कायाालय प्रयोजनका लागी

......../................./.........

िालसालै न्खचेको पासपोटा

(दफा 7 को उपदफा (2) सँग सम्बन्धित)

साइजको पुरै मुखाकृत

नेपाल सरकार

दे न्खने फोटो टाँस्ने र

कृषि तथा पशुपधछी षिकास मधरालय

फोटो र फारम पनेगरी

प्रिानमधरी कृषि आिुननकीकरण पररयोजना

उम्मेदिारको दस्तखत

पररयोजना व्यिस्थापन एकाइ/पररयोजना कायााधियन एकाइ.....................

गने

पररक्षाको सं केत नं.
रोल नं/षिज्ञापन नं ./सूचना नं.

अनुसूची-4

दरखास्त फारम
(खुल्ला प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाका लानग)

(क) उमेदिारले दरखास्त फारम भरे को पद सम्बधिी षििरण
१.षिज्ञापन नं.

२. खुल्ला/मषिला/आ.ज/मिेशी/दनलत/अपाङ्ग/षप.क्षे.

३.पदः

४.श्रे णी/तिः

५.परीक्षा केधरः
(ख) उमेदिारको िैयन्िक षििरण
उम्मेदिार

नाम,थरः

(दे िनागरीमा):
(अंग्रज
े ी ठु लो अक्षरमा)

स्थायी ठे गाना

नलङ्गः

नागररकता नं.

जारी गने न्जल्लाः

नमनतः

(क) न्जल्लाः

(ख) न.पा./गा.पा.

(ग) िडा नं.

(घ) टोलः

(ङ) मागा/घर नः

(च) फोन नं

पराचार गने ठे गाना

ई-मेलः

बाबुको नाम,थरः-

आमाको नाम,थरः-

बाजेको नाम,थरः-

पती/पत्नीको नाम,थरः-

जधम नमनत

(षि.सं .मा)

(ईस्िी सन् मा)

िालको उमेरः

ििा

मषिना

(ग) शैन्क्षक योग्यता/तानलम (दरखास्त फारम भरे को पदको लानग चाषिने आिश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता/तानलम मार उल्लेख गने)
आिश्यक धयूनतम योग्यता

षिश्वषिद्यालय/बोडा/तानलम ददने सं स्था

सं काय

श्रे णी/प्रनतशत

मूल षििय

तानलम
(घ) अनुभि सम्बधिी षििरण (दरखास्त फारम भरे को पदको षिज्ञापनको लानग अनुभि तथा षिदाको षििरण आिश्यक भएमा मार उल्लेख गने।
कायाालय

पद

सेिा/समूि/उपसमूि

श्रे णी/ति

स्थायी/अस्थायी/करार

अबनि
दे न्ख

मैले

सम्म

यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणा षििरणिरु सत्य छन्। दरखास्त बुझाएको पदको षिज्ञापनको लानग अयोग्य ठिररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न।

कुनै कुरा ढाँषट िा लुकाएको ठिररएमा प्रचनलत कानून बमोन्जम सिनेछु/बुझाउनेछु। उम्मेदिारले पालना गने भनी प्रचनलत कानून तथा यस दरखास्त
फारमका पृष्ठिरुमा उल्लेन्खत सबै शता तथा ननयमिरु पालन गना मधजुर गदाछु।
उम्मेदिारको ल्याप्चे
दायाँ

उम्मेदिारको दस्तखतः
नमनतः

बायाँ

कायाालयको कमाचारीले भनेः
रनसद/भौचर नं.

रोल नं.

दरखास्त अस्िीकृत भए सोको कारणः
दरखास्त रुजु गनेको दस्तखतः
नमनतः

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको दस्तखतः
नमनतः

रष्टव्यः दरखास्त साथ षिज्ञापनमा उल्ले न्खत प्रमाण लगायत तथा कागजपर ननम्ननलन्खत कागजातिरु अननबाया रुपमा उम्मेदिार आफैले प्रमान्णत गरी पे श गनुप
ा नेछ।
(१) नेपाली नागररकता प्रमाणपरको प्रनतनलषप (२) समकक्षता तथा सम्बद्धता आिश्यक पनेमा सोको प्रनतनलषप
(३) षिज्ञापन भएको पदको लानग तोषकएको धयू नतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपरको प्रनतनलषप (तानलम र अनुभि आिश्यक पनेमा सो समेतको प्रनतनलषप।

प्रिेशपर

िालसालै न्खचेको पासपोटा
साइजको पुरै मुखाकृत

उम्मेदिारले पालन गनुप
ा ने ननयमिरुः-

दे न्खने फोटो टाँस्ने र

(१) परीक्षा ददन आउँ दा अननिाया रुपमा प्रिेशपर ल्याउनु पनेछ।प्रिेशपर षिना परीक्षामा बस्न पाइने छै न।

फोटो र फारममा पने गरी

(२) परीक्षा िलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छै न।

उम्मेदिारले दस्तखत गने

(३) नलन्खत परीक्षाको ननतजा प्रकान्शत भएपनछ अधतिााताा िुने ददनमा पनन प्रिेशपर ल्याउनु अननिाया छ।
(४) परीक्षा शुरु िुन ु भधदा ३० नमनेट अगानड घण्टीद्बारा सूचना गरे पनछ परीक्षा िलमा प्रिेश गना ददइनेछ।
िस्तुगत परीक्षा शुरु भएको १५ नमनेट पनछ र षिियगत परीक्षा शुरु भएको आिा घण्टा पनछ आउने र
िस्तुगत तथा षिियगत दुिै परीक्षासँगै िुनेमा २० नमनेट पनछ आउने उम्मेदिारले परीक्षामा बस्न पाउने
छै न।
ँ ा नं ४ मा उल्लेख गररएको समयािनि नबतेको १० नमनेट
(५) परीक्षा िलमा प्रिेश गना पाउने समय अिनि बुद
पछानड मार उम्मेदिारलाई परीक्षा िल बाषिर जाने अनुमनत ददइनेछ।
(६) परीक्षा िल प्रिेश गरे पनछ षकताब, कापी, कागज, न्चट आदद आफू साथ राख्नु िुँदैन। उम्मेदिारले आपसमा
कुराकानी र संकेत समेत गनुा िुँदैन।
(७) परीक्षा िलमा उम्मेदिारले परीक्षाको मयाादा षिपरीत कुनै काम गरे मा केधराध्यक्षले परीक्षा िलबाट ननष्काशन

षिज्ञापन नं.:

खुल्ला

पद :

मषिला

श्रे णी/ति :

आ.ज

परीक्षाको षकनसम :

मिेशी

पररक्षा केधर :

दनलत

नाम,थरः-

अपाङ्ग

दस्तखतः-

षप.क्षे.

कायाालयको कमाचारीले भनेः

गरी तुरुधत कानून बमोन्जमको कारबािी गनेछ र त्यसरी ननष्काशन गररएको उम्मेदिारको सो षिज्ञापनको

छनौट सनमनतबाट नलईने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई

परीक्षा स्ितःरद्द भएको मानननेछ।

ननम्न

(८) नबरामी भएका उम्मेदिारले परीक्षा िलमा प्रिेश गरी परीक्षा ददने क्रममा ननजलाई केिी भएमा पररयोजना
जिाफदे िी िुने छै न।

केधरबाट

सन्म्मनलत

िुन

अनुमती

ददइएको

छ।

षिज्ञापनमा तोषकएको शता नपुगक
े ो ठिर भएमा जुनसुकै
अिस्थामा पनन यो अनुमनत रद्द िुनछ
े ।

(९) उम्मेदिारले परीक्षा ददएको ददनमा अननिाया रुपले िान्जर गनुा पनेछ।

परीक्षा केधरः-

(१०) पररयोजनाले सूचनाद्बारा ननिााररत गरे को कायाक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन िुनछ
े ।

रोल नं –

(११) उम्मेदिारले बस्तुगत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न परको "की" उत्तरपुस्तकामा अननिाया रुपले लेख्नुपनेछ।
नलेखेमा उत्तरपुन्स्तका स्ितःरद्द िुनछ
े ।

........................
अनिकृतको दस्तखतः-

रष्टव्यः-

(१२) ल्याकत (आई.क्यू) परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गना पाइने छै न।

 कृपया उम्मेदिारले पालना गनुा पने ननयमिरु िेनाु िोला।

(१३) कुनै उम्मेदिारले प्रश्नपरमा रिेको अस्पष्टताको सम्बधिमा सोध्नु पदाा पनन परीक्षामा सन्म्मनलत अधय
उम्मेदिारिरुलाई बािा नपने गरी ननरीक्षकलाई सोध्नु पनेछ।

प्रिेशपर

िालसालै न्खचेको पासपोटा
साइजको पुरै मुखाकृत

उम्मेदिारले पालन गनुप
ा ने ननयमिरुः(१)

परीक्षा ददन आउँ दा अननिाया रुपमा प्रिेशपर ल्याउनु पनेछ।प्रिेशपर षिना परीक्षामा बस्न पाइने छै न।

दे न्खने फोटो टाँस्ने र

(२)

परीक्षा िलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छै न।
नलन्खत परीक्षाको ननतजा प्रकान्शत भएपनछ अधतिााताा िुने ददनमा पनन प्रिेशपर ल्याउनु अननिाया छ।

फोटो र फारममा पने गरी

(३)
(४)

परीक्षा शुरु िुन ु भधदा ३० नमनेट अगानड घण्टीद्बारा सूचना गरे पनछ परीक्षा िलमा प्रिेश गना ददइनेछ। िस्तुगत
परीक्षा शुरु भएको १५ नमनेट पनछ र षिियगत परीक्षा शुरु भएको आिा घण्टा पनछ आउने र िस्तुगत तथा
षिियगत दुिै परीक्षासँगै िुनेमा २० नमनेट पनछ आउने उम्मेदिारले परीक्षामा बस्न पाउने छै न।

(५)

ँ ा नं ४ मा उल्लेख गररएको समयािनि नबतेको १० नमनेट पछानड
परीक्षा िलमा प्रिेश गना पाउने समय अिनि बुद
मार उम्मेदिारलाई परीक्षा िल बाषिर जाने अनुमनत ददइनेछ।

(६)

परीक्षा िल प्रिेश गरे पनछ षकताब, कापी, कागज, न्चट आदद आफू साथ राख्नु िुँदैन। उम्मेदिारले आपसमा
कुराकानी र सं केत समेत गनुा िुँदैन।

(७)

परीक्षा िलमा उम्मेदिारले परीक्षाको मयाादा षिपरीत कुनै काम गरे मा केधराध्यक्षले परीक्षा िलबाट ननष्काशन गरी
तुरुधत कानून बमोन्जमको कारबािी गने छ र त्यसरी ननष्काशन गररएको उम्मेदिारको सो षिज्ञापनको परीक्षा
स्ितःरद्द भएको मानननेछ।

(८)

नबरामी भएका उम्मेदिारले परीक्षा िलमा प्रिेश गरी परीक्षा ददने क्रममा ननजलाई केिी भएमा पररयोजना जिाफदे िी
िुने छै न।

(९)

उम्मेदिारले

बस्तुगत

परीक्षामा

आफूलाई

प्राप्त

प्रश्न

परको

"की"

उत्तरपुस्तकामा

अननिाया

रुपले

प्रश्नपरमा

रिे को

अस्पष्टताको

सम्बधिमा

उम्मेदिारिरुलाई बािा नपने गरी ननरीक्षकलाई सोध्नु पने छ।

मषिला

श्रे णी/ति :

आ.ज

परीक्षाको षकनसम :

मिे शी

पररक्षा केधर :

दनलत

नाम,थरः-

अपाङ्ग

दस्तखतः-

षप.क्षे.

कायाालयको कमाचारीले भने ः
छनौट सनमनतबाट नलईने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई ननम्न
केधरबाट सन्म्मनलत िुन अनुमती ददइएको छ। षिज्ञापनमा

परीक्षा केधरःरोल नं –

........................
अनिकृतको दस्तखतः-

(१२) ल्याकत (आई.क्यू ) परीक्षामा क्याल्कुले टर प्रयोग गना पाइने छै न।
उम्मेदिारले

खुल्ला

पद :

अनुमनत रद्द िुनेछ।

ले ख्नुपने छ। नलेखेमा उत्तरपुन्स्तका स्ितःरद्द िुनेछ।
(१३) कुनै

षिज्ञापन नं.:

तोषकएको शता नपुगेको ठिर भएमा जुनसुकै अिस्थामा पनन यो

उम्मेदिारले परीक्षा ददएको ददनमा अननिाया रुपले िान्जर गनुा पनेछ।

(१०) पररयोजनाले सूचनाद्बारा ननिााररत गरे को कायाक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन िुनेछ।
(११)

उम्मेदिारले दस्तखत गने

सोध्नु पदाा

पनन

परीक्षामा

सन्म्मनलत

अधय

रष्टव्यः कृपया उम्मेदिारले पालना गनुा पने ननयमिरु िेन ा ु िोला।

