दरखास्त फाराम
(आन्तररक/बढुवा प्रततयोतितात्मक परीक्षाका लाति)
फाराम नं. :कायायलय प्रयोजनको लाति दरखास्त
दिााको तिलतिलेवार
नम्बर :-

(१) आन्तररक
हाल िालै तखचेको
पािपोर्ा िाइजको पूरै
मख
ु ाकृ ति देतखने फोर्ो
र्ााँिी फोर्ोमा िमेि पने
गरी उम्मेदवारले
दस्िखि गने

(२) बढुवा

दिाा तमति :-

तवज्ञापन नं.
१. (क) उम्मेदवारको परू ा नाम थर :–
(ख) बाबुको नाम थर :–
(ग) बाजेको नाम थर :–
२. प्रतियोतगिात्मक परीक्षाका तकतिम :–

क्र.स.ं

काययक्षमता मूल्याङ्कन

आन्तररक प्रततयोतिता

बढुवा हुने पद :

बढुवा हुने पद :

िेवा :

िेवा :

श्रेणी :

श्रेणी :

िमहू :

िमहू :

३. नोकरीको तववरणः–
पदको नाम

श्रेणी

तवभाि/
महाशाखा/
शाखा

तनयुति वा
बढुवाको
तनणयय तमतत

बहाल िरेको
तमतत

असाधारण तवदा
बसेको
भए अवतध

हालको पदमा कसरी
तनयुि भएको
खुला/ बढुवा

कै तफयत

४. शैतक्षक योग्यिा :–
क्र.स.ं
शैतक्षक योग्यता

उत्तीणय िरेको
साल

श्रेणी

तशक्षण सस्ं थाको नाम र ठे िाना

४. िेवा िम्बन्धी िेवाकातलन िातलम हालको श्रेणीको मात्र को तववरण :–
क्र.स.ं
तातलमको तवषय
तातलम तदने सस्ं थाको नाम र ठे िाना

अवतध
देतख

कै तफयत

श्रेणी

कै तफयत

सम्म

मातथ उल्लेतखि तववरणमा कुनै कुरा झुठ्ठा लेतखएको वा जानीजानी िााँचो कुरा दबाउने उद्देश्यले लेतखएको ठहरे काननू बमोतजम िाँजाय स्वीकार गनेछु भनी िही छाप गरे को छु ।

ल्यापचे सही छाप
दााँया

बााँया

कमयचारीको नाम :
पद :
तमतत :
दस्तखत :

प्रवेश-पत्र
(आन्तररक/बढुवा प्रततयोतितात्मक परीक्षाका लाति)
तवज्ञापन नं. ................
परीक्षा के न्रः–

तवज्ञापन भएको वषय .............

१. परीक्षाथीले भननः–
(क) नाम, थरः–
(ख) परीक्षा तदने पदः–

श्रेणीः–

(ग) िेवा/ िमहू :–

हाल िालै तखचेको
पािपोर्ा िाइजको परू ै
मख
ु ाकृ ति देतखने फोर्ो
र्ााँिी फोर्ोमा िमेि पने
गरी उम्मेदवारले
दस्िखि गने

(घ) परीक्षाथीको दस्िखिको नमनू ाः–
२. कायायलयको सम्बतन्धत अतधकृतले भननः–
तमतिः–
यि कायाालयबार् तमति ...........................मा/देतख तलइने उक्त पदको परीक्षामा तनम्न के न्रबार् िपाईलाई ितम्मतलि गराउन अनमु ति तदइएको छ ।
के न्रः–
रोल नम्बरः–
दस्िखिः–
दिााः–
नोटः– कृ पया पछाडि हेनुहन ोला ।

प्रवेश-पत्र
(आन्तररक/बढुवा प्रततयोतितात्मक परीक्षाका लाति)
तवज्ञापन नं. ................
परीक्षा के न्रः–

तवज्ञापन भएको वषय .............

१. परीक्षाथीले भननः–
(क) नाम, थरः–
(ख) परीक्षा तदने पदः–
(ग) िेवा/ िमहू :–

श्रेणीः–

हाल िालै तखचेको
पािपोर्ा िाइजको पूरै
मख
ु ाकृ ति देतखने फोर्ो
र्ााँिी फोर्ोमा िमेि पने
गरी उम्मेदवारले
दस्िखि गने

(घ) परीक्षाथीको दस्िखिको नमनू ाः–
२. कायायलयको सम्बतन्धत अतधकृतले भननः–
तमतिः–
यि कायाालयबार् तमति ...........................मा/देतख तलइने उक्त पदको परीक्षामा तनम्न के न्रबार् िपाईलाई ितम्मतलि गराउन अनमु ति तदइएको छ ।
के न्रः–
रोल नम्बरः–
दस्िखिः–
दिााः–
नोटः– कृ पया पछाडि हेनुहन ोला ।

परीक्षाथीले पालना िनयपु नन तनयमहरु
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)
(११)
(१२)

परीक्षा तदन आउाँदा अतनवाया रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनु पनेछ । प्रवेशपत्र तबना परीक्षामा बस्न पाइने छै न ।
परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छै न ।
तलतखि परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपतछ अन्िवाािाा हुने तदनमा पतन प्रवेशपत्र ल्याउनु अतनवाया छ ।
परीक्षा शरुु हुनु भन्दा ३० तमनेर् अगाति घण्र्ीद्वारा िचू ना गरे पतछ परीक्षा हलमा प्रवेश गना तदइनेछ । वस्िुगि परीक्षा शरुु भएको १५ तमनेर् पतछ र तवषयगि परीक्षा
शरुु भएको आधा घण्र्ा पतछ आउने र वस्िुगि िथा तवषयगि दवु ै परीक्षािंगै हुनेमा २० तमनेर् पतछ आउने उम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउने छै न ।
परीक्षा हलमा प्रवेश गना पाउने िमय अवतध (बाँदु ा नं. ४ मा उल्लेख गररएको) तबिेको १० तमनेर् पछाति मात्र उम्मेदवारलाई परीक्षा हल बातहर जाने अनमु ति
तदइनेछ ।
परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पतछ तकिाब, कापी, कागज, तचर् आतद आफू िाथ राख्नु हुदैन । उम्मेदवारले आपिमा कुराकानी र िंकेि िमेि गनाहु ुदैन ।
परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाादा तवपरीि कुनै काम गरे मा के न्राध्यक्षले परीक्षा हलबार् तनष्काशन गरी िुरुन्ि काननू बमोतजमको कारबाही गनेछ र त्यिरी
तनष्काशन गररएको उम्मेदवारको िो तवज्ञापनको परीक्षा स्विः रद्द भएको मातनने छ ।
तबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा तदने क्रममा तनजलाई के ही भएमा ितमति जवाफदेही हुने छै न ।
उम्मेदवारले परीक्षा तदएको तदनमा हातजर अतनवाया रुपले गनाु पनेछ ।
ितमतिले िचू नाद्वारा तनधाारण गरे को कायाक्रम अनिु ार परीक्षा िंचालन हुनेछ ।
कुनै उम्मेदवारले प्रश्न पत्रमा रहेको अस्पष्टिाको िम्बन्धमा िोध्नु पदाा पतन परीक्षामा ितम्मतलि अन्य उम्मेदवारहरुलाई बाधा नपने गरी तनरीक्षकलाई िोध्नु पनेछ ।
प्रवेशपत्र हराएमा अको प्रवेशपत्र तलन ितमतिले िोके को रकम (रु.२०) दातखला गनाु पनेछ ।

परीक्षाथीले पालना िनयपु नन तनयमहरु
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)
(११)
(१२)

परीक्षा तदन आउाँ दा अतनवाया रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनु पनेछ । प्रवेशपत्र तबना परीक्षामा बस्न पाइने छै न ।
परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छै न ।
तलतखि परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपतछ अन्िवाािाा हुने तदनमा पतन प्रवेशपत्र ल्याउनु अतनवाया छ ।
परीक्षा शरुु हुनु भन्दा ३० तमनेर् अगाति घण्र्ीद्वारा िचू ना गरे पतछ परीक्षा हलमा प्रवेश गना तदइनेछ । वस्िुगि परीक्षा शरुु भएको १५ तमनेर् पतछ र तवषयगि
परीक्षा शरुु भएको आधा घण्र्ा पतछ आउने र वस्िुगि िथा तवषयगि दवु ै परीक्षािंगै हुनेमा २० तमनेर् पतछ आउने उम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउने छै न ।
परीक्षा हलमा प्रवेश गना पाउने िमय अवतध (बाँुदा नं. ४ मा उल्लेख गररएको) तबिेको १० तमनेर् पछाति मात्र उम्मेदवारलाई परीक्षा हल बातहर जाने अनमु ति
तदइनेछ ।
परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पतछ तकिाब, कापी, कागज, तचर् आतद आफू िाथ राख्नु हुदैन । उम्मेदवारले आपिमा कुराकानी र िंकेि िमेि गनाहु ुदैन ।
परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाादा तवपरीि कुनै काम गरे मा के न्राध्यक्षले परीक्षा हलबार् तनष्काशन गरी िरुु न्ि काननू बमोतजमको कारबाही गनेछ र
त्यिरी तनष्काशन गररएको उम्मेदवारको िो तवज्ञापनको परीक्षा स्विः रद्द भएको मातनने छ ।
तबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा तदने क्रममा तनजलाई के ही भएमा ितमति जवाफदेही हुने छै न ।
उम्मेदवारले परीक्षा तदएको तदनमा हातजर अतनवाया रुपले गनाु पनेछ ।
ितमतिले िचू नाद्वारा तनधाारण गरे को कायाक्रम अनिु ार परीक्षा िंचालन हुनेछ ।
कुनै उम्मेदवारले प्रश्न पत्रमा रहेको अस्पष्टिाको िम्बन्धमा िोध्नु पदाा पतन परीक्षामा ितम्मतलि अन्य उम्मेदवारहरुलाई बाधा नपने गरी तनरीक्षकलाई िोध्नु
पनेछ ।
प्रवेशपत्र हराएमा अको प्रवेशपत्र तलन ितमतिले िोके को रकम (रु.२०) दातखला गनाु पनेछ ।

