
 
थलारा गाउँपा�लका 

गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय 

खोल�, बझाङ 

आवेदन फाराम 
उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी �ववरण 

पद: तह: 
 

आवेदकको व्यि�गत �ववरण 

नाम थर:  �ल�: म     प ु     अ 

नाग�रकता नं: जार� गन� िजल्ला: जार� �म�त: 
स्थायी ठेगाना क) पर्देश: ख) िजल्ला: ग)स्थानीय तह: 

ग) वडा नं:   

पतर्ाचार गन� ठेगाना:  सम्पकर्  नं: ईमेल: 
बाबकुो नाम थर:  आमाको नामथर:  

बाजेको नाम थर:  पत/पि�को नाम थर:  

जन्म �म�त: (BS) (AD) दरखास्त �दने �म�तमा 
आवेदकको उमेर (वषर् तथा 
म�हनामा) 

 

शैिक्षक योग्यता सम्बन्धी �ववरण (SEE भन्दा मा�थ) 
योग्यता �व�ालय/�वश् व �व�ालय उ�ीणर् गरेको साल पर्ा�ा� पर्�तशत/सी.जी.पी.ए. 
    
    
    
    

 

अन्य �ववरण 

र� समहु:   

आपतकाल�न सम्पकर्  नाम: ठेगाना: 
 नाता: सम्पकर्  नं. 

 

 

 

 

 

उपरो� बमोिजमको �ववरण साँचो हो, झठुा ठहरे पर्च�लत काननू बमोिजम सहुँला/बझुाउँला । 

  

कायार्लय पर्योजनका ला�ग: 

पर�क्षाथ�को रोल नं. 
पासपोटर् साइजको 

फोटो 

दायाँ बायाँ हस्ता�र 



थलारा गाउँपा�लका 
गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय 

खोल�, बझाङ 

पर्वेेशपतर् 
उम्मेदवारले पालना गनुर्पन� �नयमहरुः 
१. पर�क्षा �ददा अ�नवायर् रुपमा पर्वेशपतर् ल्याउन ुपन�छ। पर्वेशपतर् �वना पर�क्षा हलमा बस्न पाइने 

छैन। 

२. पर�क्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन। 

३. �लिखत पर�क्षाको न�तजा पर्कािशत भएप�छ अन्तवार्तामा हनु े�दन प�न पर्वेशपतर् लयाउन ुअ�नवायर् 
छ। 

४. पर�क्षा शरुु हनुभुन्दा ३० �मनटे अगा�ड पर�क्षाहलमा पर्वेश गनर् �दइनछे।वस्तगुत पर�क्षा शरुु 
भएको १५ �मनेट प�छ र �वषयगत पर�क्षा शरुु भएको आधा घण्टा प�छ आउने र वस्तगुत र 
�वषयगत दवु ैपर�क्षासँगै हनुेमा २० �मनटे प�छ आउने उम्मेदवारले पर�क्षा हलमा बस्न पाउने 
छैन। 

५. पर�क्षा हलमा पर्वेश गरेप�छ �कताब, कापी, कागज, िचट अद� आफु साथ रा� हदैुन। 
उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुर् हदु�न। 

६. पर�क्षा हलमा उम्मेदवारले पर�क्षाको मयार्दा �वपर�त कुनै काम गरेमा संयोजकले पर�क्षा हलबाट 
�नष्कासन गर� तरुुन्त काननु बमोिजमको कावार्ह� गन�छ र त्यसर� �नष्कासन ग�रएको उम्मेदवारको 
सो �वज्ञापन पर�क्षा स्वतः र� भएको मा�नन ेछ। 

७. �वरामी भएको पर�क्षाथ�ले पर�क्षा हलमा पर्वेश गर� पर�क्षा �दने कर्ममा �नजलाई के�ह भएमा 
गाउँपा�लका जवाफदेह� हनुछैेन। 

८. उम्मेदवारले पर�क्षा भएको �दन हािजर अ�नवायर् रुपले गनुर्पन�छ। 

९. गाउँपा�लकाले सूचना�ारा �नधार्रण गरेको कायर्कर्म अनसुार पर�क्षा सञ् चालन हनुछे। 

10. कुनै उम्मेदवारले पर्�पतर्मा रहेको अस्प�ताको सम्बन्धमा सोध्नपुदार् प�न पर�क्षामा सिम्म�लत  

    अन्य उम्मेदवारहरुलाई बाधा नपन� गर� �नर�क्षकलाई सोध्न ुपन�छ। 
 
 
 

 
थलारा गाउँपा�लका 

गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय 

खोल�, बझाङ 

पर्वेेशपतर् 
उम्मेदवारले पालना गनुर्पन� �नयमहरुः 
१०. पर�क्षा �ददा अ�नवायर् रुपमा पर्वेशपतर् ल्याउन ुपन�छ। पर्वेशपतर् �वना पर�क्षा हलमा बस्न पाइने 

छैन। 

११. पर�क्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन। 

१२. �लिखत पर�क्षाको न�तजा पर्कािशत भएप�छ अन्तवार्तामा हनु े�दन प�न पर्वेशपतर् लयाउन ुअ�नवायर् 
छ। 

१३. पर�क्षा शरुु हनुभुन्दा ३० �मनटे अगा�ड पर�क्षाहलमा पर्वेश गनर् �दइनछे।वस्तगुत पर�क्षा शरुु 
भएको १५ �मनेट प�छ र �वषयगत पर�क्षा शरुु भएको आधा घण्टा प�छ आउने र वस्तगुत र 
�वषयगत दवु ैपर�क्षासँगै हनुेमा २० �मनटे प�छ आउने उम्मेदवारले पर�क्षा हलमा बस्न पाउने 
छैन। 

१४. पर�क्षा हलमा पर्वेश गरेप�छ �कताब, कापी, कागज, िचट अद� आफु साथ रा� हदैुन। 
उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुर् हदु�न। 

१५. पर�क्षा हलमा उम्मेदवारले पर�क्षाको मयार्दा �वपर�त कुनै काम गरेमा संयोजकले पर�क्षा हलबाट 
�नष्कासन गर� तरुुन्त काननु बमोिजमको कावार्ह� गन�छ र त्यसर� �नष्कासन ग�रएको उम्मेदवारको 
सो �वज्ञापन पर�क्षा स्वतः र� भएको मा�नन ेछ। 

१६. �वरामी भएको पर�क्षाथ�ले पर�क्षा हलमा पर्वेश गर� पर�क्षा �दने कर्ममा �नजलाई के�ह भएमा 
गाउँपा�लका जवाफदेह� हनुछैेन। 

१७. उम्मेदवारले पर�क्षा भएको �दन हािजर अ�नवायर् रुपले गनुर्पन�छ। 

१८. गाउँपा�लकाले सूचना�ारा �नधार्रण गरेको कायर्कर्म अनसुार पर�क्षा सञ् चालन हनुछे। 

10. कुनै उम्मेदवारले पर्�पतर्मा रहेको अस्प�ताको सम्बन्धमा सोध्नपुदार् प�न पर�क्षामा सिम्म�लत  
 

कायार्लय पर्योजनका ला�ग: 

 पासपोटर् 
साइजको फोटो 

�वज्ञापन नः 

समहुः 

शेर्णी/तहः 

पदः 

उम्मेदवारकोः नाम, थरः 

      दस्तखतः 

 
गाउँपा�लकाको कमर्चार�ले भन�ः 

यस गाउँपा�लकाबाट �लइन े उ� पदको पर�क्षामा 

तपाईलालई सिम्म�लत हनु अनमु�त �दइएको छ। 

�वज्ञापनमा तो�कएको शतर् नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु 

अवस्थामा प�न यो अनमु�त र� हनुेछ। 

पर�क्षा केन्दर्ः 

रोल नम्बरः 
      ................... 
        पर्मखु पर्शासक�य अ�धकृत 

 

उम्मेदवारका पर्योजनको ला�ग: 

 पासपोटर् 
साइजको फोटो 

�वज्ञापन नः 

समहुः 

शेर्णी/तहः 

पदः 

उम्मेदवारकोः नाम, थरः 

      दस्तखतः 

 
गाउँपा�लकाको कमर्चार�ले भन�ः 

यस गाउँपा�लकाबाट �लइन े उ� पदको पर�क्षामा 

तपाईलालई सिम्म�लत हनु अनमु�त �दइएको छ। 

�वज्ञापनमा तो�कएको शतर् नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु 

अवस्थामा प�न यो अनमु�त र� हनुेछ। 

पर�क्षा केन्दर्ः 

रोल नम्बरः 
   ................... 
        पर्मखु पर्शासक�य अ�धकृत 

 


