
पौवादङुमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
च्र्ाङ्ग्र,े भोजपरु 

 
दरखास्त फाराम 

(क) उम्मेद्वारिे दरखास्त फारमका िालग भरेका पद सम्बन्धी वववरण: 

ववज्ञापन नं. : पद: 

 
(ख) उम्मेद्वारको वैर्क्तिक वववरणः 
उम्मेद्वारको नाम थर  देवनागरमा  

 अंरजेी ठुिो अक्षरमा  लिङ्ग: 
जन्म लमलतः वव.सं इस्वी संबतः हािको उमेरः   वर्य   

मवहना 
नागरीकता नं: जारी गने क्तजल्िा : लमलत : 

स्थार्ी ठेगाना क्तजल्िाः गा.पा./न.पाः वडा नः 
 टोिः घर नं./मागयः फोनः 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि: 

बाबकुो नाम, थर : आमाको नाम, थरः 

बाजेको नाम, थरः वैवावहक अवस्थाः                    (वववावहत/अवववावहत उल्िेख गने) 

पलत/पत्नीको नाम,थरः 

 
(ग) शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता/ सम्बक्तन्धत पद तफय को तालिम मात्र उल्िेख गने) 
आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता ववश्वववद्यािर्/तालिम ददन ेसंस्था शैक्तक्षक उपाधी/तालिम संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूि ववर्र् 
शैक्तक्षक र्ोग्र्ता      

     
     

तालिम      
     

 
 

 
 

हािसािै क्तखचेको पासपोटय 
साईजको परैु मखुाकृलत 
देक्तखने फोटो र्हाँ टाँस्ने र 
फोटो र फाराममा पने गरी 
उम्मेद्वारिे दस्तखत गने l 



(घ) अनभुव सम्बन्धी वववरण 

कार्ायिर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलध 

देक्तख सम्म 
       
       

मैिे र्स दरखास्त फारममा खिुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन।् दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग 
अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोक्तजम 
सहनेछु बझुाउनेछु। उम्मेद्वारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारममा उक्तल्िक्तखत सबै शतय 
तथा लनर्महरु पािना गनय मञ्चुर गदयछु। साथै, करार सम्झौतामा उक्तल्िक्तखत सम्पूणय शतयहरु पूणय रुपमा पािना 
गनेछु। 

उम्मेद्वारको ल्र्ाचेचे सहीछाप उम्मेद्वारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 
लमलत: 

कार्ायिर्िे भनेः 
रलसद/भौचर नः रोि नं.: 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नामः 
दस्तखतः 
लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
नामः 
दस्तखतः 
लमलतः 

 

द्रष्टव्र्ःदरखास्त साथ सूचनामा उल्िेक्तखत िगार्त लनम्नलिक्तखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेद्वार आफैिे प्रमाक्तणत 
गरी पेश गनुय पनेछ।   
(१)  नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाक्तणत प्रलतलिपी, (२) न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक 

प्रमाणपत्रको प्रमाक्तणत प्रलतलिवप (सम्बद्धता आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिवप समेत), (३) सम्बक्तन्धत पररर्दमा नाम 
दताय तथा नववकरण भएको प्रमाक्तणत प्रलतलिवप (४) तालिम तथा अनभुवको प्रमाणपत्रको प्रमाक्तणत प्रलतलिवप (भएमा)। 

(२)  उम्मेद्वारिे लिक्तखत परीक्षा उक्तिणय गरी अन्तवायताय ददन आउँदा प्रकरण १ मा उक्तल्िक्तखत सम्पूणय कागजात तथा 
प्रमाणपत्रहरुको सक्कि समेत साथमा लिइ आउन ुपनेछ। 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रवेश पत्र 

ववज्ञापन नं:             
रोि नं:            
नामः 
ठेगानाः 
पदः 

उम्मेद्वारिे परीक्षा ददन आउँदा पािना गनुयपने कुराहरः 
१. परीक्षा समर्भन्दा कक्तम्तमा १ घण्टा अगाडी नै परीक्षा हनु ेस्थानमा र कक्तम्तमा १५ लमनेट अगाडी नै पररक्षा हिमा प्रवशे गनुयपनेछ। 
२. काब ु बावहरको कारणबाट परीक्षा हिमा आउन वढिा भएमा कारण सवहत जानकारी ददएमा लनरीक्षकिे परीक्षा सरु भएको १५ लमनटेलभत्रको 

अवलधसम्ममा परीक्षा हिमा पस्न ददन सक्नेछ।सो अवलधभन्दा बाहेक परीक्षा हिमा पस्न ददइनेछैन। 
३. उिरपकु्तस्तकामा कािो रङ्कको मसी भएको किमको मात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ। 
४. परीक्षा सरु भएको ३० लमनेटदेखी ४० लमनटेसम्मको समर्मा शौचािर् जाने प्रर्ोजनका िालग मात्र लनरीक्षकको अनमुलतिे परीक्षा हिबाट बावहर 

जान सवकन ेछ। 
५. परीक्षा अवलधमा क्र्ाल्कुिेटर, मोबाईि वा अन्र् ववद्यलुतर् उपकरणको प्रर्ोग गनय पाइने छैन। 
६. परीक्षा अवलधमा क्तचट, फिामे हलतर्ार िगार्तका कुनैपलन लनर्लेधत प्रकारको वस्त ुपरीक्षा हिलभत्र िैजान पाइनछैेन। 
७. अन्तवायताय परीक्षा ददन आउँदा पलन उम्मेद्वारिे र्सै प्रवशेपत्र लिइ आउनपुनेछ।  
८. उक्तल्िक्तखत शतयभन्दा ववपररत उम्मेद्वारिे कुनै कामकारवाही गरेमा उम्मेद्वारिाई परीक्षा हिबाट बावहर लनकाल्न े देक्तख परीक्षा रद्द गनेसम्मको 

अलधकार लसफाररस सलमलतिाई हनुछे।  

 

प्रवेश पत्र 

ववज्ञापन नं:             
रोि नं:            
नामः 
ठेगानाः 
पदः 

उम्मेद्वारिे परीक्षा ददन आउँदा पािना गनुयपने कुराहरः 
९. परीक्षा समर्भन्दा कक्तम्तमा १ घण्टा अगाडी नै परीक्षा हनु ेस्थानमा र कक्तम्तमा १५ लमनेट अगाडी नै पररक्षा हिमा प्रवशे गनुयपनेछ। 
१०. काब ु बावहरको कारणबाट परीक्षा हिमा आउन वढिा भएमा कारण सवहत जानकारी ददएमा लनरीक्षकिे परीक्षा सरु भएको १५ लमनटेलभत्रको 

अवलधसम्ममा परीक्षा हिमा पस्न ददन सक्नेछ।सो अवलधभन्दा बाहेक परीक्षा हिमा पस्न ददइनेछैन। 
११. उिरपकु्तस्तकामा कािो रङ्कको मसी भएको किमको मात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ। 
१२. परीक्षा सरु भएको ३० लमनेटदेखी ४० लमनटेसम्मको समर्मा शौचािर् जाने प्रर्ोजनका िालग मात्र लनरीक्षकको अनमुलतिे परीक्षा हिबाट बावहर 

जान सवकन ेछ। 
१३. परीक्षा अवलधमा क्र्ाल्कुिेटर, मोबाईि वा अन्र् ववद्यलुतर् उपकरणको प्रर्ोग गनय पाइने छैन। 
१४. परीक्षा अवलधमा क्तचट, फिामे हलतर्ार िगार्तका कुनैपलन लनर्लेधत प्रकारको वस्त ुपरीक्षा हिलभत्र िैजान पाइनछैेन। 
१५. अन्तवायताय परीक्षा ददन आउँदा पलन उम्मेद्वारिे र्सै प्रवशेपत्र लिइ आउनपुनेछ।  
१६. उक्तल्िक्तखत शतयभन्दा ववपररत उम्मेद्वारिे कुनै कामकारवाही गरेमा उम्मेद्वारिाई परीक्षा हिबाट बावहर लनकाल्न े देक्तख परीक्षा रद्द गनेसम्मको 

अलधकार लसफाररस सलमलतिाई हनुछे।  

 

हािसािै क्तखचेको पासपोटय 
साईजको परैु मखुाकृलत 
देक्तखने फोटो र्हाँ टाँस्ने र 
फोटो र फाराममा पने गरी 
उम्मेद्वारिे दस्तखत गने l 

 

हािसािै क्तखचेको पासपोटय 
साईजको परैु मखुाकृलत 
देक्तखने फोटो र्हाँ टाँस्ने र 
फोटो र फाराममा पने गरी 
उम्मेद्वारिे दस्तखत गने l 

 


