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(क) उम्मेदवारले दरखास्त फारम भरेको पद सम्बन्धी वववरण :- 

१.   ववज्ञापन नं  २. खुल्ला/आ.प्र.: ३. पद ४. सेवााः 

५. समूहाः ६. उप-समूह ७. शे्रणी/ तहाः ८. पररक्षा केन्राः 

 

(ख) व्यविगत वववरण :- 

नाम थर(देवनागररकमा) :- 

नाम थर (अंगे्रजीमा ठुलो अक्षरमा) :-  वलङ्ग :- 

नागररकता नं. :- जारी गने वजल्ला :- 
वमवत :-  

स्थायी ठेगाना :- क) वजल्ला :- ख) गा.पा. :- ग) वडा नं. :- 

घ) टोल :- ङ) मागग /घर नं. :- च) मोवाइल नं :- 

पत्रचार गने ठेगाना :- 

बाबुको नाम‚ थर :- जन्म वमवत : वव.स. 

............................... 

ई.स............................... 

बाजेको नाम थर :-  

हालको उमेर :        ................ वर्ग ....................मवहना 

 

(ग)  शैवक्षक योग्याता / तावलम ( दरखास्त फारम भरेको पदको लावग चावहने आवश्यक न्यूनतम शैवक्षक योग्याता / तावलम 

मात्र उल्लेख गने ) 

आवश्यक न्यून्तम 

योग्याता 

ववश्वववद्यालय / वोडग / 

तावलमवदने संस्था 

शैवक्षक उपावध / तावलम संकाय शे्रणी / 

प्रवतशत 

मूल ववर्य 

शैवक्षक योग्यता      

     

     

     

तावलम      

     

     

कायागलय प्रयोजनको लावग 

परिक्षार्थीको संकेत न.ं: 

िोल न.ं/विज्ञापन नं./सचूना नं  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हालसालै विचेको 

पासपोट साइजको पूिै 

मुिाकृवत देविने फोटो 

टााँसी फोटोमा समेत पन े

गिी उम्मेदिािले 

दस्तित गनन ्। 

दरखास्त फारम 



(घ) अनुभव सम्बवन्ध वववरण (दरखास्त फारम भरेको पदको ववज्ञापनको लावग अनुभव भएमा मात्र उल्लेख गने) 

 

कायागलय  पद सेवा/समूह/उप 

समूह 

शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार अववध 

देवख सम्म 

       

       

       

       

       

 

मैले यस दििास्तमा िलुाएका सम्पर्ू् विििर्हरु सत्य छनन । दििास्त बुझाएको पदको वबज्ञापनको लावग अयोग्य ठहरिन े

गिी कुनै सजाय पाएको छैन । कुन ै कुिा ढााँटे िा लकुाएको ठहरिएमा प्रचवलत कानून बमोवजम सहनछुे/बुझाउने छु । उम्मेदिािल े

पालना गन ेभनी प्रचवलत कानून तर्था यस दििास्त फािमका पषृ्ठहरुमा उल्लेवित सबै शत् तर्था वनयमहरु पालना गन ्मन्जिु गदछु् । 

सारै्थ किािमा उल्लेवित शतह्रु पर्ू् रुपमा पालना गनछुे ि किािको समय भन्दा अगािै किािको अन्तय गदा् कवम्तमा ३ मवहनाको 

पि्ू सचूना वदई वनिेदन वदनेछु । 

 

उम्मेदिािको सही छाप:-  

 

................................... 

दायााँ बााँया 

उम्मेदिािको दस्तित 

वमवतिः 

काय्लयको कमच्ािील ेभन े

िवसद/भौचि नं. िोल न.ं 

दििास्त अस्िीकृत भए सो को कािर्िः 

दििास्त रुज ुगनेकोिः 

दिस्तितिः 

वमवतिः 

दििास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेकोिः 

दस्तितिः 

वमवतिः 

 

 

द्रस्टब्यःदरखास्त साथ सूचनामा उल्लेखखत लगायत खनम्नखलखखत कागजातहरु अखनवायय रुपमा उम्मेदवार आफैले 

प्रमाखित गरी पेश गननय पनेछः 

१)  नपेाली नागरिकताको प्रमावर्त प्रवतवलवप । 

२) समकक्षता ि सम्बद्ध आिश्यक पनेमा सो को प्रवतवलवप । 

३) वबज्ञापन भएको पदको लावग तोवकएको न्यनूतम शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र ि चारिवत्रक प्रमार्पत्रको प्रवतवलवप ( तावलम ि 

अनुभि आिश्यक  पनेमा सो समेतको प्रवतवलप ) । 



 

उम्मेदवारले पालनागनुग पने वनयमहराः 

१. पिीक्षा वदन आउाँदा अवनिाय् रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउनु पनेछ । प्रिेशपत्र वबना पिीक्षामा बस्न पाईने 

छैन । 

२. पिीक्षाहलमा मोिाईल फोन ल्याउन पाईन ेछैन ।  

३. वलवित/अन्तििाता् पिीक्षाको नवतजा प्रकावशत भएपवछ अन्तििाता् हुन ेवदनमा पवन प्रिेशपत्र 

ल्याउनु अवनिा्य छ । 

४. पिीक्षा शुरुभन्दा ३० वमनेट अगावि घन्टीद्वािा सूचना गिेपवछ परिक्षाहलमा प्रिेश गन ्वदईनेछ । 

५. पिीक्षाहलमा प्रिेश गिेपवछ वकताब‚कापी‚ कागज‚वचट आदी आफुसार्थ िाख्नु हुाँदैन ।  

६. पिीक्षाहलमा उम्मेदिािले पिीक्षाको मया्दा विपिीत कुनै काम गिेमा केन्राध्यक्षल ेपिीक्षाहलबाट 

वनष्काशन गिी तुरुन्त काननूिमोवजमको काििाही गनछे ि त्यसिी वनष्काशन गरिएको उम्मेदिािको 

सो विज्ञापनको पिीक्षा स्ितिः िद्य भएको मावनने छ । 

७.वबिामी भएको उम्मेदिािले पिीक्षाहलमा प्रिेश गिी पिीक्षा वदने क्रममा वनजलाई केही भएमा 

काया्लय जिाफदेही हुन ेछैन । 

८. उम्मेदिािले पिीक्षा वदएको वदनमा हावजि अवनिाय् रुपले गनु् पनेछ ।  

९.गाउाँपावलका काया्लयको सूचनाद्वािा वनर्ा्िर् गिेको काय्क्रम अनुसाि पिीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।  

१०.पिीक्षामा क्यालकुलेटि प्रयोग गन ्पाईनेछैन ।  

११.कुनै उम्मेदिािले प्रश्नपत्रमा िहेको अस्पष्टताको सम्बन्र्मा सोध्नु पदा् पवन पिीक्षामा सवम्मवलत 

अन्य उम्मेदिाहरुलाई बार्ा नपने गिी वनिीक्षकलाई सोध्नु पनेछ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उम्मेदवारले पालनागनुग पने वनयमहराः 

१. पिीक्षा वदन आउाँदा अवनिाय् रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउनु पनेछ । प्रिेशपत्र वबना पिीक्षामा बस्न पाईने 

छैन । 

२. पिीक्षाहलमा मोिाईल फोन ल्याउन पाईन ेछैन ।  

३. वलवित/अन्तििाता् पिीक्षाको नवतजा प्रकावशत भएपवछ अन्तििाता् हुन ेवदनमा पवन प्रिेशपत्र 

ल्याउनु अवनिा्य छ । 

४. पिीक्षा शुरुभन्दा ३० वमनेट अगावि घन्टीद्वािा सूचना गिेपवछ परिक्षाहलमा प्रिेश गन ्वदईनेछ । 

५. पिीक्षाहलमा प्रिेश गिेपवछ वकताब‚कापी‚ कागज‚वचट आदी आफुसार्थ िाख्नु हुाँदैन ।  

६. पिीक्षाहलमा उम्मेदिािले पिीक्षाको मया्दा विपिीत कुनै काम गिेमा केन्राध्यक्षल ेपिीक्षाहलबाट 

वनष्काशन गिी तुरुन्त काननूिमोवजमको काििाही गनछे ि त्यसिी वनष्काशन गरिएको उम्मेदिािको 

सो विज्ञापनको पिीक्षा स्ितिः िद्य भएको मावनने छ । 

७.वबिामी भएको उम्मेदिािले पिीक्षाहलमा प्रिेश गिी पिीक्षा वदने क्रममा वनजलाई केही भएमा 

कायाल्य जिाफदेही हुन ेछैन । 

८. उम्मेदिािले पिीक्षा वदएको वदनमा हावजि अवनिाय् रुपले गनु् पनेछ ।  

९.गाउाँपावलका काया्लयको सूचनाद्वािा वनर्ा्िर् गिेको काय्क्रम अनुसाि पिीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।  

१०.पिीक्षामा क्यालकुलेटि प्रयोग गन ्पाईनेछैन ।  

११.कुनै उम्मेदिािले प्रश्नपत्रमा िहेको अस्पष्टताको सम्बन्र्मा सोध्नु पदा् पवन पिीक्षामा सवम्मवलत 

अन्य उम्मेदिाहरुलाई बार्ा नपने गिी वनिीक्षकलाई सोध्नु पनेछ ।   
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ववज्ञापन नं.:-  

िोल नं :- 

   परीक्षाथीले भने 
         पद :-     शे्रणी :- 

    सेवा :-     समूह :- 

    नाम‚ थर :- 

    दस्तखत :- 

कायागलयको कमगचारीले भने :- 

यस गाउाँपावलकाबाट वलईने पदको उक्त पिीक्षामा तपाईलाई वनम्न केन्रबाट 

सवम्मवलत हुन अनुमवत वदईएको छ । विज्ञापनमा तोवकएको शत् नपुगेको ठहि 

भएमा जुनसुकै अिस्र्थामा पवन यो अनुवमत िद्य हुनेछ ।  
पिीक्षा केन्र :-...........................     

 

रोल नम्वर :-...............................  .................................. 

    प्रमावणत गनेको दस्तखत 
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ववज्ञापन नं.:-   

िोल नं :- 

   परीक्षाथीले भने 
         पद :-     शे्रणी :- 

    सेवा :-     समूह :- 

    नाम‚ थर :- 

    दस्तखत :- 

कायागलयको कमगचारीले भने :- 

यस गाउाँपावलकाबाट वलईने पदको उक्त पिीक्षामा तपाईलाई वनम्न केन्रबाट 

सवम्मवलत हुन अनुमवत वदईएको छ । विज्ञापनमा तोवकएको शत् नपुगेको ठहि भएमा 

जुनसुकै अिस्र्थामा पवन यो अनुवमत िद्य हुनेछ ।  
पिीक्षा केन्र :-............................   

 

रोल नम्वर :-...............................  .................................. 

    प्रमावणत गनेको दस्तखत 

प्रवेश-पत्र 

हालसालै विचेको 

पासपोट साइजको पूिै 

मुिाकृवत देविने फोटो 

टााँसी फोटोमा समेत पने 

गिी उम्मेदिािले दस्तित 

गनन् । 

प्रवेश-पत्र 

हालसालै विचेको 

पासपोट साइजको पूिै 

मुिाकृवत देविने फोटो 

टााँसी फोटोमा समेत पने 

गिी उम्मेदिािले दस्तित 

गनन् । 


