
पििरा गाउँिालिका  
गाउँ कार्यिालिकको कार्ायिर् 

पििरा ,महोत्तरी  
मधेश प्रदेश ,नेिाि 

करारको िालग दरखास्त फाराम 
(क) वैर्क्तिक पववरण 

 नाम थर  (देवनागरीमा)  

(अंग्रजेी ठूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने क्तजल्िा : लमलत : 

स्थार्ी ठेगाना क) क्तजल्िा ख) न.िा./गा.पव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

ित्राचार गने ठेगाना : ईमेि 

बाबकुो नाम, थर : जन्म लमलत :             (पव.सं.मा)              (ईक्तस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वर्य            मपहना 

(ख) शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको िदको िालग चापहने आवश्र्क न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता पवश्वपवद्यािर्/बोडय/तालिम ददन ेसंस्था शैक्तक्षक उिालध/तालिम  संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूि पवर्र् 

शैक्तक्षक र्ोग्र्ता      

     

तालिम      

(ग) अनभुव सम्बन्धी पववरण  

कार्ायिर् िद सेवा/समूह/उिसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलध 

देक्तख सम्म 
       
       

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्िूणय पववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको िदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् िाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा 
िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोक्तजम सहनछुे/बझुाउनछुे । उम्मेदवारिे िािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका िषृ्ठहरुमा उल्िेक्तखत सबै शतय 
तथा लनर्महरु िािना गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्िेक्तखत शतयहरु िूणय रुिमा िािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कक्तम्तमा ३ मपहनाको 
िूवय सूचना ददई कार्ायिर्मा लनवदेन ददनेछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाि उम्मेदवारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 

लमलत: 

कार्ायिर्िे भनेेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतेः 
लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेक्तखत िगार्त लनम्नलिक्तखत कागजातहरु अलनवार्य रुिमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्तणत गरी िेश गनुय िनेछ । 
(१) नेिािी नागररकताको प्रमाणित्रको प्रलतलिपि,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क िनेमा सो को प्रलतलिपि, (३) न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणित्र र 

चाररलत्रक प्रमाणित्रको प्रलतलिपि, प्रापवलधक कार्य (इक्तन्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा िश ुक्तचपकत्सा िगार्तका अन्र् के्षत्र) का िालग आवश्र्क िने व्र्वसापर्क प्रमाणित्र (िाईसेन्स)को 
प्रलतलिपि, तालिम र अनभुव आवश्र्क िनेमा सो समेतको प्रलतलिपि, आदद । 

हािसािै क्तखचेको 
िासिोटय साईजको िरैु 
मखुाकृलत देक्तखन े
फोटो र्हा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
िने गरी उम्मेदवारिे 
दस्तखत 



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

 

उम्मेदवारले पालन गननपुने ननयमहरु 

१. परीक्षा ददन आउँदा अननवाय ुरुपमा प्रवशेपत्र ल्याउनन पनेछ प्रवशेपत्र 
ववना परीक्षामा बस्न पाइने छैन 

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन । 

३. नलखित परीक्षाको ननतजा प्रकाशन भएपनछ अन्तवाुता ुहनन ेददनमा पनन 
प्रवशेपत्र ल्याउनन अननवाय ुछ । ४. परीक्षा हलमा प्रवशे गरे पनछ वकताब, 

कापी, कागज, खिट आदद आफू साथ राख्नन हनदैन । उम्मेदवारले आपसमा 
कन राकानी र संकेत समेत गनन ुहनदैन । ५. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले 
परीक्षाको मयाुदा ववपरीत कन नै काम गरेमा केन्राध्यक्षले परीक्षा हलबाट 
ननष्काशन गरी त नरुन्त कानून बमोखजमको कारबाही गनेछ र त्यसरी 
ननष्काशन गररएको उम्मेदवारको परीक्षा स्वतः रद्द भएको माननने छ । 

६. नबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवशे गरी परीक्षा ददन े
क्रममा ननजलाई केही भएमा कायालुय जवाफदेही हनन ेछैन । 

७. उम्मेदवारल हाखजर अननवाय ुरुपले गनन ुपनेछ । 

८. ल्याकत (आई. क्यू.) परीक्षामा क्यालकन लेटर प्रयोग गन ुपाइनेछैन । 
9. कन नै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नन पदा ु
पनन परीक्षामा सखम्मनलत अन्य उम्मेदवारहरुलाई वाधा नपने गरी 
ननरीक्षकलाई सोध्नन पनेछ । 

 

वपपरा गाउँपानलका 
गाउँकायपुानलकाको कायालुय 

वपपरा ,महोत्तरी 
प्रवेश पत्र 

 

        परीक्षाथीको नबबरण 

पद  

नाम थर   

हस्ताक्षर   

पररक्षा स्थल   

रोल नं.  

 

    प्रमाखणत गने  

 

  फोटो  
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