
पासपोर्ट साइजको पुरै 

मखुाकृति देतखने िस्वीर 

यहााँ र्ााँस्ने र िस्वीर र 

फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारले सही गने । 

लालझाडी गाउँपाललका 

गाउाँ कायटपातलकाको कायाटलय 

 

दरखास्त फारम 

नयााँ तनयकु्त हुन चाहकेो पदः- 

तवज्ञापन नं.-  

१. व्यलिगत लििरणः- 

नाम, थर : नेपालीमाः........................................................................................ 

अंग्रेजीमाः......................................................................................... 

जन्म तमतिः (तव.सं.) ............।.......।......  उमेरः ...... वर्ट ....... मतहना ....... तदन 

जन्म स्थानः......................................................................................................... 

वैवातहक अवस्थाः तववातहि / अतववातहि 

बवुाको नाम, थरः ................................................................................................. 

आमाको नाम, थरः ................................................................................................. 

बाजेको नाम, थरः ................................................................................................. 

२. नागररिा सम्बन्धी लििरणः 

नागररक्ता नं.: ………………………  नागररक्ता जारी तमतिः ............।.......।...... 

नागररक्ता जारी भएको स्थानः …………… नागररक्ता जारी गने कायाटलयः …………………… 

३. ठेगानाः 

स्थायी ठेगानाको तववरणः 

प्रदशेः ……………….  तजल्ला:................ न.पा./गा.पा.: ………………….  वडा नं.: …… 

अस्थायी ठेगानाको तववरणः 

प्रदशेः ……………….  तजल्ला:.................. न.पा./गा.पा.: ………………….  वडा नं.: …… 

४. सम्पकक ः 

सम्पकट  नं.: …………………..  मोबाईल नं.: ……………………. 

ईमेलः ………………………………………………………………… 

  



५. शैलिक लििरणः (माग भएको न्यनूतम शैक्षिक योग्यताको क्षििरण मात्र उल्लेख गने) 

हातसल गरेको शैतिक उपात ः ……………………………………….. 

तशिण संस्थाः …………………………………………………………….. 

प्राप्त श्रेणी/प्रतिशिः …………………………………… 

६. शारीररक अिस््ाः 

कुनै रोग भएको /नभएको, भएको भए रोगको नामः……………….. 

आाँखाको अवस्था चस्मा लाउने गरेको/नगरेको । लाउने भए आाँखाको पावर उल्लरख गने ................. 

शारीररक रुपमा कुनै अपाङ्गिा छ/छैन, छ भने अपाङ्गिाको प्रकार उल्लेख गने ......................... 

स्िघोषणाः 

१. म ………………………………..मा तनयतुक्त हुनको लातग शारीररक रुपमा स्वास््य छु । 

२. मैले कुनै दीर्टकातलन रोग वापि कुनै तकतसमको लामो अवत  सम्मको और् ी सेवन गने गरेको छैन । 

३. मलाई कुनै तकतसमको मरुु्, कलेजो र मगृौला सम्बन् ी रोग लागेको अथवा सो सम्बन् ी शल्यतिया गरेको छैन । 

४. मैले कुनै तकतसमको और् ीजन्य (लाग ुऔर् ) पदाथट सेवन गने गरेको छैन । 

५. मेरो मानतसक अवस्था तठक छ । म प्रहरी कमटचारी हुन योग्य छु । जस्िोसकैु अवस्थामा पतन सन्ितुलि रहरे काम गने सक्छु 

। 

माथी उल्लेतखि तववरण तठक सााँचो छ । जानी बझुी झठु्ठा कुरा लेखी तदएको ठहरे तनयम बमोतजम सहुाँला बुझाउाँला । 

 

 

 

 

तमतिः ........।......।......                ………………. 

आवेदकको हस्िािर 

  

औठंाको छाप 

    

दायााँ बायााँ 



पासपोर्ट साइको पुरै 

मखुाकृति देतखने िस्वीर 

यहााँ र्ााँस्ने र िस्वीर र 

फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारले सही गने । 

O खलुा 

O  मतहला 

O  आतदवासी जनजािी 

O  म ेसी 

O दतलि 

O तपछतडएको िेत्र 

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

रोल न.ं             अत कृिको दस्िखि 

पासपोर्ट साइको पुरै 

मखुाकृति देतखने िस्वीर 

यहााँ र्ााँस्ने र िस्वीर र 

फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारले सही गने । 

O खलुा 

O  मतहला 

O  आतदवासी जनजािी 

O  म ेसी 

O दतलि 

O तपछतडएको िेत्र 

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

रोल न.ं             अत कृिको दस्िखि 

लालझाडी गाउँपाललका 

गाउाँ कायटपातलकाको कायाटलय 

 

पररिा प्रिेश-पत्र 

क) तवज्ञापन तमतिः 

ख) तवज्ञापन नं. 

ग) पदः 

र्) नाम,थरः 

ङ) उम्मेदवारको दस्िखि नमनूाः 

भनाट छनौर् शाखाका सम्बतन् ि कमटचारील ेभनःे 

यस कायाटलयबार् तलईन ेउक्त पदको परीिामा िपाईलाई सतम्मतलि हुन अनुमति तदईएको छ । तवज्ञापनमा िोतकएको शिट नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु 

अवस्थामा पतन यो अनमुति रद्द हनुसक्ने छ । 

 

 

द्रष्टव्यः (१) कृपया पछाडी हनेुटहोला । 

(२) अनुत्तीणट भएका उम्मेदवारको हकमा प्रारतम्भक स्वास््य पररिण लगायिका कुन परीिामा तनज उम्मेदवार अनुत्तीणट भएको हो, सो खलुाई प्रमातणि गरी 

तनजलाई तदनु पनछे र सो को अतभलेख राख्न ुपनेछ । 

 

 

लालझाडी गाउँपाललका 

गाउाँ कायटपातलकाको कायाटलय 

पररिा प्रिेश-पत्र 

 

क) तवज्ञापन तमतिः 

ख) तवज्ञापन नं. 

ग) पदः 

र्) नाम,थरः 

ङ) उम्मेदवारको दस्िखि नमनूाः 

भनाट छनौर् शाखाका सम्बतन् ि कमटचारील ेभनःे 

यस कायाटलयबार् तलईन ेउक्त पदको परीिामा िपाईलाई सतम्मतलि हुन अनुमति तदईएको छ । तवज्ञापनमा िोतकएको शिट नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु 

अवस्थामा पतन यो अनमुति रद्द हनुसक्ने छ । 

 

 

द्रष्टव्यः (१) कृपया पछाडी हनेुटहोला । 



(२) अनुत्तीणट भएका उम्मेदवारको हकमा प्रारतम्भक स्वास््य पररिण लगायिका कुन परीिामा तनज उम्मेदवार अनुत्तीणट भएको हो, सो खलुाई प्रमातणि गरी 

तनजलाई तदनु पनछे र सो को अतभलेख राख्न ुपनेछ । 

उम्मेदिारल  पालना  गननकपने  लनयमहरु ःः– 

१. उम्मेदवारल परीिा हलमा परीिा तदन आउंदा अतनवायट रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र तवना परीिामा बस्न तदइन ेछैन । 

२. परीिा हलतभत्र मोबाइल फोनको प्रयोग तनर्े  गररएको छ । 

३. तलतखि परीिाका नतिजा प्रकातशि भएपतछ अन्िवाटिा हुन ेतदनमा पतन प्रवेश–पत्र ल्याउन ुपनेछ । 

४. परीिा शरुु हनु १५ तमनेर् अगातड र्ण्र्ीद्वारा सचूना गरेपतछ हलमा प्रवेश गनट तदइनछे । वस्िगुि परीिा शरुु भएको १५ तमनेर्पतछ र तवर्यगि परीिा 

शरुु भएको आ ा र्ण्र्ापतछ आउन ेर वस्िगुि िथा तवर्यगि दवैु परीिा संगै हनुेमा २० तमनेर्पतछ आउने उम्मेदवारले परीिामा बस्न पाउन ेछैन । 

५. परीिा हलमा तकिाब, कापी, कागज, तचर् आतद ल्याउन लैजान हुदंनै । उम्मदेवारल ेआपसमा कुराकानी र संकेि गनट हुदंनै । 

६. परीिा हलमा परीिाको मयाटदा तवपररि उम्मेदवारल ेकुनै काम गरेमा परीिा हलबार् तनष्काशन गररने छ र त्यसरी तनष्काशन गरेका उम्मेदवारको सो 

तदनको परीिा स्विः रद्द भएको मातननेछ । 

७. तवरामी भएको उम्मदेवारल ेपरीिा हलमा प्रवेश गरी परीिा तदन ेिममा तनजलाइ केही भएमा भीमदत्त नगरपातलका जवाफदहेी हुने छैन । 

८. परीिा तदइरहकेो समयमा कुन ैउम्मेदवारका नाममा तचठी, फोन, वीमा आतद प्राप्त भएमा उम्मदेवारल ेउत्तर पतुस्िका बुझाएपतछ मात्र तनजलाइ सो 

कुराको जानकारी गराइन ेछ । 

९. उम्मेदवारल ेआफूले परीिा तदएको तदनमा आफ्नो हातजर गनट छुर् भएका भए िुरुन्ि खबर गरी हातजर गनुट पनछे । 

१०. छनौर् सतमतिको सचूनाद्वारा तन ाटरण गरेको कायटिम अनुसार परीिा संचालन हुनेछ । 

११. परीिा हलतभत्र हल्ला हनु तदन हदनै । कुन उम्मेदवारल प्रश्न–पत्रमा रहकेा अस्पष्टिाका सम्बन् मा सोध्न पदा पतन परीिामा सतम्मतलि अन्य 

उम्मेदवारलाइ बा ा नपन गरी बोल्न पनेछ । 

१२. वस्िुगि परीिा शरुु भएका १५ तमनेर्पतछ र तवर्यगि परीिा शरुु भएका ३० तमनेर्पतछ मात्र परीिा भवन बातहर जान तदइने छ । 

१३. आई.क्य.ू परीिामा क्यालकुलेर्र प्रयोग गनट पाइने छैन । 

१४. प्रवेश–पत्र हराएमा िोतकएका दस्िरु तिरी प्रतितलतप प्रवेश–पत्र तलनु पनेछ । 

१५. आतदवासी/जनजाति, म ेसी, मतहला, दतलि, तपछतडएका िेत्रका दरखास्ि फाराम बुझाएका भए कुन कुन समहूमा परीिामा सतम्मतलि हुन दरखास्ि 

फाराम बुझाएका हो, सा व्यहोरा उत्तर पतुस्िकामा पतन उल्लेख गन पनेछ । 

 

उम्मेदिारल  पालना  गननकपने  लनयमहरु ःः– 

१. उम्मेदवारल परीिा हलमा परीिा तदन आउंदा अतनवायट रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र तवना परीिामा बस्न तदइन ेछैन । 

२. परीिा हलतभत्र मोबाइल फोनको प्रयोग तनर्े  गररएको छ । 
३. तलतखि परीिाका नतिजा प्रकातशि भएपतछ अन्िवाटिा हुन ेतदनमा पतन प्रवेश–पत्र ल्याउन ुपनेछ । 
४. परीिा शरुु हुन १५ तमनेर् अगातड र्ण्र्ीद्वारा सचूना गरेपतछ हलमा प्रवेश गनट तदइनछे । वस्िगुि परीिा शरुु भएको १५ तमनेर्पतछ र तवर्यगि परीिा शरुु 

भएको आ ा र्ण्र्ापतछ आउन ेर वस्िुगि िथा तवर्यगि दवैु परीिा संगै हनुेमा २० तमनेर्पतछ आउने उम्मेदवारल ेपरीिामा बस्न पाउन ेछैन । 

५. परीिा हलमा तकिाब, कापी, कागज, तचर् आतद ल्याउन लैजान हुदंनै । उम्मदेवारल ेआपसमा कुराकानी र संकेि गनट हुदंनै । 

६. परीिा हलमा परीिाको मयाटदा तवपररि उम्मेदवारल ेकुन ैकाम गरेमा परीिा हलबार् तनष्काशन गररने छ र त्यसरी तनष्काशन गरेका उम्मदेवारको सो 
तदनको परीिा स्विः रद्द भएको मातननेछ । 

७. तवरामी भएको उम्मदेवारल ेपरीिा हलमा प्रवेश गरी परीिा तदन ेिममा तनजलाइ केही भएमा भीमदत्त नगरपातलका जवाफदहेी हुने छैन । 
८. परीिा तदइरहकेो समयमा कुनै उम्मदेवारका नाममा तचठी, फोन, वीमा आतद प्राप्त भएमा उम्मेदवारले उत्तर पतुस्िका बुझाएपतछ मात्र तनजलाइ सो कुराको 

जानकारी गराइन ेछ । 

९. उम्मेदवारल ेआफूले परीिा तदएको तदनमा आफ्नो हातजर गनट छुर् भएका भए िुरुन्ि खबर गरी हातजर गनुट पनछे । 

१०. छनौर् सतमतिको सचूनाद्वारा तन ाटरण गरेको कायटिम अनुसार परीिा संचालन हुनेछ । 
११. परीिा हलतभत्र हल्ला हनु तदन हदनै । कुन उम्मदेवारल प्रश्न–पत्रमा रहकेा अस्पष्टिाका सम्बन् मा सोध्न पदा पतन परीिामा सतम्मतलि अन्य उम्मेदवारलाइ 

बा ा नपन गरी बोल्न पनेछ । 

१२. वस्िुगि परीिा शरुु भएका १५ तमनेर्पतछ र तवर्यगि परीिा शरुु भएका ३० तमनेर्पतछ मात्र परीिा भवन बातहर जान तदइने छ । 
१३. आई.क्य.ू परीिामा क्यालकुलेर्र प्रयोग गनट पाइने छैन । 

१४. प्रवेश–पत्र हराएमा िोतकएका दस्िरु तिरी प्रतितलतप प्रवेश–पत्र तलनु पनेछ । 



१५. आतदवासी/जनजाति, म ेसी, मतहला, दतलि, तपछतडएका िेत्रका दरखास्ि फाराम बुझाएका भए कुन कुन समहूमा परीिामा सतम्मतलि हुन दरखास्ि 

फाराम बुझाएका हो, सा व्यहोरा उत्तर पतुस्िकामा पतन उल्लेख गन पनेछ । 


