
 

लिखु गाउँपालिका 
गाउँकार्यपालिको कार्ायिर् 

र्सम, ओखिढुुंगा 
दरखास्त  आवेदन  फारम 

(क )  उम्मेद्वारिे दरखास्त फारममा भरेको पद सम्बन्धी लववरण: 

१. विज्ञापन नं.: २. खलु्ला/आ.प्र. : ३.पद : ४. श्रेणी : 
 (ख) उम्मेद्वारको िैयविक वििरण : 

उम्मेद्वारको नाम /थर (देिनागरी) : 
(अंग्रेजी) : 

नागररकता नं.                                   जारी गने वजल्ला :                                  जारी  वमवत : 
वलंग :                    घरको पेशा :                      मातभृाषा :                     धमम : 
विशेष हुवलया :                                                           बैिावहक अिस्था : 

स्थायी ठेगाना  अञ्चल : वजल्ला : 
न.पा./ग.पा. : िडा नं. टोल : 
मागम/ घर नं. : सम्पकम  मो./फोन नं. : ईमेल : 

हालको पत्राचार गने ठेगाना  
बाबुको नाम : आमाको नाम : 
बाजे/ससुराको नाम: पवत/पत्नीको नाम: 
जन्म वमवत वि.स. : ईस्िी सन् : हालको उमेर : ......िषम.....मवहना 
आकवस्मक अिस्थामा सम्पकम  गनुम 

पने व्यविको नाम : 
 सम्पकम  नं. 

(ग) शैलिक र्ोग्र्ता/ कार्ायनुभव/तालिमहरुको लववरण : 
शैविक योग्यताको वििरण : (दरखास्त फारम भरेको पदको लावग चावहने न्युनतम शैविक योग्यतासम्म प्रिेवशका देवख उल्लेख गने 

क्र.स. वशिण सस्थाको नाम शैविक योग्यता श्रेणी उतीण गरेको साल  कैवफयत 

      
      

नोट: उल्लेख गरिएका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रक्षतक्षलक्षप संलग्न गननु पनेछ । 
कायामनुभि वििरण : 

क्र.स. कायामलयको नाम पद काम गरेको अिवध कैवफयत 
देवख  सम्म 

      
 वलइएको तावलमहरुको वििरण : 

क्र.स. तावलम वदने संस्थाको नाम तावलमको विषय तावलम अिवध कैवफयत 
देवख  सम्म 

      
नोट : उल्लेख गिेको कायाुननभवतथा ताक्षलमको प्रमाणपत्रको प्रक्षतक्षलक्षप संलग्न गननुपनेछ । 
मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणम वििरणहरुसत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको विज्ञापनको लावग अयोग्य ठहरीने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँवट िा 

लुकाएको ठहरीएमा प्रचवलत कानुन बमोवजम सहनेछु, बुझाउनेछु । उम्मेद्वारले पालना गने भनी प्रचवलत कानुन तथा यस दरखास्त फारमका पषृ्ठहरुमा उल्लेवखतसबै शतम तथा 

वनयमहरु पालना गनम मञ्जुर गदमछु ।  
उम्मेद्वारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेद्वारको दरखास्त : 

 
 
वमवत : 

पावलका कममचारीले भने : उम्मेद्वारले मावथ भरेको वििरणहरु ठीक छ भनी रुजु 

गने कायामलय प्रमखुको दस्तखत : 
नाम/थर : 
पद: 
वमवत :                                                            कायामलयको छाप 

दायााँ बायााँ 

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

                                                                                                 स्िीकृत गने कममचारी 

कार्ायिर् प्रर्ोजनको िालग  
पररिाथीको संकेत नं......................................... 
विज्ञापन नं....................................................... 
रोल नं............................................................ 

 



 

 
लिखु गाउँपालिका 

गाउँकार्यपालिको कार्ायिर् 
र्सम, ओखिढुुंगा 

उम्मेद्वारहरुल ेबवनिायम रुपमा आफैले वनम्न वििरणहरु स््पट बुझ्नगेरी उल्लेख गनुमहोला (सम्बवन्धत विकल्पको क्रमसंख्यामा 0 वचन्ह लगाउनुहोस ।) 

 
१. उम्मेद्वारलेदरखास्त फारम भरेको पद सम्बन्धी वििरण 

    
    

उम्मेद्वारको व्यविगत वििरण 

१ उम्मेद्वार नेपालको राव्िय पररचयपत्र िा नागररकता नं.: 
नाम / थर :    

२ जात  
३ जन्मस्थान र स्थायी ठेगाना  वजल्ला: ................ गा.पा..........................  
४ वलङ्ग (क) मवहला  (ख) पुरुष 
५ धमम (क) वहन्द ु (ख) बौद्ध (ग) ईसाई (घ) अन्य 
६ िैिावहक वस्थवत (क) वििावहत                        (ख) अवििावहत           (ग)विधिा/विदरु (घ) अन्य 
७ तपाई आफुलाई के भन्न रुचाउनु हुन्छ ? 

क) पहाडी                                 ख) वहमाली                                    ग) तराई                                घ) वपछवडएको िेत्र                                              

घ)अन्य 

८ तपाई आफुलाई कुन समहु/िगम अन्तगमत राख्नुहुन्छ ?  
क) आवदबासी / जनबासी              ख) दवलत               ग) िैश्य                 घ) िेत्री                 ङ)बाह्ममण                 च) मधेशी            
छ)मसुलमान                    ज) अन्य 

९ मातभृाषा : ................................... 

१० शारीररक रुपमा अशि हुनुहुनछ ?                  क) छु               ख) छैन                          अशिताको प्रकार खलुाउनुहोस्  : ...................................... 
११ शैविक संकाय  क) मानविकी                              ख) कानुन                        ग) व्यिस्थापन                          घ) वशिा                             

ङ) विज्ञान 
 च) ईवञ्जवनयर                      छ) वचवकत्सा                     ज) कृवष                            झ) िन               ञ) सस्कृत                  

ट) अन्य  

आिश्यक न्युनतम शैविक योग्यताको प्राप्ताङ्क प्रवतशत :.......................................................... 

 
आिश्यक न्युनतम शैविक योग्यता भन्दा मावथल्लो शैविक योग्यता :.......................................................... 

१२ तपाईले अध्ययन गरेको 

वशिण संस्था कस्तो 

प्रकारको हो ? 

क) सामदुावयक(सरकारी)                ख) सस्थागत (वनवज)   ग) विदेशी   

 
वशिण सस्था/विश्व विद्यालयको नाम :..................................................................................................................... 

१३ पाररिाररक शैविक 

अिस्था 
आमा क) वनरिर                  ख) सािर              ग) एस.एल.सी. सम्म                घ) उच्च वशिा 

बाबु क) वनरिर                  ख) सािर              ग) एस.एल.सी. सम्म                घ) उच्च वशिा 

१४ आमा बाबुको पेशा (कुनै 

एक) 
क)कृवष                       ख)व्यापार/व्यिसाय                      ग) वशिण(वनवज/सरकारी)                        घ)गैर सरकारी                                             

ङ) सरकारी सेिा                                                    छ) अन्य......................... 

 

 

१ पद   विज्ञापन नं. पद/समुह 

२ पदपूवतमको तररका  (१) आन्तररक प्रवतयोवगता  (२) खलु्ला प्रवतयोवगता    

३ पदपुवतमको वकवसम (१) प्रविवधक  (२) अप्रविवधक    

४ समुह/पद      



 
लिखु गाउँपालिका 

गाउँकार्यपालिको कार्ायिर् 
र्सम, ओखिढुुंगा 

प्रवेशपत्र 
उम्मेद्वारिे पािना गनुयपने लनर्महरु : 
१.परीिा वदन आउदााँ अवनिायम रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउनु पनेछ । 
प्रिेशपत्र विना परीिामा बस्न पाइन ेछैन । 
२.परीिा हलमा मोबाईल फोन प्रयोग गनम पाईने छैन । 
३. वलवखत परीिाको नवतजा प्रकावशत भईसकेपवछ 

प्रयोगात्मक/ अन्तरिाताम हुने वदनमा पवन प्रिशेपत्र 

ल्याउनुपनेछ । 
४. परीिा शुरु हुनुभन्दा ३० वमनेट अगावड  घण्टीद्धारा 

सूचना गरेपवछ परीिा हलमा प्रिेश गनम वदइनेछ । 
५. विषयगत परीिा शुरु भएको १५ वम. पवछ  
आउने पररिाथीलाई परीिामा सवम्मवलत गराइने छैन । 
६.परीिामा कुनै प्रकारको अनुवचत काम कारबाही गने परीिाथीलाई परीिामा स्थलबाट   
वन्कावशत गरी वनजको उत्तरपुवस्तका समेत रद्द गनम सवकनेछ । 
७. परीिा हलमा प्रिेश गरेपवछ वकताब, कवप, कागज, वचट आवद आफु साथ 
राख्नु हुदैन। उम्मेद्वारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुमहुदैन । 
८. उम्मेद्वारले परीिा वदएको वदनमा हावजर आवनिायम रुपले गनुम पनेछ । 
९. पावलकाको सूचनाद्धारा वनधामरण गरेको कायमक्रम अनुसार परीिा सञ्चालन हुनेछ । 

 
 

 

 

 

 

लिखु गाउँपालिका 
गाउँकार्यपालिको कार्ायिर् 

र्सम, ओखिढुुंगा 
प्रवेशपत्र 

उम्मेद्वारिे पािना गनुयपने लनर्महरु : 
१.परीिा वदन आउदााँ अवनिायम रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउनु पनेछ । 
प्रिेशपत्र विना परीिामा बस्न पाइन ेछैन । 
२.परीिा हलमा मोबाईल फोन प्रयोग गनम पाईने छैन । 
३. वलवखत परीिाको नवतजा प्रकावशत भईसकेपवछ 

प्रयोगात्मक/अन्तरिाताम हुने वदनमा पवन प्रिशेपत्र 

ल्याउनुपनेछ । 
४. परीिा शुरु हुनुभन्दा ३० वमनेट अगावड  घण्टीद्धारा 

सूचना गरेपवछ परीिा हलमा प्रिेश गनम वदइनेछ । 
५. विषयगत परीिा शुरु भएको १५ वम. पवछ  
आउने पररिाथीलाई परीिामा सवम्मवलत गराइने छैन ।  
६.परीिामा कुनै प्रकारको अनुवचत काम कारबाही गने परीिाथीलाई परीिामा स्थलबाट   
वन्कावशत गरी वनजको उत्तरपुवस्तका समेत रद्द गनम सवकनेछ । 
७. परीिा हलमा प्रिेश गरेपवछ वकताब, कवप, कागज, वचट आवद आफु साथ 
राख्नु हुदैन। उम्मेद्वारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुमहुदैन । 
८. उम्मेद्वारले परीिा वदएको वदनमा हावजर आवनिायम रुपले गनुम पनेछ । 
९. पावलकाको सूचनाद्धारा वनधामरण गरेको कायमक्रम अनुसार परीिा सञ्चालन हुनेछ । 

 
 

पद: 
तह:  
सेिा : 
समुह : 
उम्मेद्वारको नाम, थर :....................... 

विज्ञापन नं. खलुा/समािेशी 

  

  

  

  

उम्मेद्वारको दस्तखत 
........................................ 

गाउाँपावलका कममचारीले गने : 
पावलकाबाट वलइने उि पदको परीिामा तपाईलाई वनम्न केन्रबाट 

सवम्मवलत हुन अनुमवत वदइएको छ ।विज्ञापनमा तोवकएको शतम नपुगेको 

ठहर भएमा जुनकुनै अिस्थामा पवन यो अनुमवत रद्द हुनेछ । 
परीिा केन्र :-........................   रोल नं........ .................. 

................................... 
(स्िीकृत गने कममचारीको दस्तखत) 

पद: 
तह:  
सेिा : 
समुह : 
उम्मेद्वारको नाम, थर :....................... 

विज्ञापन नं. खलुा/समािेशी 

  

  

  

  

उम्मेद्वारको दस्तखत 
........................................ 

गाउाँपावलका कममचारीले गने : 
पावलकाबाट वलइने उि पदको परीिामा तपाईलाई वनम्न केन्रबाट 

सवम्मवलत हुन अनुमवत वदइएको छ ।विज्ञापनमा तोवकएको शतम नपुगेको 

ठहर भएमा जुनकुनै अिस्थामा पवन यो अनुमवत रद्द हुनेछ । 
परीिा केन्र :-........................      रोल नं............... .................. 

................................... 
(स्िीकृत गने करमचारीको दस्तखत) 

हालसालै वखचेको पासमपोटम 

साईजको पुरै मुखाकृवत 

देवखने फोटोमा समेत पने 

गरी उम्मेद्वारको दस्तखत 

हालसालै वखचेको पासमपोटम 

साईजको पुरै मुखाकृवत 

देवखने फोटोमा समेत पने 

गरी उम्मेद्वारको दस्तखत 


