
के.आई.स िंह. गाऊपासिका 

ग ाँई क ययप लिक को क य यिय 

व यि डोटी 

सदुरूपलिम प्रदशे, नेप ि 

दरख स्त फ रम 

क्)ईम्मेदव रिे दरख स्त फ र म भरेको पद सम्बलधध लबबरण : 

१.लवज्ञ पनः २.खलुि ः ३. पदः ४. श्रेणी/ तहः ५. परीक्ष  केधरः 

ख) ईम्मेद्व रको वैयलिक लववरणः 

ईम्मेद्व रको न म,थर (देवन गरीम ): 

(ऄंग्रेजी ठुिो ऄक्षरम ): 

न गररकत  नः ज री गने लजलि ः लमलतः 

स्थ इ ठेग न  क. लजलि ः ख. ग .प ./ न.प . ग. वड  नः 

घ. टोिः ङ.म गय/घर नः च. फोन नः 

पत्र च र गने ठेग न ः इ.मेिः 

ब बुको न मथरः  

ब जेको न मथरः  

जधम लमलतः लव.स.म ः इस्वी सनम ः ह िको ईमेरः 

ग. शैसिक योग्यता/ तासिम-दरखास्त फारम भरेको पदको िासग चासहने आवश्यक न्यूनतम शैसिक योग्यता/तासिम मात्र उल्िेख गने  

अवश्यक धयनूतम योग्यत   लवश्वलवद्य िय/बोडय/त लिम लदने 

संस्थ   

शैलक्षक ईप लध/त लिम संक य श्रेणी/प्रलतशत मिू/एच्छपक लवषय 

शैसिक योग्यता      

     

त लिम      

घ. अनुभव  म्बन्धी (सववरण दरखास्त फाराम भरेको पदको िासग सवज्ञापनको िासग अनुभव तथा सबदाको सववरण आवश्यक भएमा मात्र उल्िेख गने) 

क य यिय पद सेव /समहू श्रेणी/ तह स्थ इ/ऄस्थ इ/कर र ऄवलध 

देलख सम्म 

       

       

मैिे यस दरख स्तम  खिु एको सम्पणूय लववरणहरु सत्य छन ्। दरख स्त बझ एको पदको लवज्ञ पनको ि लग ऄयोग्य ठहररने गरी कुनै सज य प एको छैन । कुनै कुर  ढ ाँटे व  िुक एम  प्रचलित क ननु 

बमोलजम सहनेछु/बझु ईनेछु। ईम्मेद्व रिे प िन  गने भलन प्रचलित क ननु तथ  यस दरख स्त फ र मक  पषृ्ठहरुम  ईलिेलखत सबै शतय तथ  लनयमहरु प िन  गनय म्जुर गदयछु । 

ईम्मेद्व रको लय पच े 

सहीछ प 

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

ईम्मेद्व रको दस्तखत 

लमलतः द य ाँ ब य ाँ 

  

क य यियको कमयच रीिे भन े

रलसद/भौचर नः  रोि नः 

दरख स्त ऄलस्वकृत भए सो को क रणः 

दरख स्त रुजु गनेको दस्तखतः 

लमलतः 

दरख स्त स्वीकृत/ऄस्वीकृत गनेको दस्तखतः 

लमलतः 

रष्टव्यः दरख स्त स थ लवज्ञ पनम  ईलिेलखत क गज तहरु ऄलनव यय रुपम  ईम्मदे्व र अफैिे  प्रम लणत गरर पेश गनुय पनछे । 

ह िस िै लखलचएको 

प सपोटय स इजको फोटो 

ट ाँसी फोटोम  समेत पने 

गरी ईम्मेद्व रिे दस्तखत 

गने  



 

 

उम्मेदवारिे पािना गनुुपने सनयमहरु : 

१. पररक्ष  लदन अईद  पररक्ष  ऄलनव यय रुपम  प्रवेशपत्र लय ईन ुपनेछ । प्रवेशपत्र 

लबन  पररक्ष म  बस्न प आन ेछैन । 

२. पररक्ष  हिम  मोब आि फोन लय ईन प इने छैन । 

३. लिलखत पररक्ष को नलतज  प्रक शन भएपलछ ऄधतव यत  हुने लदनम  पलन प्रवेश 

पत्र लय ईन ुऄलनव यय छ । 

४. पररक्ष  हिम  प्रवेश गररसकेपलछ लकत ब, क पी, क गज, लचट, अलदरुपिे 

गनुयपनेछ  अफुस थ र ख्न ु  हुदैन ।ईम्मदेव रिे अपसम  कुर क नी व  संकेत 

समेत गनुय हुदैन । 

५. पररक्ष  हिम  ईम्मेदव रिे पररक्ष को मय यद  लवपररत कुनै क म गरेम  

केधर ध्यक्षिे पररक्ष हिब ट लनष्क शन गरर तरुुधत क ननू बमोलजमको क रब ही 

गनेछ र त्यसरी लनष्क शन गररएको ईम्मेदव रको सो लवज्ञ पनको पररक्ष  स्वत: 

रद्दभएको म लननेछ । 

६. लबर मी भएको ईम्मेदव रिे पररक्ष  हिम  प्रवेश गरर पररक्ष  लदने क्रमम  

लनजि इ केलह भएम  अयोग जव फदेही हुनेछैन । 

७. ईम्मेदव रिे पररक्ष  लदएको लदनम  ह लजरी ऄलनव यय रुपिे गनुयपनेछ। 

८. क य यियिे सूचन द्व र  लनध यरण गरेको क ययक्रम ऄनसु र पररक्ष  संच िन हुनेछ 

। 

९. कुनै ईम्मेदव रिे प्रश्नपत्रम  रहकेो ऄस्पष्टत को सम्बधधम  सोध्नपुद य पलन 

पररक्ष म  सलम्मलित ऄधय ईम्मेदव रहरुि इ व ध  नपने गरर लनररक्षकि इ सोध्न ु

पनेछ । 

 

 

उम्मेदवारिे पािना गनुुपने सनयमहरु : 

१०. पररक्ष  लदन अईद  पररक्ष  ऄलनव यय रुपम  प्रवेशपत्र लय ईन ुपनेछ । प्रवेशपत्र 

लबन  पररक्ष म  बस्न प आन ेछैन । 

११. पररक्ष  हिम  मोब आि फोन लय ईन प इने छैन । 

१२. लिलखत पररक्ष को नलतज  प्रक शन भएपलछ ऄधतव यत  हुने लदनम  पलन प्रवेश 

पत्र लय ईन ुऄलनव यय छ । 

१३. पररक्ष  हिम  प्रवेश गररसकेपलछ लकत ब, क पी, क गज, लचट, अलदरुपिे 

गनुयपनेछ  अफुस थ र ख्न ु  हुदैन । ईम्मेदव रिे अपसम  कुर क नी व  संकेत 

समेत गनुय हुदैन । 

१४. पररक्ष  हिम  ईम्मेदव रिे पररक्ष को मय यद  लवपररत कुनै क म गरेम  

केधर ध्यक्षिे पररक्ष हिब ट लनष्क शन गरर तरुुधत क ननू बमोलजमको क रब ही 

गनेछ र त्यसरी लनष्क शन गररएको ईम्मेदव रको सो लवज्ञ पनको पररक्ष  स्वत: 

रद्दभएको म लननेछ । 

१५. लबर मी भएको ईम्मेदव रिे पररक्ष  हिम  प्रवेश गरर पररक्ष  लदने क्रमम  

लनजि इ केलह भएम  अयोग जव फदेही हुनेछैन । 

१६. ईम्मेदव रिे पररक्ष  लदएको लदनम  ह लजरी ऄलनव यय रुपिे गनुयपनेछ। 

१७. क य यियिे सूचन द्व र  लनध यरण गरेको क ययक्रम ऄनसु र पररक्ष  संच िन हुनेछ 

। 

१८. कुनै ईम्मेदव रिे प्रश्नपत्रम  रहकेो ऄस्पष्टत को सम्बधधम  सोध्नपुद य पलन 

पररक्ष म  सलम्मलित ऄधय ईम्मेदव रहरुि इ व ध  नपने गरर लनररक्षकि इ सोध्न ु

पनेछ । 

   के.आई. स िंह गाउँपासिका 

गाउँ कायुपासिकाको कायाुिय 

वायि डोटी,  ु.प. प्रदेश, नेपाि 

 

प्रवेशपत्र 

पररिाथीिे भने: 

क) लवज्ञ पन नं. : खलुि /सम वेश समहू  

  

  

ख) पद/श्रेणी : ग) पररक्ष  केधर:  

 

घ) ईम्मेदव रको 

न म, थर: 

दस्तखत: 

 

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

(असधकृतको दस्तखत ) 

द्रस्टव्य: कृपया उम्मेदवारिे पािना गनुुपने सनयमहरु हेनुुहोिा । 

 

   के.आई. स िंह गाउँपासिका 

गाउँ कायुपासिकाको कायाुिय 

वायि डोटी,  ु.प. प्रदेश, नेपाि 

 

प्रवेशपत्र 

पररिाथीिे भने: 

ङ) लवज्ञ पन नं. : खलुि /सम वेश समहू  

  

  

च) पद/श्रेणी : छ) पररक्ष  केधर:  

 

ज) ईम्मेदव रको 

न म, थर: 

दस्तखत: 

 

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

(असधकृतको दस्तखत ) 

द्रस्टव्य: कृपया उम्मेदवारिे पािना गनुुपने सनयमहरु हेनुुहोिा । 

 

ह िस िै लखलचएको 

प सपोटय स इजको 

फोटो ट ाँसी फोटोम  

समते पने गरी 

ईम्मदे्व रिे दस्तखत 

गने  

ह िस िै लखलचएको 

प सपोटय स इजको फोटो 

ट ाँसी फोटोम  समेत पन े

गरी ईम्मेद्व रिे 

दस्तखत गने  

 


