्रबाट 
सजम्मनलत हनन अननमनत ददइएको छ। 

परीक्षा केन्र: रोल नम्बर: 
  
 
 

............................ 
(अनधकृतको दस्तित) 
रष्टव्य: कृपया उम्मेदवारले पालना गननपुने ननयमहरु हेननहुोला। 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
उम्मेदवारले पालन गननपुने ननयमहरु 

१. परीक्षा ददन आउँदा अननवाय ुरुपमा प्रवशे पत्र ल्याउननपने छ । 

२. परीक्षा हलमा मोबाईलफोन,ल्यापटप,टयाबलेट,निजिटल घिी ल्याउन पाईने छैन । 

३. नलजित परीक्षाको ननतिा प्रकाशन भएपनछ प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवाता ुहनने 
ददनमा पनन प्रवशेपत्र ल्याउन अननवायाु छ । 

४. परीक्षा सनरु हननन भन्दा ३० नमनेट अगानि घण्टीमाफुत सूचना गरेपछी परीक्षाहलमा 
प्रवशे गन ुददइने छ। बस्तनगत परीक्षा सनरु भएको १५ नमनेटपछी र ववषयगत परीक्षा 
सनरु भएको ३० नमनट पछी र बस्तनगत र नबषयगत परीक्षासंगै हननेमा २० नमनेट पछी 
आउने उम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउँने छैन । 

५. परीक्षाहलमा प्रवशे गन ुपाउँने समयवधी(बनदँा नं.४) नबतेको १० नमनटे पछािी मात्र 
उम्मेदवारलाई परीक्षाहल बावहर िान ेअननमनत ददइनछे । 

६. परीक्षाहलमा प्रवशे गरेपछी वकताब कापी कागि जचट आदी आफन साथ 
राख्ननहनँदैन।उम्मेदवारले एक आपसमा कन राकानी तथा संकेत समेत गनन ुहनदैन । 

७. परीक्षाहलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाुदा ववपरीत कन नै काय ु गरेमा केन्राअध्यक्षले 
परीक्षाहलबाट ननष्कासन गरी त नरुन्त कानननबमोजिम कारवाही गनेछ।त्यसरी ननष्कासन 
भएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वत: रद्द गररनछे। 

८. नबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षाहलमा प्रवशे गरी परीक्षा ददने क्रममा केही भएमा 
कायाुलय िवाफदेही हननेछैन। 

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनको हाजिरी अननवायरुुपमा गननपुनेछ। 

१०. यस कायालुयले सूचना माफुत ननधारुण गरेको कायकु्र्म अननसार परीक्षा संचालन 
गररनेछ। 

११. उम्मेदवारले वस्तनगत परीक्षामा आफन लाई प्राप्त प्रश्रपत्रको वक उतरपनजस्तकामा 
अननवाय ुलेख्ननपनेछ।नलेिेमा उतरपनजस्तका स्वत:रद्द हननछे। 

१२.       गौर नगरपानलका 
१३.   नगर कायपुानलकाको कायाुलय 

         गौर,रौतहट 

       मधेश प्रदेश,नेपाल 

     प्रवेश पत्र 

 
हालसालै जिचेको 

पासपोटु साईिको प नरै 
मनिाकती देजिने 

फोटो टाँसी फोटोमा 
पने गरी उम्मेदवारले 

हस्ताक्षर गने 

परीक्षाथीले भने 

(ङ) ववज्ञापन नं. िनल्ला/समावेशी समूह 

  

  

  

(च) पद :- 
(छ) न्यूनतम शैजक्षक योग्यताको मूल ववषय:- 

 

(ि) उम्मेदवारको 
नाम थर:- 
दस्तित:- 

कायाुलयको कमचुारीले भने:- 
यस कायाुलयबाट नलइने उक्तपदको परीक्षामा तपाईलाई ननम्न केन्रबाट 
सजम्मनलत हनन अननमनत ददइएको छ। 

परीक्षा केन्र: रोल नम्बर: 
  
 
 

............................ 
(अनधकृतको दस्तित) 
रष्टव्य: कृपया उम्मेदवारले पालना गननपुने ननयमहरु हेननहुोला। 

 


