
  
 
 

  
  

आवेदन फारम 

ममक्लाजङु गाउँपामलका 
गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

मधमुल्ला , मोरङ्ग 

  प्रदेश नं. १, नपेाल 

 
 
 १. ववज्ञापन नं. :       

         पद:                                                                               

२. व्र्क्तिगत वववरण सम्बन्धी: 
 

उम्मेदवारको नाम थर देवनागरीमा मलंग 

म / प ु(अंग्रजेी ठुलो अक्षरमा): 
स्थार्ी ठेगाना नागररकता नं: जारी गरेको क्तजल्ला: जारी मममत: 

क्तजल्ला: गा.पा./ना.पा.: वडा नं.: 
टोल: मागय/घर नं. फोन नं.: 

पत्राचार गने ठेगाना: इमेल: 
बाबकुो नाम थर: आमाको नाम थर: 
बाजेको नाम थर: पमत/पत्नीको नाम थर: 
जन्म मममत: वव.सं.मा: इ.सं.मा: 
 दरखास्त ददने अक्तन्तम मममत 

सम्मको उमेर: 
 ….. वर्य ……..मविना ……… ददन 

 

३. न्र्नु्तम र्ोज्ञता सम्बन्धी वववरण:- 
क्र.सं. अध्र्र्न गरेको संस्थाको नाम उमतणय गरेको  कुल प्राप्ांक प्रमतशत मखु्र् ववर्र्िरु 

परीक्षा साल शे्रणी    

        

        

        

        

 

४. अनभुवको वववरण 

क्र.सं. भनाय भएको मनकार् भनाय मममत पदको नाम सेवाबाट अवकास 
भएको मममत 

अवकास िनु ुपने 
कारण 

कैवफर्त 

       

       

 

५. उल्लेक्तखत पदको खुला परीक्षाको लामग राजश्व (परीक्षा दस्तरु) बापत रु................नगद रमसद नं. ...... मा मममत 
....................... मा दाक्तखला गरेको सक्कल रमसद र दरखास्त फारम साथ संलग्न कागजातिरुको फोटो कवपमा सक्कल 
बमोक्तजम नक्कल ठीक छ भनी दस्तखत गरी थान ............ कागजात र्सैसाथ पेश गरेको छु । 

६. र्स दरखास्तमा उल्लेख गरेका सम्पणुय वववरणिरु सत्र् छन।् उम्मेदवारका लामग ददइएको मनदेशन तथा शतयिरु मैले 
राम्री पढेको छु र म ती शतयिरु पालना गनय मञ्जुर गदयछु । लेक्तखएको वववरण झठुा ठिररएमा कानून बमोक्तजम सिलुा 
बझुाउँला । कानून बमोक्तजम उम्मेदवार िनु अर्ोग्र् नभएको व्र्िोरा समेत अनरुोध गदयछु । 

औठाको सविछाप:                                                 उम्मेदवारको दस्तखत: 
                                                               मममत: 
                                                               सम्पकय  नम्बर: 
 
 
 
 
…………………………………………………     ……………………………………………….. 

( दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखत )      ( दरखास्त क्तस्वकृत गनेको दस्तखत ) 

दार्ा ँ बार्ा ँ

  पासपोटय  
साइजको 
फोटो 

 
 



  
 
 

  
  

आवेदन फारम 

ममक्लाजङु गाउँपामलका 
गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर् 
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प्रवेश पत्र 

 
 

पररक्षाथीले भने 

ववज्ञापन नं:              
नामः 
ठेगानाः 
पदः 
दस्तखत: 

 

गाउँ कार्यपामलकाले भने 

र्स कार्ायलर्बाट मलईने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई सक्तम्ममलत िनु अनमुमत ददईएको छ । ववज्ञापनमा 
तोवकएको शतय नपगेुको ठिर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पमन र्ो अनमुमत रद्द िनुे छ । 

 

 

 

...........................       ........................... 
( कमयचारीको दस्तखत )        ( कार्ायलर्को छाप ) 
 
 

 

उम्मेद्वारले परीक्षा ददन आउँदा पालना गनुयपने कुरािरः 
१. परीक्षा समर्भन्दा कक्तम्तमा १ घण्टा अगाडी नै परीक्षा िनुे स्थानमा र कक्तम्तमा १५ ममनेट अगाडी नै 

पररक्षा िलमा प्रवेश गनुयपनेछ। 
२. काब ुबाविरको कारणबाट परीक्षा िलमा आउन वढला भएमा कारण सवित जानकारी ददएमा मनरीक्षकले 

परीक्षा सरु भएको १५ ममनेट मभत्रको अवमधसम्ममा परीक्षा िलमा पस्न ददन सक्नेछ।सो अवमधभन्दा 
बािेक परीक्षा िलमा पस्न ददइनेछैन। 

३. उत्तरपकु्तस्तकामा कालो रङ्कको मसी भएको कलमको मात्र प्रर्ोग गनुयपनेछ। 
४. परीक्षा सरु भएको ३० ममनेटदेखी ४० ममनटेसम्मको समर्मा शौचालर् जाने प्रर्ोजनका लामग मात्र 

मनरीक्षकको अनमुमतले परीक्षा िलबाट बाविर जान सवकने छ। 
५. परीक्षा अवमधमा क्र्ाल्कुलेटर , मोबाईल वा अन्र् ववद्यमुतर् उपकरणको प्रर्ोग गनय पाइने छैन। 
६. परीक्षा अवमधमा क्तचट , रको वस्त ुपरीक्षा िलमभत्र लैजान फलामे िमतर्ार लगार्तका कुनपैमन मनर्ेमधत प्रका

पाइनेछैन। 
७. कम््र्टुर सीप परीक्षण र अन्तवायताय परीक्षा ददन आउँदा पमन उम्मेद्वारले र्सै प्रवेशपत्र मलइ आउनपुनेछ।  
८. उक्तल्लक्तखत शतयभन्दा ववपररत उम्मेद्वारले कुनै कामकारवािी गरेमा उम्मेद्वारलाई परीक्षा िलबाट बाविर 

मनकाल्नेदेक्तख परीक्षा रद्द गनेसम्मको अमधकार मसफाररस समममतलाई िनुेछ।  
 

पासपोटय 
साइजको 
फोटो 

पररक्षाथीको रोल नं. 


