िालसालै क्तखचेको पासपोटड

मिाकुलुङ गाउाँपाललका

कायाडलय प्रायोजनको लालग
परीिाथीको सं केत नं:
(रोल नं/विज्ञापन नं/आलथडक िषड)

साइजको पुरै मुखाकृलत
दे क्तखने फोटो यिााँ टास्ने र

करार सेिा दरखास्त फाराम

फोटो र फाराममा पने गरी

..................../........................./..................

उम्मेद्वारले दस्तखत गनड

उम्मेद्वारले दरखास्त फाराम भरे को पद सम्बन्धी वििरण

(क)
१.

विज्ञापन नं :

२.

पद :

३.

परीिा केन्द्र

उम्मेद्वारको िैयक्तिक वििरणः

(ख)

(दे िनागरीमा)

नाम,थर

उम्मेद्वारको

(अंग्रज
े ी ठु लो अिरमा)

ललङ्गः

नागररकता नं :
स्थायी ठे गाना

जारी गने क्तजल्ला :

क)

क्तजल्ला :

ख)

न.पा/गा.पा :

घ)

टोल :

ङ)

मागड :

पत्राचार गने ठे गाना :

इमेल :

बाबुको नाम,थरः

आमाको नाम, थर :

बाजेको नाम,थरः

बुबाको नाम, थर :

जन्म लमलत :

(वि.सं मा):

लमलत :

(ईस्िी सन्मा):

ग)

िर्ा नं :

च)

फो नं :

िालको उमेरः

शैक्तिक योग्यता/ ताललम (दरखास्त फारमा भरे को पदको लालग चाविने आिश्यक न्यूनतम शैक्तिक योग्यता/ ताललम मात्र उल्लेख गने)

(ग)

आिश्यक नेयूनतम
योग्यता

विश्वविद्यालय/बोर्ड/ताललम
ददने सं स्था

शैक्तिक उपालध/ताललम

सं काय

श्रे णी/प्रलतशत

मूल/ऐक्तछिक विषय

शैक्तिक योग्यता
ताललम
अनुभि सम्बन्धी वििरण (दरखास्त फाराम भरे को पदको विज्ञापनको लालग अनुभि तथा विदाको वििरण आिश्यक भएमा मात्र उल्लेख गने)

(घ)

कायाडलष

पद

स्थायी/अस्थायी/करार

उम्मेद्वारको वििरण
दायााँ

अिलध
दे क्तख

सम्म

उम्मेद्वारले मालथ उल्लेख गरे को अनुभिको वििरण ठीक ि भनी प्रमाक्तणत
बायााँ

गने विभागीय प्रमुख/कायाडलय प्रमुखको
दस्तखत :
नाम,थर :
……………………………….
उम्मेद्वारको दस्तखत
लमलतः

पद/दजाड :
लमलत :

कायाडलयको िाप

कायाडलय प्रायोजनको लालग
रलसद/भौचर नं :

रोल नं :

दरखास्त अस्िीकृत भए सोको कारण :
दरखास्त रुजु गनेको दस्तखत :

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको दस्तखत :

लमलत :

लमलत :

द्रष्टव्यः

दरखास्तसाथ विज्ञापनमा उक्तल्लक्तखत लागयत लनम्नललक्तखत कागजातिरु अलनिायड रुपमा उम्मेद्वार आफैले प्रमाक्तणत गरी पेश गनुप
ड नेि ।

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाक्तणत प्रलतललवप (२) समकितत र सम्बद्धता आिश्यक पनेमा सोको प्रलतललवप (३) विज्ञापन भएको पदको लालग तोवकएको न्यूनतम
शैक्तिक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतललवप(ताललम र अनुभि आिश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतललवप)

उम्मेद्वारले पालना गनुप
ड ने लनयमिरु

१.

िालसालै क्तखचेको पासपोटड

परीिा ददन आउाँदा अलनिायड रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउनु पनेि ।

साइजको पुरै मुखाकृलत दे क्तखने

प्रिेशपत्र विना परीिामा बस्न पाइने िै न ।
२.

परीषा िलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने िै न ।

३.

ललक्तखत परीिाको नलतजा प्रकाशन भएपलि प्रयोगात्मक परीिा

फोटो यिााँ टास्ने र फोटो र

प्रिेश पत्र

फाराममा पने गरी उम्मेद्वारले
दस्तखत गनड

तथा अन्तिाडता िुने ददनमा पलन प्रिेशपत्र ल्याउनु अलनिायड ि
।
४.

परीिा िलमा प्रिेश गरे पलि वकताब,कापी, कागज, क्तचट आदद
आफू साथ राख्नु िुदैन ।उम्मेद्वारले आपसमा कुराकानी र
सं केत समेत गनुड िुदैन ।

५.

परीिा िलमा उम्मेद्वारले परीिाको मयाडदा विपरीत कुनै काम
गरे मा केन्द्राध्यिले परीिा िलबाट लनष्काशन गरी तुरुन्त

परीिाथीले भने
क) विज्ञापन नं :

ख)

उम्मेद्वारको

कानून बमोक्तजम कारबािी गनेि र त्यसरी लनष्काशन गरीएको
उम्मेद्वारको सो विज्ञापनको परीिा स्ितःरद्द भएको मालनने ि।
६.

लबरामी भएको उम्मेद्वारले परीिा िलमा प्रिेश गरी परीिा ददने
क्रममा लनजलाई केिी भएमा आफै क्तजम्मेिार िुनपु ने ि ।

७.

उम्मेद्वारले परीिा ददएको ददनमा िाक्तजर अलनिायड रुपले गनुप
ड ने
ि ।

नाम, थर :
दस्तखत :

यस कायाडलयबाट ललइने उि पदको परीिामा तपाईलाई लनम्न
केन्द्रबाट सक्तम्मललत िुन अनुमलत ददइएको ि । विज्ञापनमा तोवकएको शतड
नपुगेको ठिर भएमा जुनसुकै अिस्थमा पलन यो अनुलमत रद्द िुनेि ।
परीिा केन्द्र :
रोल नं:

८. कुनै उम्मेद्वारले प्रश्नपत्रमा रिेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु
पदाड पलन परीिमा सक्तम्मललत अन्य उम्मेद्वारलाई बाधा नपने

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

गरी लनरीिकलाई सोध्नु पनेि ।

अलधकृतको दस्तखत

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
उम्मेद्वारले पालना गनुप
ड ने लनयमिरु

९. परीिा ददन आउाँदा अलनिायड रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउनु पनेि ।

प्रिेश पत्र

प्रिेशपत्र विना परीिामा बस्न पाइने िै न ।

िालसालै क्तखचेको पासपोटड
साइजको पुरै मुखाकृलत दे क्तखने

१०. परीषा िलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने िै न ।

फोटो यिााँ टास्ने र फोटो र
फाराममा पने गरी उम्मेद्वारले

११. ललक्तखत परीिाको नलतजा प्रकाशन भएपलि प्रयोगात्मक परीिा

दस्तखत गनड

तथा अन्तिाडता िुने ददनमा पलन प्रिेशपत्र ल्याउनु अलनिायड ि
।
१२. परीिा िलमा प्रिेश गरे पलि वकताब,कापी, कागज, क्तचट आदद
आफू साथ राख्नु िुदैन ।उम्मेद्वारले आपसमा कुराकानी र
सं केत समेत गनुड िुदैन ।
१३. परीिा िलमा उम्मेद्वारले परीिाको मयाडदा विपरीत कुनै काम

परीिाथीले भने
ग)

विज्ञापन नं :

गरे मा केन्द्राध्यिले परीिा िलबाट लनष्काशन गरी तुरुन्त
कानून बमोक्तजम कारबािी गनेि र त्यसरी लनष्काशन गरीएको
उम्मेद्वारको सो विज्ञापनको परीिा स्ितःरद्द भएको मालनने ि।

नाम, थर :
घ)

उम्मेद्वारको
दस्तखत :

१४. लबरामी भएको उम्मेद्वारले परीिा िलमा प्रिेश गरी परीिा ददने
क्रममा लनजलाई केिी भएमा आफै क्तजम्मेिार िुनपु ने ि ।
१५. उम्मेद्वारले परीिा ददएको ददनमा िाक्तजर अलनिायड रुपले गनुप
ड ने
ि ।
१६. कुनै उम्मेद्वारले प्रश्नपत्रमा रिेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु
पदाड पलन परीिमा सक्तम्मललत अन्य उम्मेद्वारलाई बाधा नपने
गरी लनरीिकलाई सोध्नु पनेि ।

यस कायाडलयबाट ललइने उि पदको परीिामा तपाईलाई लनम्न
केन्द्रबाट सक्तम्मललत िुन अनुमलत ददइएको ि । विज्ञापनमा तोवकएको शतड
नपुगेको ठिर भएमा जुनसुकै अिस्थमा पलन यो अनुलमत रद्द िुनेि ।
परीिा केन्द्र :
रोल नं:

......................................
अलधकृतको दस्तखत

उम्मेद्वारिरुले अलनिायड रुपमा आफैले लनम्न वििरणिरु स्पष्ट बुक्तिनेगरी

कायाडलय प्रायोजनको लालग

उल्लेख गनुि
ड ोला। सम्बक्तन्धत विकल्पको क्रमसं ख्यमा गोलो क्तचन्ि

परीिाथीको कोर् नं:

लगाउनुिोस् ।

(रोल नं/विज्ञापन नं/आलथडक िषड)
..................../........................./..................

उम्मेद्वारको व्यक्तिगत वििरण
क

उम्मेद्वारको

ख

जात

ग
घ

जन्म स्थान र स्थायी
ठे गाना

नेपालको राविय पररचय िा नागररकता नं :
नाम, थर :
जन्म स्थान:

क्तजल्ला :

१. गा.वि.स

िा

२. न.पा.

स्थायी ठे गानाः

क्तजल्ला :

१. गा.वि.स

िा

२. न.पा.

दरखास्त ददने अक्तन्तम लमलतमा पुग्ने उमेर :..........

ङ

ललङ्ग

१.

पुरुष

च

धमड

१.

विन्दु २. बौद्ध ३.इस्लाम ४. ईसाई ४. अन्य(उल्लेख गने)...........................

ि
ज

ि

२. मविला

िैिाविक क्तस्थलत १. वििावित २.अवििावित ३.विधुिा/विधुर ४. अलग भई बसेको
तपाई आफूलाई के भन्न रुचाउनु िुन्ि?
१.विमाली

२. पिार्ी

३. तराई ४. वपिर्ीएको िेत्र ५.अन्य(उल्लेख गने).............................

तपाई आफूलाई कुन समूि/िगडमा राख्न रुचाउनु िुन्ि?
१.आददिासी/जनजाती

२. दललत ३. बैश्य

ञ

उम्मेद्वारको रोजगारको अिस्था :

ट

मातृभाषा :

ठ

१.

४. िेत्री ५. ब्राह्मण ६.मधेसी ७.मुसलमान ८. ५.अन्य(उल्लेख गने)....................

बेरोजगार २. सरकारी सेिा ३. अन्य पेशा उल्लेख गने)......................................

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

ु न्ु ि ? १. िु २. िै न
शारीररक रुपमा अशि िुनि

ु न्ु ि भने कस्तो शारीररक अशिता को खुलाउनुिोस् ।
यदद िुनि
आिश्यक न्युनतम शैक्तिक योग्यताको प्राप्ताङ्क प्रलतशत :

र्

आिश्यक न्यूनतक शैक्तिक योग्यता भन्दा मालथल्लो शैक्तिक

१.

ि(ति उल्लेख गनुि
ड ोस्)......................................

योग्यता ि?

२.

िै न

तपाईले अध्ययन गरे को शैक्तिक संस्था कस्तो प्रकारको िो ?

SLC, O-Level, A-Level, +2 पढे को विद्यालयः १.सामुदावयक(सरकारी) २.सं स्थागत लनक्तज ३. विदे शी

ढ

विश्वविद्यालय :
ु ोस् :
विश्वविद्यालयको नाम लेख्नि
शैक्तिक अिस्था

ण
आमा/बाबुको मुख्य पेशा(कुनै एक)

१.सामुदावयक(सरकारी) २.सं स्थागत लनक्तज ३. विदे शी
...............................................................................

आमा

१.लनरिर २.सािर ३.एस.एल.सी सम्म ४.उछच क्तशिा

बाबु

१.लनरिर २.सािर ३.एस.एल.सी सम्म ४.उछच क्तशिा

१.कृवष २.व्यापार/व्यिसाय ३.क्तशिण(लनजी/सरकारी) ४.गैह्र सरकारी

५.सरकारी सेिा

६. अन्य भए(उल्लेख गने)............................................................

मालथ उल्लेक्तखत वििरणिरु ठीक िन् ।
उम्मेद्वारको दस्तखत

