
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
माथागढी गाउँपालिका  

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

झडेवा, पाल्पा  

५ नं. प्रदेश नेपाि  

दरखास्त फारम  

(विभबन्न ऩदहरूको राभग) 

 

(क) उम्भेदिायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फन्धी विियण 

१. विऻाऩन न् २. खरुा/ सभािेशी् ३.ऩद् ४.शे्रणी/ तह् 
(ख)उम्भेदिायको िैमक्तिक विियण 

उम्भेदिायको  

नाभ, थय (देिनागयीभा)                                         
(अॉग्रजेी ठूरो अऺयभा) 

नागरयकता नॊ. जायी गने क्तजलरा्  जायी भभभत् 
स्थामी ठेगाना  (अ) प्रदेश नॊ. (आ) क्तजलरा् (इ) स्थानीम तह् (ई) िडा नॊ. 
 (उ) टोर् (ऊ)  भागग/ घय नॊ. (ए) पोन नॊ. 
ऩत्राचाय गने ठेगाना् इ-भेर् 
फाफकुो नाभ, थय्   आभाको नाभ,थय् 
फाजेको नाभ, थय ऩभत/ ऩत्नीको नाभ,थर 

जन्भ भभभत (वि.सॊ. भा) (ईस्िी सन्भा) हारको उभेय् 
जन्भ स्थान् जात (रेख्नहुोस्) 
भरङ्ग् धभग्  
िैिावहक क्तस्थभत् योजगायीको अिस्था् भातबृाषा् 
तऩाईँ आपूराई के बन्न रूचाउन ुहनु्छ य?( वहभारी, ऩहाडी, तयाई, ऩीछभडएको ऺेत्र िा अन्म ) रेख्नहुोस- 
तऩाई आपूराई कुन सभूह/ िगगभा याख्न ुहनु्छ ?(आददिासी /जनजाती, दभरत, िैश्म, ऺेत्री, ब्राहभण, भधेशी, भसुरभान, अन्म)--------------------------  
शायीरयक अशिता (छ/ छैन) छ बने कस्तो  प्रकायको अशिता हो खरुाउनहुोस्.....................................  
आिश्मक न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मताको प्राप्ताङ्क प्रभतशत् आभा/ फाफकुो भखु्म ऩेशा् 
आिश्मक न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मता बन्दा भाभथलरो मोग्मता बए खरुाउनहुोस् 
शैक्तऺक अिस्था आभा् फाफु्  
तऩाईँरे अध्ममन गयेको क्तशऺण सॊस्था कस्तो प्रकायको हो 
? (सभदुावमक /सयकायी, सॊस्थागत भनजी िा विदेशी) 

SLC/SEE,O-Level, A-level  िा + 2  

ऩढेको विद्यारम् 
विश्वविद्यारम्.......................  
विश्वविद्यारमको नाभ्.......................... 

(ग) शैक्तऺक मोग्मता / ताभरभ( दयखास्त पायभ बयेको ऩदको राभग चावहने न्मुनतभ शैक्तऺक मोग्मता /ताभरभ भात्र उलरेख गने) 

आिश्मक न्मूनतभ मोग्मता विश्वविद्यारम फोडग / ताभरभ ददने सॊस्था  
 

शैक्तऺक उऩाभध/ ताभरभ सॊकाम शे्रणी/ प्रभतशत भूर विषम/ ऐक्तछछक विषम  

शैक्तऺभ मोग्मता      
ताभरभ      

(घ) अनबुि सम्फक्तन्ध विियण (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको विऻाऩनको राभग अनबु बए उलरेख गने)                                                                                                                                                 

कामागरम ऩद सेिा/सभूह/ उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय अिभध 

     देक्तख सम्भ 

       

भैरै मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩूणग विियणहरू सत्म छन ्। दयखास्त फझुाएको ऩदको विऻाऩनको राभग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन। कुनै कुया 
ढाॉवट िा रकुाएको ठहयेभा कानून फभोक्तजभ सहनेछु / फझुाउनेछु । उम्भेदिायरे ऩारना गने बनी प्रचभरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभभका ऩषृ्ठहरूभा उक्तलरक्तखत 
सफै शतग तथा भनमभहरू ऩारन गनग भञु्जय छु ।  

उम्भेदिायको लमाप्चे सवहछाऩ   
 

 

.......................... 
उम्भेदिायको दस्तखत  

भभभत् 

उम्भेदिायरे भाभथ उलरेख गयेको विियण ठीक छ बनी प्रभाक्तणत गने विबागीम प्रभखु/ कामागरम 
प्रभखुको  

दस्तखत् 
नाभ,थय् 
ऩद/दजाग  

भभभत्                                                       कामगरमको छाऩ          

दामाॉ फामाॉ 

कामागरमको कभगचायीरे बने 

यभसद नॊ./ बौचयन नॊ. योर नॊ. रूज ुगनेको दस्तखत  ्

भभभत 

स्िीकृत गनेको दस्तखत  ्

भभभत दयखास्त अस्िीकृत बएको सोको कायण  ्

 

 

हारसादै क्तखचेको ऩासऩोटग 
साइजको ऩयैु भखुाकृत 
देक्तखने पोटो टासी पोटो 
य पायाभभा ऩने गयी 
उम्भेदिायरे दस्तखत गने 

कार्ायिर् प्रर्ोजनका िालग 
रसिद नं./ भौचर नं. -............ 
सिज्ञमपा नं./ आसथिक िर्ि 
.......................................... 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

उम्भेदिायरे ऩारना गनुग ऩने भनमभहरू 

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा अभनिामग रूऩभा प्रिेश ऩत्र भरएय आउन ुऩनेछ । प्रिेश ऩत्र विना ऩयीऺभा 
फस्न ऩाइने छैन । 

२.  ऩयीऺा हरभा भोफइर पोन लमाउन ऩाइने छैन । 

३. भरक्तखत ऩयीऺाको नभतजा प्रकाशन बएऩभछ प्रमोगात्भक ऩयीऺा तथा अन्तिागताग हनेु ददन ऩभन प्रिेश 
ऩत्र लमाउन ुअभनिामग छ । 

४. ऩयीऺा सरुू हनु ुबन्दा ३० भभनेट अगाभड घण्टीद्वाया सूचना गयेऩभछ ऩयीऺा हरभा प्रिेश गनग 
ददइनेछ । िस्तगुत ऩयीऺा सरुू बएको १५ भभनेट ऩभछ य विषमगत दऩयीऺा सरुू बएको ३० 
भभनेट ऩभछ आउने य िस्तगुत तथा विषमगत दिुै ऩयीऺासॉगै हनेुभा २० भभनेट ऩभछ आउने 
उम्भेदिायरे ऩयीऺाभा फस्न ऩाउने छैन ्।  

५. ऩयीऺा हरभा प्रिेश गनग  ऩाउने सभमािभध (फुॉदा नॊ. ४ भा उलरेख गरयएको) वितेको १० 
भभनेटऩछाभड भात्र उम्भेदिायराई ऩयीऺा हर फावहय  जान अनभुभत ददइनेछ ।  

६.  ऩयीऺा हरभा प्रिेश गयेऩभछ वकताफ, काऩी, कागज, क्तचट आदद आपूसाथ याख्न ुहुॉदैन। 
उम्भेदिायरे आऩसभा कुयाकानी य सङे्कत सभेत गनुग हुॉदैन ।  

७.  ऩयीऺा हरभा उम्भेदिायरे ऩयीऺाको भमागदा विऩयीत कुनै काभ गयेभा केन्राध्मऺरे ऩयी ॉऺ 
हरफाट भनष्कासन गयी तरुून्त कानूनफभोक्तजभ कायिाही गनेछ। य त्मसयी भनष्कासन गरयएको 
उम्भेदिायको सो विऻाऩनको ऩयीऺा स्ित् यद्ध बएको भाभननेछ।  

८. .भफयाभी बएको उम्भेदिायको हकभा ऩयीऺा हरभा प्रिेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा भनजराई केही 
बएभा कामागरम जिापदेही हनेु छैन ।  

९.  उम्भेदिायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाक्तजय अभनिामग रूऩरे गनुगऩने छ ।  

१०.  मस कामागरमरे सूचनाद्वाया भनधागयण गयेको कामगक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनेुछ ।  

११. उम्भेदिायरे िस्तगुत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩत्र  'की' उत्तयऩकु्तस्तकाभा अभनिामग रूऩरे 
रेख्नऩुनेछ।नरेखेभा उत्तयऩकु्तस्तका स्ित् यद्द हनेुछ । 

१२. लमाकत (आई.क्मू) ऩयीऺाभा क्मारकुरेटय प्रमोग गनग ऩाइने छैन ।  

१३. कुनै उम्भेदिायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको स्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्न ुऩदाग ऩभन ऩयीऺाभा सक्तम्भभरत अन्म 
उम्भेदिायराई फाधा नऩने गयी भनयीऺकराई सोध्न ुऩनेछ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऩयीऺाथीरे बने ्

(क) विज्ञापन नं. खुला / समािेशी 

  

  

  

(ख) पद/श्रेणीीः  

(ग)  न्यूनतम शैविक योग्यताको मूल 

विषय 

 

(घ) उम्मेदिारको  नाम,थरीः 

दस्तखतीः 

कामागरमका कभगचायीरे बने  
मस कामागरमफाट भरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईँरे भनम्न केन्रफाट 
सक्तम्भभरत हनु अनभुभत ददइएकि छ । विऻाऩनभा तोवकएको शतग 
नऩगेुको ठहय बएभा जनुसकैु अिस्थाभा ऩभन मो अनभुभत यद्द हनेुछ ।  

 

ऩयीऺा केन्र्                         योर नॊ. 
 

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

(अभधकृतको दस्तखत) 

 

रष्टतव्म् उम्भेदिायरे ऩारना गनुगऩने भनमभहरू हेनुगहोरा ।  

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

उम्भेदिायरे ऩारना गनुग ऩने भनमभहरू 

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा अभनिामग रूऩभा प्रिेश ऩत्र भरएय आउन ुऩनेछ । प्रिेश ऩत्र विना ऩयीऺभा 
फस्न ऩाइने छैन । 

२.  ऩयीऺा हरभा भोफइर पोन लमाउन ऩाइने छैन । 

३. भरक्तखत ऩयीऺाको नभतजा प्रकाशन बएऩभछ प्रमोगात्भक ऩयीऺा तथा अन्तिागताग हनेु ददन ऩभन प्रिेश 
ऩत्र लमाउन ुअभनिामग छ । 

४. ऩयीऺा सरुू हनु ुबन्दा ३० भभनेट अगाभड घण्टीद्वाया सूचना गयेऩभछ ऩयीऺा हरभा प्रिेश गनग 
ददइनेछ । िस्तगुत ऩयीऺा सरुू बएको १५ भभनेट ऩभछ य विषमगत दऩयीऺा सरुू बएको ३० 
भभनेट ऩभछ आउने य िस्तगुत तथा विषमगत दिुै ऩयीऺासॉगै हनेुभा २० भभनेट ऩभछ आउने 
उम्भेदिायरे ऩयीऺाभा फस्न ऩाउने छैन ्।  

५. ऩयीऺा हरभा प्रिेश गनग  ऩाउने सभमािभध (फुॉदा नॊ. ४ भा उलरेख गरयएको) वितेको १० 
भभनेटऩछाभड भात्र उम्भेदिायराई ऩयीऺा हर फावहय  जान अनभुभत ददइनेछ ।   

६. ऩयीऺा हरभा प्रिेश गयेऩभछ वकताफ, काऩी, कागज, क्तचट आदद आपूसाथ याख्न ुहुॉदैन। 
उम्भेदिायरे आऩसभा कुयाकानी य सङे्कत सभेत गनुग हुॉदैन ।  

७. ऩयीऺा हरभा उम्भेदिायरे ऩयीऺाको भमागदा विऩयीत कुनै काभ गयेभा केन्राध्मऺरे ऩयी ॉऺ हरफाट 
भनष्कासन गयी तरुून्त कानूनफभोक्तजभ कायिाही गनेछ। य त्मसयी भनष्कासन गरयएको 
उम्भेदिायको सो विऻाऩनको ऩयीऺा स्ित् यद्ध बएको भाभननेछ।  

८. .भफयाभी बएको उम्भेदिायको हकभा ऩयीऺा हरभा प्रिेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा भनजराई केही 
बएभा कामागरम जिापदेही हनेु छैन ।  

९. उम्भेदिायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाक्तजय अभनिामग रूऩरे गनुगऩने छ ।  

१०. मस कामागरमरे सूचनाद्वाया भनधागयण गयेको कामगक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनेुछ ।  

११. उम्भेदिायरे िस्तगुत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩत्र  'की' उत्तयऩकु्तस्तकाभा अभनिामग रूऩरे 
रेख्नऩुनेछ।नरेखेभा उत्तयऩकु्तस्तका स्ित् यद्द हनेुछ । 

१२. लमाकत (आई.क्मू) ऩयीऺाभा क्मारकुरेटय प्रमोग गनग ऩाइने छैन ।  

१३. कुनै उम्भेदिायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको स्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्न ुऩदाग ऩभन ऩयीऺाभा सक्तम्भभरत अन्म 
उम्भेदिायराई फाधा नऩने गयी भनयीऺकराई सोध्न ुऩनेछ ।  

 

 

ऩयीऺाथीरे बने ्

(क) विज्ञापन नं. खुला / समािेशी 

  

  

  

(ख) पद/श्रेणीीः  

(ग)  न्यूनतम शैविक योग्यताको मूल 

विषय 

 

(घ) उम्मेदिारको  नाम,थरीः 

दस्तखतीः 

कामागरमका कभगचायीरे बने  
मस कामागरमफाट भरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईँरे भनम्न केन्रफाट 
सक्तम्भभरत हनु अनभुभत ददइएकि छ । विऻाऩनभा तोवकएको शतग 
नऩगेुको ठहय बएभा जनुसकैु अिस्थाभा ऩभन मो अनभुभत यद्द हनेुछ ।  

 

ऩयीऺा केन्र्                         योर नॊ. 
 

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

(अभधकृतको दस्तखत) 

 

रष्टतव्म् उम्भेदिायरे ऩारना गनुगऩने भनमभहरू हेनुगहोरा ।  
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गाउॉ कामगऩाभरकाको कामागरम 

झडेिा , ऩालऩा 
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 हारसादै क्तखचेको 
ऩासऩोटग साइजको ऩयैु 
भखुाकृत देक्तखने पोटो 
टासी पोटो य पायाभभा 
ऩने गयी उम्भेदिायरे 
दस्तखत गने  

हारसादै क्तखचेको 
ऩासऩोटग साइजको ऩयैु 
भखुाकृत देक्तखने पोटो 
टासी पोटो य पायाभभा 
ऩने गयी उम्भेदिायरे 
दस्तखत गने  
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गाउॉ कामगऩाभरकाको कामागरम 
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