इंटरव्यम
ू ा गर्न हुर्े तथा र्हुर्े कुराहरु
गर्न हुर्े
१ संधै इमान्दारी हुन।ु ब्रिटिश आमीले इमान्दाररतालाई गम्भीरता पर्
व ललदछ। यटद ततमीले झि
ू क
ु बोलेको
पत्ता लागेमा कुनै हालतमा पतन भततवको लागग छानीने छै नौ।

२ आफ्नै उत्तर टदन।ु प्रश्नको उत्तर टददा आफ्नो जीर्नसंग आधाररत हुनु पछव । आकावले लसकाएको उत्तर
नटदन।ु ररजनल सेलेक्शनमा असफल हुने मख्
ु य कारण येही हो।

३ इंिरव्यक
ू ो अभ्याश गन।ुव इंिरव्यक
ू ो प्रश्न सोध्नको लागग सागि तिा नातेदारहरुको सहयोग ललन।ु
इंिरव्यक
ू ोको उत्तर अंग्रजी अतन नेपालीमा अभ्याश गन।ुव
४ ततलम जो हौ, ततलमनै हौ। हालमले ततम्रो बारे मा जान्न चाहन्छौं।
५ बोल्दा, इंिरव्यू ललने मान्छे लाई हे नुव तिा आँखा-आँखाको सम्पकव हुनु पछव ।
६ इंिरव्यम
ू ा ढुक्क हुनु अिर्ा आत्मवर्श्र्ास दे खाउन।ु
७ बग
ु न्धान गन।ुव कुनै अनस
ु न्धान ब्रबना कुनै काम को
ृ ेडअफ गोखावज तिा ब्रिटिश आमीको बारे मा अनस

इंिरव्यम
ू ा कदावप जाने छै नौ। यो इंिरव्यू पतन कुनै फरक छै न। तनम्न ललखखत ललंकहरुले ततमीलाई मद्दत गने छ:
http://www.gurkhabrigade.com - एस ललंकमा बग
ृ ेड अफ गोखावजको इततहास र र्तवमान क्रियाकलापहरु

को बारे मा जानकारी लमल्ने छ।

http://www.army.mod.uk - यो ब्रिटिश आमीको र्ेबसाइि हो जसमा ब्रिटिश आमीको बारे मा ब्रबस्तत
ृ

जानकारी अतन अर्सरहरुको बारे मा उल्लेख गररएको छ।

https://en.wikipedia.org/wiki/British Army - एस ललंकमा ब्रिटिश आमीको इततहासकोबारे मा
उल्लेख गररएको छ, येटद ततलम संग समय अतन इततहासमा रुगच छ भने।
गर्न र्हुर्े
१ चलाक बन्ने कोलशस नगन।ुव हामीले िाहा पाउने छौं अतन ततलम छनोि हुने छै नौ।
२ नडराउनु अतन नआत्त्तन।ु हामीले ततमीबाि हुन सक्ने उत्कृस्ि उत्तर चाहन्छौं। हामीले ततमीमा तनपण
व ा
ु त
को आशा राख्दै नौ। हालमले ततम्रो र्ास्तवर्क्ता जान्न चाहन्छौं।

३ यो कटहले पतन नसोच्नु क्रक ततमीले ततम्रो लछ्यलाई पैसाले क्रकन्न सक्छौ। हामीले सबैलाई तनस्पछ तररकाले
जांच गनेछौ। पैसा खचव नगनुव (दलाल संग जोगगन)ु । पैसा टदएर सफल हुने छै नौ।
४ आकावले टदएको उत्तरलाई नक्कल गने कोलशस नगन।ुव
५ सोधेको प्रश्नको उत्तर मात्र टदन।ु अन्त ध्यान आकसवण नगनुव तिा इंिरव्यक
ू ो समय खचव नगन।ुव

