
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, लललतपरु 

राष्ट्रिर् पररचर्पत्र ष्ट्रितरणका लालि नपेाली नािररकता प्राप्त व्र्जिले ष्ट्रििरण दताा तथा राष्ट्रिर् पररचर्पत्र  
ष्ट्रितरण सम्बन्धी कार्ाष्ट्रिलध, २०७५ को पररच्छेद ४(२०) बमोजिम िठित पदपूलता सलमलत 

(खलुा प्रलतर्ोलितात्मक परीक्षाका लालि) 
 

 

उम्मेदिारको िैर्जिक ष्ट्रििरण: 

उम्मेदिारको 
नाम, थर 

(देिनािररकमा) : 
(अंग्रिेी िूलो अक्षरमा) :  ललङ्ग : 

नािररकता नं. : िारी िने जिल्ला : लमलत : 

स्थार्ी िेिाना 
क) जिल्ला : ख) न.पा./िा.पा. : ि) िडा नं. : 
घ) टोल : ङ) मािा/घर नं. : च) फोन नं. : 
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शैजक्षक र्ोग्र्ता/ताललम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लालि चाष्ट्रहन ेआिश्र्क न्रू्नतम शैजक्षक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेख िने) 
आिश्र्क न्रू्नतम 
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ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालर्/बोडा/ताललम ठदन े

संस्था 
शैजक्षक 

उपालध/ताललम 

संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूल लबर्र् 

शैजक्षक र्ोग्र्ता 
   

  

   
  

ताललम    
  

 

मैले र्स दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणा ष्ट्रििरणहरु सत्र् छन  । दरखास्त बझुाएको पदको ष्ट्रिज्ञापनको लालि अर्ोग्र् िहररन ेिरी कुनै सिार् 
पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे िा लकुाएको िहररएमा प्रचललत कानून बमोजिम सहनछुे/बझुाउनछुे । उम्मेदिारले पालन िने भनी प्रचललत कानून 
तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेजखत सबै शता तथा लनर्महरु पालन िना मञ्जरु िदाछु। 

उम्मेदिारको ल्र्ाप्चे सहीछाप  उम्मेदिारले मालथ उल्लेख िरेका अनभुिको ष्ट्रििरणहरु 
िीक छ भनी प्रमाजणत िने कार्ाालर् प्रमखुको दस्तखत : 

 

नाम, थर : 
पद/दिाा : 
लमलत : 

दार्ााँ बार्ााँ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

उम्मेदिारको दस्तखत 

 
 

लमलत : 

कार्ाालर्को कमाचारीले भने 

रोल नं. : 
दरखास्त अस्िीकृत भए सोको कारण : 
दरखास्त रुि ुिनेको दस्तखत : 
लमलत : 

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत 

िनेको दस्तखत : 
 

लमलत : 

 

द्रष्टब्र् : दरखास्तसाथ ष्ट्रिज्ञापनमा उल्लेजखत लिार्त लनम्नललजखत काििातहरु अलनिार्ा रुपमा उम्मेदिारले आफैले प्रमाजणत िरी पशे िनुापनेछ। 

(१) नपेाली नािररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललष्ट्रप, 
(२) ष्ट्रिज्ञापन भएको पदको लालि तोष्ट्रकएको शैजक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतललष्ट्रप (ताललम भए सोको समेत प्रलतललष्ट्रप) 

हालसालै खिचकेो 

पासपोर्ट साइजको 

फोर्ो र्ााँसी 

फोर्ोमा समते पर्न े

गरी उम्मदेवारल े

दस्तित गर्न े। 



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, लललतपरु 

राष्ट्रिर् पररचर्पत्र ष्ट्रितरणका लालि नपेाली नािररकता प्राप्त व्र्जिले ष्ट्रििरण दताा तथा राष्ट्रिर् पररचर्पत्र  
ष्ट्रितरण सम्बन्धी कार्ाष्ट्रिलध, २०७५ को पररच्छेद ४(२०) बमोजिम िठित पदपूलता सलमलत 

प्रिशे पत्र 

परीक्षाथीको नाम, थर : 
रोल नं. : 
दस्तखत : 

अलधकृतको दस्तखत 

उम्मेदिारले पालन िनुापने लनर्महरु 

१. परीक्षा ठदन आउाँदा अलनरिार्ा रुपमा प्रिेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रिेशपत्र लबना परीक्षामा बस्न पाइने छैन । 

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्र्ाउन पाइने छैन । 

३. ललजखत परीक्षाको नलतिा प्रकाजशत भएपलछ अन्तिााताा हनेु ठदनमा पलन प्रिेशपत्र ल्र्ाउन ुअलनिार्ा छ । 

४. परीक्षा शरुु हनु भन्दा ३० लमनेट अिालड घण्टीद्वारा सूचना िरेपलछ परीक्षा हलमा प्रिेश िना ठदइनेछ । िस्तिुत परीक्षा शरुु भएको १५  

   लमनेछ पलछ आउने उम्मेदिारले परीक्षामा बस्न पाउने छैन । 

५. परीक्षा हलमा प्रिेश िना पाउने समर् अिलध (बुाँदा नं. ४ मा उल्लेख िररएको) लबतेको १० लमनेट पछालड मात्र उम्मेदिारलाई परीक्षा हल  

   बाष्ट्रहर िाने अनमुलत ठदइने छ । 

६. परीक्षा हलमा प्रिेश िरे पलछ ष्ट्रकताब, कापी, कािि, जचट आठद आफू साथ राख्न ुहुाँदैन । उम्मेदिारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत िना  

   हुाँदैन । 

७. परीक्षा हलमा उम्मेदिारले परीक्षाको मर्ाादा ष्ट्रिपरीत कुनै काम िरेमा केन्द्राध्र्क्षले परीक्षा हलबाट लनष्काशन िरी तरुुन्त कानून बमोजिमको  

   कारबाही िनेछ र त्र्सरी कानून बमोजिमको कारबाही िनेछ र त्र्सरी लनष्काशन िररएको उम्मेदिारको सो ष्ट्रिज्ञापनको परीक्षा स्ित: रद्द  

   भएको मालनने छ । 

८. लबरामी भएको उम्मेदिारले परीक्षा हलमा प्रिेश िरी परीक्षा ठदने क्रममा लनिलाई केही भएमा कार्ाालर् ििाफदेही हनेु छैन । 

९. उम्मेदिारले परीक्षा ठदएको ठदनमा हाजिर अलनिार्ा रुपले िनुा पनेछ । 

१०. कार्ाालर्ले सूचनाद्वारा लनधाारण िरेको कार्ाक्रम अनसुार परीक्षा सञ्चालन हनेुछ । 

११. कुनै उम्मेदिारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाा पलन परीक्षामा सजम्मललत अन्र् उम्मेदिारलाई बाधा नपने िरी  

     लनरीक्षकलाई सोध्न ुपनेछ । 
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