
 

 

अनसूुची - ३ 
(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा) 

महान्िला गाउुँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
बालाकोट 

गण्डकी प्रदेि, नेपाल 
 

करारको लालग दरखास्त फाराम 
 

(क)  उम्मेदवारले  दरखास्त फाराम भरेको  पद  सम्बन्धि  वववरण  
१: ववज्ञापन नं: २: खलुा / आ.प्र. : 3: पद: ४: सेवा: 
५: समूह: ६: उप -समूह: ७: शे्रणी / तह: ८: पररक्षा केधर: 
९ खलु्ला   प्रलतर्ोलगतारारा  पूती  हनु े पदहरु मध्रे् एनरारा तोवकएको समूहको उम्मेदवारहरु बीच मात्र प्रलतस्पिाय  
गराउन भनी छुट्याईएका पदहरुको  पदपूतीका लालग भएको ववज्ञापनमा दरखास्त ददन ुभएको  भए  समूहमा न्चधह 
(0) लगाउनहुोस ्। 

क) मवहला  ख) आददबासी /जनजालत 

ग) मिेिी  घ) दललत   ङ) अपाङ्ग 

च )वपछलडएको के्षत्र 

 
 
(ख) वैर्न्िक वववरण 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  

(अंग्रजेी ठूलो अक्षरमा)  ललङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने न्जल्ला : लमलत : 

स्थार्ी ठेगाना क) न्जल्ला ख) न.पा./गा.पा ग) वडा नं 

 घ) टोल : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेल 

बाबकुो नाम, थर : जधम लमलत : (वव.सं.मा)                     (ईन्स्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वर्य            मवहना 
(ग) िैन्क्षक र्ोग्र्ता/ताललम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लालग चावहने आवश्र्क धरू्नतम िैन्क्षक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेख गने) 

आवश्र्क धरू्नतम र्ोग्र्ता ववश्वववद्यालर्/बोडय/ताललम ददन ेसंस्था िैन्क्षक उपालि/ताललम  संकार् शे्रणी/प्रलतित मूल ववर्र् 

 
िैन्क्षक र्ोग्र्ता 

     

     

     

ताललम      
 
 
 

हालसालै न्खचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलत देन्खन े
फोटो र्हाुँ टास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारले 
दस्तखत 



 

 

(घ) अनभुव सम्बधिी वववरण  

कार्ायलर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलि 

देन्ख सम्म 

       

       

       

मैले र्स दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाुँटे वा 
लकुाएको ठहररएमा प्रचललत कानून बमोन्जम सहनछुे/बझुाउनछुे । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेन्खत सबै ितय 
तथा लनर्महरु पालना गनय मधजरु गदयछु । साथै करारमा उल्लेन्खत ितयहरु पूणय रुपमा पालना गनेछु र करारको समर्भधदा अगावै करारको अधत्र् गदाय कन्म्तमा ३ मवहनाको 
पूवय सूचना ददई कार्ायलर्मा लनवदेन ददनेछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दार्ाुँ बार्ाुँ 

 

 

 

लमलत: 

कार्ायलर्ले भनेेः 

रलसद/भौचर नं. : रोल नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतेः 

लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 

लमलत : 

 

रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेन्खत लगार्त लनम्नललन्खत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमान्णत गरी पेि गनुय पनेछ । 
(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतललवप, (३) धरू्नतम िैन्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र 

चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतललवप, प्राववलिक कार्य (इन्धजलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पि ुन्चवकत्सा लगार्तका अधर् के्षत्र) का लालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र (लाईसेधस)को 
प्रलतललवप, ताललम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतललवप, आदद । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

उम्मेदवारले पालन गननपुने ननयमहरु:                                                                     

१. परीक्षा ददन आउदा अननबाय ुरुपमा  प्रवेशपत्र  ल्याउननपने छ । प्रवेशपत्र 
ववना परीक्षामा बस्न पाइने छैन । 

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन । 

३. ललखित परीक्षाको ननतजा प्रकालशत भएपनछ अन्तरबाताु हनने ददनमा पनन 
प्रवेशपत्र ल्याउनन अननवाय ुछ । 

४. पररक्षा सनरुहननन भन्दा ३० लमनेट अगाडि घण्टीद्रारा सूचना गरेपनछ 
पररक्षाहलमा प्रवेश गन ुददइनेछ । बस्तनगत परीक्षा सनरुभएको १५ लमनेट पनछ 
र ववषयगत पररक्षा सनरुभएको आधि घण्टा पनछ आउने र बस्तनगत तथा 
ववषयगत दनवै पररक्षा संगै हननेमा  २० लमनेट पनछ आउने उम्मेदवारले 
परीक्षामा बस्न पाउने  छैन । 

५.  परीक्षा हलमा प्रवेश गन ुपाउने समय अवधि  (बनदा नं ४ मा उल्लेि 
गररएको ) बबतेको १० लमनेट पनछ मात्र उम्मेदवारलाइ परीक्षा हल बादहर 
जाने अननमनत ददइनेछ ।  

६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरेपनछ ककताब  कपी  कागज धचत आदद आफन संग 
राख्न्ननहनदैन  । उम्मेदवारले आपसमा कन राकानी र संकेत समेत गननहुन दैन । 

७. पररक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाुदा ववपररत कन नै काम गरेमा 
केन्द्राध्यक्षले  परीक्षा हलबाट ननस्कासन गरी तनरुन्त काननन बमोजजमको 
कारबाही गनेछ र  त्यसरी ननष्कासन गरीएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको 
परीक्षा स्वत: िारेज भएको माननने छ । 

८. बबरामी भएको उम्मेदवारले पररक्षा हलमा प्रवेश गरर  पररक्षा ददने क्रमा 
ननजलाइ केही भएमा  पाललकामा  जवाफदेही हनने छैन । 

९. उम्मेदवारले पररक्षा ददएको ददनमा  हाजजरी अननवाय ु रुपले 
गननपुनेछ ।  

१०.गाउँपाललकाले सनचनाद्वारा ननिाुरण गरेको  कायकु्रम अननसार  
पररक्षा संन्चालन  हननेछ । 

११.उम्मेदवारले बस्तनगत पररक्षामा आफूलाइ प्राप्त प्रश्न पत्रको " 

कक  " उत्तरपनजस्तकामा अननवाय ुरुपले लेख्न्ननपने छ । नलेिेमा 
उत्तरपनजस्तका स्वत: िारेज हननेछ । 

१२. ल्याकत ( आई क्य ू) पररक्षामा क्याल्कन लेटर प्रयोग गन ुपाइने 
छैन । 

१३. कन नै उम्मेदवारले   प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको  सम्बन्िमा  सोध्नन 
पदाु पनन पररक्षामा सजम्मललत अन्य उम्मेदवारलाई बािा नपने गरर 

ननररक्षकलई सोध्नन पनछु । 

 

महालशला गाउँपाललका 
      प्रवेशपत्र 

 

 

 

पररक्षाथीले भने: 

क) सेवा:  ववज्ञापन न ं ककलसम समहू 

ि) समूह:   

ग) उपसमूह:   

घ) शे्रणी तह:   

ङ) पद:   

च) पररक्षा केन्द्र:   

छ)  उम्मेदवारको : नाम थर: 

दस्तित : 

 

पाललकाको कमचुारीले भने 

यस पाललकाबाट ललने उक्त पदको  पररक्षामा तपाईलाई ननम्न 
केन्द्रबाट सजम्मललत हनन अनमनत ददइएको छ । ववज्ञापनमा 
तोकीएको शत ुनपनगेको  ठहर भएमा जननसनकै अवस्थामा पनन यो 
अनमनत िारेज हननेछ । 

परीक्षा केन्द्र: 

रोल न ं:  

     -----------------------          

    (अधिकृतको दस्तित) 

द्रष्टव्य:  १)  कृपया उम्मेदवारले पालन गननपुने ननयमहरु हेननहुोला  

 

हालसालै खिचेको पासपोटु 
साइजको पनरै मनिाकृनत देखिने 
फोटो यहाँ टास्ने र फोटो र 
फारामा पने गरर उम्मेदवारले 

दस्तित गने 



 

 

उम्मेदवारले पालन गननपुने ननयमहरु     :                                                                     

१. परीक्षा ददन आउदा अननबाय ुरुपमा  प्रवेशपत्र  ल्याउननपने छ । प्रवेशपत्र 
ववना परीक्षामा बस्न पाइने छैन । 

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन । 

३. ललखित परीक्षाको ननतजा प्रकालशत भएपनछ अन्तरबाताु हनने ददनमा पनन 
प्रवेशपत्र ल्याउनन अननवाय ुछ । 

४. पररक्षा सनरुहननन भन्दा ३० लमनेट अगाडि घण्टीद्रारा सूचना गरेपनछ 
पररक्षाहलमा प्रवेश गन ुददइनेछ । बस्तनगत परीक्षा सनरुभएको १५ लमनेट पनछ 
र ववषयगत पररक्षा सनरुभएको आधि घण्टा पनछ आउने र बस्तनगत तथा 
ववषयगत दनवै पररक्षा संगै हननेमा  २० लमनेट पनछ आउने उम्मेदवारले 
परीक्षामा बस्न पाउने  छैन । 

५.  परीक्षा हलमा प्रवेश गन ुपाउने समय अवधि  (बनदा नं ४ मा उल्लेि 
गररएको ) बबतेको १० लमनेट पनछ मात्र उम्मेदवारलाइ परीक्षा हल बादहर 
जाने अननमनत ददइनेछ ।  

६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरेपनछ ककताब  कपी  कागज धचत आदद आफन संग 
राख्न्ननहनदैन  । उम्मेदवारले आपसमा कन राकानी र संकेत समेत गननहुन दैन । 

७. पररक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाुदा ववपररत कन नै काम गरेमा 
केन्द्राध्यक्षले  परीक्षा हलबाट ननस्कासन गरी तनरुन्त काननन बमोजजमको 
कारबाही गनेछ र  त्यसरी ननष्कासन गरीएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको 
परीक्षा स्वत: िारेज भएको माननने छ । 

८. बबरामी भएको उम्मेदवारले पररक्षा हलमा प्रवेश गरर  पररक्षा ददने क्रमा 
ननजलाइ केही भएमा  पाललकामा  जवाफदेही हनने छैन । 

९. उम्मेदवारले पररक्षा ददएको ददनमा  हाजजरी अननवाय ु रुपले 
गननपुनेछ ।  

१०.गाउँपाललकाले सनचनाद्वारा ननिाुरण गरेको  कायकु्रम अननसार  
पररक्षा संन्चालन  हननेछ । 

११.उम्मेदवारले बस्तनगत पररक्षामा आफूलाइ प्राप्त प्रश्न पत्रको " 

कक  " उत्तरपनजस्तकामा अननवाय ुरुपले लेख्न्ननपने छ । नलेिेमा 
उत्तरपनजस्तका स्वत: िारेज हननेछ । 

१२. ल्याकत ( आई क्य ू) पररक्षामा क्याल्कन लेटर प्रयोग गन ुपाइने 
छैन । 

१३. कन नै उम्मेदवारले   प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको  सम्बन्िमा  सोध्नन 
पदाु पनन पररक्षामा सजम्मललत अन्य उम्मेदवारलाई बािा नपने गरर 

ननररक्षकलई सोध्नन पनछु । 

 

महालशला गाउँपाललका 

  प्रवेशपत्र 

 

 

 

पररक्षाथीले भने: 

क) सेवा:  ववज्ञापन न ं ककलसम समहू 

ि) समहू:   

ग) उपसमूह:   

घ) शे्रणी तह:   

ङ) पद:   

च) पररक्षा केन्द्र:   

छ) उम्मेदवारको : नाम थर: 

दस्तित : 

 

पाललकाको कमचुारीले भने 

यस पाललकाबाट ललने उक्त पदको  पररक्षामा तपाईलाई ननम्न 
केन्द्रबाट सजम्मललत हनन अनमनत ददइएको छ । ववज्ञापनमा 
तोकीएको शत ुनपनगेको  ठहर भएमा जननसनकै अवस्थामा पनन यो 
अनमनत िारेज हननेछ । 

परीक्षा केन्द्र: 

रोल न ं:  

     -----------------------          

    (अधिकृतको दस्तित) 

द्रष्टव्य:  १)  कृपया उम्मेदवारले पालन गननपुने ननयमहरु हेननहुोल

हालसालै खिचेको पासपोटु 
साइजको पनरै मनिाकृनत देखिने 
फोटो यहाँ टास्ने र फोटो र 
फारामा पने गरर उम्मेदवारले 

दस्तित गने 



 

 

 


