
अनसूुची-२ 

(दफा १० सँग सम्बन्धित) 
समदुायमा आिारित पनुर्स्ाापना सहजकताा पदका लागग दिखार्सत फािमको नमूना 

 देवानगंज गाउँकायापागलकाको कायाालय 
देवानगंज, सनुसिी  

 
 

दिखार्सत फािामको ढाचँा 
(क) उम्मेद्वािले दिखार्सत फािमका लागग भिेका पद सम्बधिी ववविण: 

 ववज्ञापन नं. : पद:                      

वकगसमः १. खलुा, २. अपाङ्ग, ३. दबैु (गोलो न्चधह लगाउने) 

(ख) उम्मेद्वािको वैयन्िक ववविणः 
उम्मेद्वािको नाम ्ि  देवनागिमा  

 अंग्रजेी ठुलो अक्षिमा  गलङ्ग: 
जधम गमगतः वव.सं इर्सवी संबतः हालको उमेिः   वर्ा   

मवहना 
नागिीकता नं: जािी गने न्जल्ला : गमगत : 

र्स्ायी ठेगाना न्जल्लाः गा.पा./न.पाः वडा नः 
 टोलः घि नं./मागाः फोनः 
पत्राचाि गने ठेगाना : ईमेल: 

बाबकुो नाम, ्ि : आमाको नाम, ्िः 

बाजेको नाम, ्िः वैवावहक अवर्स्ाः                    (वववावहत/अवववावहत उल्लेख गने) 

पगत/पत्नीको ना््िः 
परिवािमा कोही अपाङ्गता भएको व्यन्ि भए/नभएकोः                     (उल्लेख गने) 
गनवेदकमा कुनै प्रकािको अपाङ्गता भए/नभएकोः                                                    (उल्लेख गने) 

 (ग) शैन्क्षक योग्यता/तागलम (आवश्यक धयूनतम योग्यता/ कम््यटुि तागलम मात्र उल्लेख गने) 
आवश्यक धयूनतम योग्यता ववश्वववद्यालय/तागलम ददन ेसंर्स्ा शैन्क्षक उपािी/तागलम संकाय शे्रणी/प्रगतशत मूल ववर्य 
शैन्क्षक योग्यता      

     
तागलम      

 
 
(घ) अनभुव सम्बधिी ववविण 

हालसालै न्खचेको 
पासपोटा साईजको पिैु 
मखुाकृगत देन्खने फोटो 
यहाँ टाँर्सने ि फोटो ि 
फािाममा पने गिी 
उम्मेद्वािले दर्सतखत गने 
l 



कायाालय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह र्स्ायी/अर्स्ायी/किाि 
अवगि 

देन्ख सम्म 
       
       

मैले यस दिखार्सत फािममा खलुाएका सम्पूणा ववविणहरु सत्य छन।् दिखार्सत बझुाएको पदको सूचनाको लागग 
अयोग्य ठहरिने गिी कुनै सजाय पाएको छैन। कुनै कुिा ढाँटे वा लकुाएको ठहरिएमा प्रचगलत कानून बमोन्जम 
सहनेछु बझुाउनेछु। उम्मेद्वािले पालना गने भनी प्रचगलत कानून त्ा यस दिखार्सत फािममा उन्ल्लन्खत सबै शता 
त्ा गनयमहरु पालना गना मञ्चुि गदाछु। सा्ै, किाि सम्झौतामा उन्ल्लन्खत सम्पूणा शताहरु पूणा रुपमा पालना 
गनेछु। 

उम्मेद्वािको ल्या्चे सहीछाप उम्मेद्वािको दर्सतखत 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 
गमगत: 

कायाालयले भनेः 
िगसद/भौचि नः िोल नं: . 
दिखार्सत अर्सवीकृत भए सो को कािण : 
दिखार्सत रुज ुगनेको नामः 
दर्सतखतः 
गमगत : 

दिखार्सत र्सवीकृत/अर्सवीकृत 
गनेको नामः 
दर्सतखतः 
गमगतः 

 

द्रष्टव्यः दिखार्सत सा् सूचनामा उल्लेन्खत लगायत गनम्नगलन्खत कागजातहरु अगनवाया रुपमा उम्मेद्वाि आफैले प्रमान्णत 
गिी पेश गनुा पनेछ।   
(१)  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रगतगलपी, (२) धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्र ि चारिगत्रक 

प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रगतगलवप (सम्बद्धता आवश्यक पनेमा सो को प्रगतगलवप समेत), (३) अनभुवको प्रमाणपत्रको 
प्रमान्णत प्रगतगलवप (भएमा), (४) सम्बन्धित गाउँ/गाउँपागलकामा र्स्ायी बसोबासको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप, (५) 
अपाङ्गता भएको व्यन्ि भए अपाङ्गता परिचयपत्रको प्रगतगलवप, (६) अपाङ्गता भएको व्यन्िको एकाघिपरिवािको सदर्सय 
भए नाता प्रमान्णत प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप।  

(२)  उम्मेद्वािले गलन्खत पिीक्षा उन्िणा गिी अधतवााताा ददन आउँदा प्रकिण १ मा उन्ल्लन्खत सम्पूणा कागजात त्ा 
प्रमाणपत्रहरुको सक्कल समेत सा्मा गलइ आउन ुपनेछ। 

 

 

 

 



 

(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 
समदुायमा आिारित पनुर्स्ाापना सहजकताा ि पागलकाबीच हनु ेकिाि सम्झौताको ढाचँा 

भोक्राह निगसंह गाउँपागलका (यस पगछ प्र्म पक्ष भगनएको) ि श्री ..........का छोिा/छोिी श्री ........... 
(यसपगछ दोश्रो पक्ष भगनएको) बीच प्रदेश सिकाि, पागलका त्ा साझेदाि संर्स्ा करूणा फाउण्डेसन 
नेपालको गत्रपक्षीय साझेदािीमा भोक्राह निगसंह गाउँपागलकामा सञ्चालन हनुे अपाङ्गता िोक्ाम त्ा 

पनुर्स्ाापना कायाक्रमको लागग समदुायमा आिारित पनुर्स्ाापना (सीववआि) सहजकताा पदमा कामकाज गने 
गिी यस पागलकाको गमगत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रवेश पत्र 

ववज्ञापन नं:            फोटो 
िोल नं:            
नामः 
ठेगानाः 
पदः 
प्रकािः खलुा/अपाङ्ग/दवैु 

उम्मेद्वािले पिीक्षा ददन आउँदा पालना गनुापने कुिाहरूः 
१. पिीक्षा समयभधदा कन्म्तमा १ घण्टा अगाडी नै पिीक्षा हनुे र्स्ानमा ि कन्म्तमा १५ गमनेट अगाडी नै परिक्षा 

हलमा प्रवेश गनुापनेछ। 
२. काब ुबावहिको कािणबाट पिीक्षा हलमा आउन वढला भएमा कािण सवहत जानकािी ददएमा गनिीक्षकले 

पिीक्षा सरुू भएको १५ गमनटेगभत्रको अवगिसम्ममा पिीक्षा हलमा पर्सन ददन सक्नेछ।सो अवगिभधदा बाहेक 
पिीक्षा हलमा पर्सन ददइनेछैन। 

३. उििपनु्र्सतकामा कालो िङ्कको मसी भएको कलमको मात्र प्रयोग गनुापनेछ। 
४. पिीक्षा सरुू भएको ३० गमनेटदेखी ४० गमनेटसम्मको समयमा शौचालय जान े प्रयोजनका लागग मात्र 

गनिीक्षकको अनमुगतले पिीक्षा हलबाट बावहि जान सवकन ेछ। 
५. पिीक्षा अवगिमा क्याल्कुलेटि, मोबाईल वा अधय ववद्यगुतय उपकिणको प्रयोग गना पाइने छैन। 
६. पिीक्षा अवगिमा न्चट, फलामे हगतयाि लगायतका कुनैपगन गनर्ेगित प्रकािको वर्सत ुपिीक्षा हलगभत्र लैजान 

पाइनेछैन। 
७. कम््यटुि सीप पिीक्षण ि अधतवााताा पिीक्षा ददन आउँदा पगन उम्मेद्वािले यसै प्रवेशपत्र गलइ आउनपुनेछ।  
८. उन्ल्लन्खत शताभधदा ववपरित उम्मेद्वािले कुनै कामकािवाही गिेमा उम्मेद्वािलाई पिीक्षा हलबाट बावहि 

गनकाल्नदेेन्ख पिीक्षा िद्द गनेसम्मको अगिकाि गसफारिस सगमगतलाई हनुछे।  
 


