
मोलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
प्राप्चा, ओखलढुुंगा 

१ नुं प्रदशे नपेाल 

प्रवेश–पत्र 

लिज्ञापन नुं.: 

क ) नाम, थरः 

ख) पदः 

ग) तह/श्रेणी: 

घ) उम्मदेिारको दस्तखत नमनूाः 

कार्ायलर् प्रर्ोजनको लालग 

उम्मदेिारको रोल नुं.: 

र्स कार्ायलर्बाट ललइने ................................................................................... पदको परीक्षामा तपाईलाई 

सलम्मललत हुन अनुमलत लदइएको छ । लिज्ञापनमा तोलकएको शतय नपगुकेो ठहर भएमा जनुसकैु अिस्थामा पलन र्ो अनमुलत 

रद्द हुनेछ । 

 

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

कमयचारीको दस्तखत)            (कार्ायलर्को छाप) 

उम्मिेदारले पालना गनुयपने लनर्महरु: 

१. परीक्षा लदन आउदा अलनिार्य रुपमा प्रिेश पत्र ल्र्ाउन ु पनछे, 

प्रिेश पत्र िीना परीक्षामा बस्न पाइने छैन । 

२. परीक्षा शरुु हुन ुभद्ददा ३० लमनटे अगालि परीक्षा हलमा प्रिेश गनुय 

पनेछ । परीक्षा शरुु भएको २० लमनेट पलछ आउने परीक्षाथील े

परीक्षामा बस्न पाउन ेछैन । 

३. परीक्षा शरुु भएको ३० लमनेट (लिषर्गत परीक्षाको हकमा १ घण्टा) 

व्र्लतत गरेपलछ मात्र परीक्षा हलबाट बालहर जान पाइनछे । 

४. परीक्षा हलमा लकताि, कपी, कागज, लचट, मोबाइल, अबैध 

पदाथय, हातहलतर्ार, साथमा बोकी तथा मादक पदाथय सेिन गरी 

प्रिेश गनय पाइनै छैन । 

५. परीक्षाथीले आपसमा कुराकानी र सङ्केत गनय पाइन े छैन र 

आफूलाई लचनाउन े कुनै सङ्केत उत्तर पलुस्तकामा लेख्न पाइन े

छैन, उक्त कुराहरु लेखेको पाइएमा त्र्ो उत्तर पलुस्तका रद्द हुनछे । 

६. कुनै पलन परीक्षाथीले उत्तर पलुस्तकामा आफ्नो नाम, थर, रोल नुं. 

र िस्तगुत उत्तरपलुस्तकामा केरमटे गनुय हुदनै । केरमटे गरेमा त्र्स्ता 

परीक्षाथीको सम्पणूय परीक्षा रद्द हुन ेछ । 

७. परीक्षाथील ेपरीक्षा हलमा अनलुचत कार्य गनय पाइने छैन । र्लद 

गरेको पाइएमा परीक्षा हलबाट लनस्कासन गररनछे । 

८. परीक्षाथीको नाममा लचठी, फोन िा अन्र् कुरा आएमा उत्तर 

पलुस्तका नबझुाएसम्म सी ललन/लदन पाइने छैन ।  

९. परीक्षा कार्यक्रम कार्ायलर्को लिज्ञापन िा सचूनामा उल्लखे भए 

अनसुार हुनेछ । 

१०. एउटा परीक्षाथील े कुनै अको परीक्षाथीबाट नक्कल गरेको 

पाइएमा नक्कल गने र गराउने दिुैलाई परीक्षा हलबाट 

लनस्कालसत गररनेछ ।  

११. परीक्षाथील े एकपटक आफ्नो उत्तर पलुस्तका बझुाई परीक्षा 

हलबालहर लनलस्कइ सकेपलछ कुनै अिस्ठामा पलन लनजल े पनु: 

परीक्षा हलमा प्रिशे गनय पाउने छैन ।  

१२. उत्तर पलुस्तका लितरण गदाय उत्तर पलुस्तका च्र्ालतएको िा लखे्न 

नलमल्ने भएको अिस्थामा बाहके अन्र् कुनै अिस्थामा अको 

उत्तर पलुस्तका उपलव्ध गराइने छैन ।  

१३. अन्र् कुराको हकमा पदपलूतय सलमलत सुंर्ोजक िा कार्ायलर्को 

लनणयर् अलन्तम हुनेछ ।  

हालसालै लखलचएको 

पासपोटय साइजको पूरै 

मखुाकृत दलेखने फोटो 

र फारममा पने गरी 

उम्मदेिारले सही गने 

 



मोलङु गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
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१ नुं प्रदशे नपेाल 

आवेदन फारम 
 

 

 
 

उम्मदेिारले लदएको पद सम्िन्धी लििरण 

लिज्ञापन नुं.: पद: तह/श्रेणी: सेिा/समहू: 
 

वैयक्तिक क्तववरण 

नाम थर 

(दिेनागरीमा)  

English in 

Block Letter 
 

नागररकता नुं:  जारी लजल्ला:  जारी लमलत:  

स्थार्ी 

ठेगाना 

क) प्रदशे:  ख) लजल्ला:  ग) गा.पा./न.पा.:  

घ) ििा नुं.  ङ) टोल:  फोन नुं.:  

अस्थार्ी 

ठेगाना 

क) प्रदशे:  ख) लजल्ला:  ग) गा.पा./न.पा.:  

घ) ििा नुं.  ङ) टोल:  फोन नुं.:  

इमेल ठेगाना:  

बाबकूो नाम:  बाजेको नामथर:  

अमाको नाम:  पलत/पत्नीको नामथर  

जन्म 

लमलत 

लि.सुं. इस्िी सुंित ् दरखास्त लदने अलन्तम लमलतमा आिेदकको उमेर 

  िषय: मलहना: लदन: 

 

(ख) शलैक्षक र्ोग्र्ता /ताललम (दरखास्त फारम भरेको पदको लालग चालहने आिश्र्क न्र्नुतम शलैक्षक र्ोग्र्ता/ताललम 

मात्र उल्लेख गने) 

आिश्र्क न्र्नुतम 

शैलक्षक र्ोग्र्ता 

लिश्वलिद्यालर्/बोिय/ताललम 

सुंस्था 

शैलक्षक 

उपालध/ताललम 
सुंकार् श्रेणी/प्रलतशत मलू लिषर् 

शैलक्षक र्ोग्र्ता 

     

     

     

ताललम 

     

     

     

हालसालै लखलचएको 

पासपोटय साइजको पूरै 

मखुाकृत दलेखने फोटो 

र फारममा पने गरी 

उम्मदेिारले सही गने 

 
कार्ायलर् प्रर्ोजनको लालग 

परीक्षाथीको रोल नुं. 

 



 

(ग) अनुभव सम्बन्धी क्तववरण 

कार्ायलर् पद सेिा/समहू/उपसमहू स्थार्ी/अस्थार्ी/करार श्रेणी/तह 

अिलध 

दलेख सम्म 

 
      

       

       

 

मैले र्स दरखास्तमा खलुाएको सम्पणूय लििरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सचूनाको लालग अर्ोग्र् ठहररन ेगरी कुनै सजार् 

पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे िा लकुाएको ठहररएमा प्रचललत काननु बमोलजम सहनछुे/बझुाउनेछु । उम्मदेिारले पालना गने भनी प्रचललत 

काननू तथा र्स दरखास्त फारमको पषृ्ठहरुमा उल्लेलख सबै शतय तथा लनर्महरु पालना गनय मञ्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्लेलखत सतयहरु 

पणूय रुपमा पालना गनछुे र करारको समर्भन्दा अगािै करारको अन्त्र् गदाय कलम्तमा ३ मलहनाको पिूय सचूना लदई कार्ायलर्मा लनिेदन लदनेछु 

। 

  

 

 

 

 

 

 

 

कार्ायलर्ले भने : 

रलसद/भौचर नुं.:  रोल नुं.:  

दरखास्त अस्िीकृत भए सोको कारण 

दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखत: 

नाम: 

लमलत: 

दरखास्त अस्िीकृत गनेको दस्तखत: 

नाम: 

लमलत: 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सचूनामा उल्लेखखत लगायत खनम्नखलखखत कागजातहरु अखनवायय रुपमा उम्मेदवार आफैं ले प्रमाखित गरी पेश गननय 

पनेछ । 

  

उम्मेदिारको सहीछाप 

दार्ाँ                         बार्ाँ 

         उम्मदेिारको दस्तखत 

लमलत: 


