
 

 

आठराई गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम 
१ नं. प्रदेश नेपाि 

दरखास्त फाराम 

 
 

 

 

(क) उमेदवारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी लववरण 

१. विज्ञापन/सूचना नं : २. पद : ३. सेिा : 

४. समूह : ५. शे्रणी/तह : ६. परीक्षा केन्द्र : 

(ख) उमेदवारको वैर्न्तिक लववरण : 

उमेदिारको 
नाम थर 

देिनागररमा : 

अंगे्रजी ठूलो अक्षरमा : वलङ्ग : 

नागररकता नं. : जारी गने वजल्ला : जारी वमवत : 

स्थायी ठेगाना 
वजल्ला : न.पा./गा.पा. : िडा नं. : 

टोल : मोबाईल नं. : 

पत्राचार गने ठेगाना : इमेल ठेगाना : 

बाबुको नाम थर : आमाको नाम थर : 

बाजेको नाम थर : पवत/पविको नाम थर : 

जन्म वमवत वि.सं. : इ.स. : हालको उमेर : ................ िर्ष.................. मवहना .................. वदन 

 

(ग) शैलिक र्ोग्यता/ तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चालिने आवश्यक नू्यनतम शैलिक र्ोग्यता/ तालिम मात्र उले्लख गने) 

आिश्यक नू्यनतम योग्यता विश्वविद्यालय/बोडष/तावलम वदने संस्था शैवक्षक उपावि/तावलम संकाय शे्रणी/प्रवतशत मूल विर्य 

शैवक्षक योग्यता 

     

     

     

तावलम 
     

     
 

(घ) अनुभव सम्बन्धी लववरण (दरखास्त फारम भरेको पदको लवज्ञापनको िालग अनुभव आवश्यक भएमा मात्र उले्लख गने) 

कायाषलय पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अििी 

देखि सम्म 

       

       
 

उमेदवारको सिीछाप 

दायााँ िायााँ  
 
उमेदिारको दस्तित : 

  

 

 

 

 

 

वमवत : 

 

कार्ायिर्का कमयचारीिे भने 

रवसद भौचर नं. रोल नं. 

 

दरिास्त रुजु गनेको दस्तित : 

वमवत : 

 

दरिास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तित : 

वमवत : 

 

द्रष्टव्य : दरिास्तसाथ विज्ञापनमा उले्लखित लगायत वनम्न वलखित कागजातहरु अवनिायष रुपमा उमेदिार आफैले प्रमावणत गरी पेश गनुषपनेछ ।  

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी  (२) समकक्षता र सम्वद्धता आिश्यक पनेमा सोको प्रवतवलपी  (३) विज्ञापन भएको पदको लावग तोवकएको नु्यनतम शैवक्षक 

योग्यता र चाररवत्रक प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी (तावलम र अनुभि आिश्यक पनेमा सो समेतको प्रवतवलपी)  

 

हालसालै खिचेको 

पासपोटष साईजको 

फोटो 

कायाषलय प्रयोजनका लावग 
पररक्षाथीको कोड नं.  ............................................................ 

विज्ञापन नं./सूचना नं. ............................................................ 



आठराई गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

संक्रान्तिबजार, तेह्रथुम 
१ नं. प्रदेश नेपाि 

प्रवेश-पत्र 
 
 
 
 
 
परीक्षाथीले भने 

पद :     शे्रणी :    सेिा :    समूह : 

नाम, थर : 

दस्तित : 

कायाषलयको कमषचारीले भने :  

यस गाउाँपावलकाबाट वलइने उक्त पदको परीक्षामा तपााँइलाई वनम्न परीक्षाबाट सखम्मवलत हुन अनुमवत वदइएको छ । विज्ञापन/सूचनामा तोवकएको शतष नपुगेको ठहर 

भएमा जुनसुकै अिस्थामा पवन यो अनुमवत रद्द हुनेछ ।  

 

परीक्षा केन्द्र : ............................................................................................................     .......................................................... 

रोल नम्बर : ....................................................................................             (अविकृतको दस्तित) 

द्रष्टव्य : कृपया उमेदिारले पालन गनुषपने वनयमहरु हेनुषहोला ।  

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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यस गाउाँपावलकाबाट वलइने उक्त पदको परीक्षामा तपााँइलाई वनम्न परीक्षाबाट सखम्मवलत हुन अनुमवत वदइएको छ । विज्ञापन/सूचनामा तोवकएको शतष नपुगेको ठहर 
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हालसालै खिचेको 

पासपोटष साईजको 

फोटो 

 

हालसालै खिचेको 

पासपोटष साईजको 

फोटो 



 

उमेदवारिे पािना गनुयपने लनर्मिरु  

1. परीक्षा वदन आउाँदा अवनिायष रुपमा प्रिेश-पत्र ल्याउनु पनेछ । प्रिेश-पत्र विना पररक्षामा संखम्मवलत हुन पाइने छैन ।  

2. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन तथा हातहवतयार लगायत प्रचवलत कानूनले बने्दज लगाएका कुनै पवन औजार उपकरण ल्याउन पाइने छैन ।   

3. वलखित परीक्षाको नवतजा प्रकावशत भएपवछ अन्तिाषताष हुने वदनमा पवन प्रिेश पत्र ल्याउन अवनिायष छ ।  

4. परीक्षा सुरु हुनु भन्दा ३० वमनेट अगाडी घण्टीद्वारा सूचना गरेपवछ परीक्षा हलमा प्रिेश गनष वदइनेछ । िसु्तगत परीक्षा शुरु भएको १५ वमनेट पवछ र 

विर्यगत परीक्षा सुरु भएको आिा घण्टा पवछ आउने र िसु्तगत तथा विर्यगत दुिै परीक्षा साँगै हुनेमा २० वमनेट पवछ आउने उमेदिारले परीक्षामा 

बस्न पाउने छैन ।  

5. परीक्षाहलमा प्रिेश गनष पाउने समयाििी वितेको १० वमनेट पछाडी  मात्र उमेदिारलाई परीक्षा हल बावहर जाने अनुमवत वदइने छ ।  

6. परीक्षा हलमा प्रिेश गरेपवछ वकताब, कापी, कागज, वचट आवद आफुसाथ राख्नु हुाँदैन । उमेदिारले आपसमा कुराकानी र संकेत गनुष हुाँदैन ।  

7. परीक्षाहलमा उमेदिारले परीक्षाको मयाषदा विपररत कुनै काम गरेमा केन्द्राध्यक्षले परीक्षा हलबाट वनष्काशन गरी तुरुन्त कानून बमोवजम कारबाही 

गनेछ  र त्यसरी वनष्काशन गररएको उमेदिारको सो विज्ञापनको परीक्षा स्वत: रद्द भएको मावननेछ । 

8. वबरामी भएको उमेदिारले परीक्षा हलमा प्रिेश गरी परीक्षा वदने क्रममा वनजलाई केही भएमा कायाषलय जिाफदेही हुने छैन ।  

9. उमेदिारले परीक्षा वदएको वदनमा हावजर अवनिायष रुपले गनुषपनेछ ।  

10. गाउाँ कायषपावलकाको कायाषलयले सूचनाद्वारा वनिाषरण गरेको  कायषक्रम अनुसार परीक्षा संचालन हुनेछ ।  

11. कुनै उमेदिारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाष पवन परीक्षामा सखम्मवलत अन्य उमेदिारहरुलाई िािा नपने गरी वनरीक्षकलाई 

सोध्नु पनेछ ।  
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