
मकाल ुगाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
 नमु, संखवुासभा 

दस्तखत फाराम                           दरखास्त फाराम 

 

क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धि वववरणः 
 

ख) उम्मेदवारको वववरणः 
उम्मेदवारको नाम थर देवनागरीकमा 

अंग्रजेी ठुलो अक्षरमा ललङः 
नागररकता नं जारी गने न्जललाः लमलतः 

स्थार्ी 
ठेगाना 

न्जललाः न प/ गा. पा. वडा नं. 

टोलः मागय  फोन नं 

पत्रचार गने ठेगानाः इमेल इधटरनेट 

बाबकुो नामः आमाको नामः 
बाजेको नामः पलत/पन्िको नामः 
जधम लमलतः  हालको उमेरः 

ग) शैन्क्षक र्ोग्र्ता ताललम  
आवश्र्क धरू्नतम र्ोग्र्ता ववद्यालर् बोडय ताललम ददन संस्था शैन्क्षक उपलि 

ताललम 

संकार् प्रलतशत मलु ववषर् 

शैन्क्षक र्ोग्र्ता      

     

ताललम      

घ) अनभुव सम्बन्धि वववरणः 
कार्ायलर्को नामः पदः सेवा/समहु शे्रणी/तह स्थाई/अस्थाई/करार अवलि 

देन्ख सम्म 

       

       

       

 

उम्मेदवारको लर्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखतः 
लमलतः दार्ा ँ बार्ाँ 

  

कार्ायलर् प्रर्ोजनका लालग 
रलसद नं                                              रोल नं 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण 

दरखास्त रुज ुगनेको  

लमलतः 
 
 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 

लमलतः 

 

 

   
 

   फोटो 

१ ववज्ञापन नः २ खलुला/आ.प्र. ३ पदः ४ सेवा 
५ समहु ६ उपसमहु ७ शे्रणी/तह ८ परीक्षा केधरः 



 

परीक्षाथीले पालन गनुय पने लनर्महरुः 
१. प्रवेशपत्र ववना पररक्षाथीलाई कुनै पलन पररक्षा 

(ललन्खत प्रर्ोगात्मक र अधतवायताय) मा बस्न 
ददइने छैन र मोबाईल फोन समेत लनषिे 
गररएको छ । 

२. उम्मेदवारले पररक्षा ददईएको ददनमा हान्जरी 
अलनवार्य रुपमा गनुय पने छ। 

३. कार्ायलर्को सूचना द्धारा लनिायरण गरेको 
कार्यक्रम अनसुार पररक्षा संचालन हनुे छ । 

४. कुनै उम्मेदवारले प्रश्न पत्रमा रहेको 
अस्पस्टताको सम्बधिमा सो्न ुपदाय पलन 
पररक्षामा सन्म्मललत अधर् उम्मेदवारहरुलाई 
बािा नगने गरी लनररक्षकलाई सो्न ुपनेछ। 

५. पररक्षा हलमा प्रवेश गरे पलछ अनावश्र्क 
सामानहरु आफु साथमा राख्न पाईने छैन र 
एक आपसमा कुराकानी समेत गनय पाईने 
छैन । 

 

            मकाल ुगाउँपाललका 

  गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

        नमु, संखवुासभा 
फोटो 

      

 

  परीक्षाथीले भने खलुला प्रलतर्ोलगताको लालग 

  प्रवेश पत्र 

  ववज्ञापन नं ……………………………       पदः 
  तहः      सेवाः  

  समहुः                  उपसमहुः 
  पररक्षा केधरः        क्षेत्रः 
  उम्मेदवारको नामः     

  दस्तखतः                      अलिकृतको दस्तखतः     
  रोल नं                      दजायः 
                लमलतः  

 
 
 
 

परीक्षाथीले पालन गनुय पने लनर्महरुः 
१. प्रवेशपत्र ववना पररक्षाथीलाई कुनै पलन पररक्षा 

(ललन्खत प्रर्ोगात्मक र अधतवायताय) मा बस्न 
ददइने छैन र मोबाईल फोन समेत लनषिे 
गररएको छ । 

२. उम्मेदवारले पररक्षा ददईएको ददनमा हान्जरी 
अलनवार्य रुपमा गनुय पने छ। 

३. कार्ायलर्को सूचना द्धारा लनिायरण गरेको 
कार्यक्रम अनसुार पररक्षा संचालन हनुे छ । 

४. कुनै उम्मेदवारले प्रश्न पत्रमा रहेको 
अस्पस्टताको सम्बधिमा सो्न ुपदाय पलन 
पररक्षामा सन्म्मललत अधर् उम्मेदवारहरुलाई 
बािा नगने गरी लनररक्षकलाई सो्न ुपनेछ। 

५. पररक्षा हलमा प्रवेश गरे पलछ अनावश्र्क 
सामानहरु आफु साथमा राख्न पाईने छैन र 
एक आपसमा कुराकानी समेत गनय पाईने 
छैन । 

 

 
 
 
 
 

           मकाल ुगाउँपाललका 

  गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

        नमु, संखवुासभा 
फोटो 

  परीक्षाथीले भने खलुला प्रलतर्ोलगताको लालग 

  प्रवेश पत्र 

  ववज्ञापन नं ……………………………       पदः 
  तहः      सेवाः  

  समहुः                  उपसमहुः 
  पररक्षा केधरः        क्षेत्रः 
  उम्मेदवारको नामः     

  दस्तखतः                      अलिकृतको दस्तखतः     
  रोल नं                      दजायः 
                लमलतः   

  


