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    गाउॉ   कामयऩालरकाको कामायरम 
   दयखास्त पायभ 

        (विलबन्न ्ऩदहरुको ऩयीऺाको रागग)  

(क )उम्भेदिायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फन्धी विियण  

विऻाऩन नॊ. ऩद् 
(ख )उम्भेदिायको िैमक्ततक विियण  

उम्भेदिायको 
नाभ  ,थय  

(देिनागयीभा) M 
(In English): 

नागरयकता नॊ.M जायी गने जजलरा् जायी मभतत् 
स्थामी 
ठेगाना 

(अ )जजलरा्  (आ )स्थानीम तह्  (इ )िडा M 
(ई )टोर्  (उ )पोन नॊ.  (ऊ )ईभेर्  

ऩत्राचाय 
ठेगाना 

(अ )जजलरा्  (आ )स्थानीम तह्  (इ )िडा्  

 (ई )टोर्  (उ )पोन नॊ. M (ऊ )ईभेर्  
फाफुको नाभ  ,
थय् 

 आभाको नाभ  ,
थय् 

 

फाजेको नाभ  ,
थय् 

 ऩतत /ऩत्नीको 
नाभ ,थय्  

 

जन्भ 
मभतत 

(वि.स.भा) M (ई.स.भा) M हारको उभेय् 

जात् जन्भ स्थान् यक्त सभूह् 
मरङ्ग् धभम्  सभूह्* 
िैिाहहक जस्थतत् योजगायीको अिस्था् भातबृाषा् 
शारयरयक अशक्तता (छ/छैन()खरुाउनुहोस ्) : 

 
आभा /फाफुको भूख्म ऩेशा्  

आिश्मक न्मूनतभ मोग्मता बन्दा भाथथलरो शैक्षऺक मोग्मता (बएभा उलरेख गने) M 

 
 

हारसारै खखचेको 
ऩासऩोटम साइजको ऩयैु 
भूखाकृतत देखखने पोटो 
टाॉसी पोटोभा सभेत 
ऩने गयी उम्भेदिायरे 

दस्तखत गने 

कामायरम प्रमोजनको रागग 

यमसद /बौचय नॊ.  

विऻाऩन नॊ. 
दयखास्त रुज ुगनेको दस्तखत  ्

मभतत् 



 

( ग )शैक्षऺक मोग्मता/तालरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको रागग चाहहने आिश्मक न्मूनतभ शैक्षऺक 
मोग्मता/तालरभ भात्र उल्रेख गने)  

आिश्मक 
न्मूमनतभ 
मोग्मता 

विश्ितविद्मारम /फोडम/तामरभ 
हदने सॊस्था 

शैक्षऺक 
उऩाथध /तामरभ  

सॊकाम शे्रणी /प्रततशत  भूर 
विषम /ऐजछछक 

विषम 

शैक्षऺक 
मोग्मता  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

तामरभ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩूणम विियणहरु सत्म छन ्। दयखास्त फुझाएको ऩदको विऻाऩनको राथग अमोग्म 
ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । कुनै कुया ढाॉटी िा रुकाएको ठहरयएभा प्रचमरत कानून फभोजजभ 
सहनेछु /फुझाउनेछु । उम्भेदिायरे ऩारना गने बनी प्रचमरत कानून तथा मस  दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठभा उजलरखखत 
सफै शतम तथा  तनमभहरु ऩारना गनम भञ्जुय गदमछु । 

 

*उम्भेदिायरे आपू ब्राम्हण ,ऺेत्री ,खस आमम ,आहदिासी जनजाती ,भधेसी ,दमरत अलऩसङ्ख्मक भध्मे कुन सभूहभा 
ने हो सो उलरेख गनुमऩदमछ ।  

उम्भेदिायको लमाप्च े
सहहछाऩ 

 उम्भेदिायरे भाथथ उलरेख गयेका विियणहरु ठीक छ बतन 
प्रभाखणत गने विबागीम प्रभुख /कामामरम प्रभुखको  

दस्तखत् 
नाभ  ,थय्  

ऩद /दजाम्  

मभतत्                                                                                          
कामामरमको छाऩ 

दामाॉ फामाॉ  

 

.............................. 
उम्भेदिायको दस्तखत 

मभतत् 
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हारसारै खखचेको 
ऩासऩोटम साईजको ऩुयै  
भुखाकृतत देखखने पोटो  
टासी पोटोभा सभेत ऩने 

गयी उम्भेदिायरे 
दस्तखत गन े

 

 

उम्भेदिायरे ऩारन गननयऩने ननमभहरु 
१. ऩयीऺा हदन आउॉदा अतनिामम रुऩभा प्रिेश ऩत्र लमाउनुऩनेछ । 
प्रिेश ऩत्र विना ऩयीऺाभा फस्न ऩाइने छैन। 

२. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन लमाउन ऩाईने छैन । 
३. मरखखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन बएऩतछ प्रमोगात्भक ऩयीऺा 
तथा अन्तिामताम हुने हदनभा ऩतन प्रिेश ऩत्र लमाउनु अननिामय छ 
। 

४. ऩयीऺा सुरु हुनुबन्दा ३० मभनेट अगाडी घण्टीद्िाया सूचना 
गयेऩतछ ऩयीऺा हरभा प्रिेश  गनम हदइने छ । िस्तुगत ऩयीऺा 
सुरु बएको १५ मभनेट ऩतछ य विषमगत ऩयीऺा सुरु बएको ३० 
मभनेट ऩतछ आउने य िस्तुगत तथा विषमगत दफुै ऩयीऺा सॉगै 
हुनेभा २० मभनेट ऩतछ आउने उम्भेदिायरे ऩयीऺाभा फस्न 
ऩाउने छैन । 

५. ऩयीऺा हरभा प्रिेश गनम ऩाउने सभमािथध (फुदाॉ नॊ .४ भा 
उलरेख गरयएको ) बफतकेो १० मभनेट ऩछाडड भात्र उम्भेदिायराई 

ऩयीऺा हर फाहहय जाने अननभनत हदइनेछ । 
६. ऩयीऺा हरभा प्रिेश गयेऩतछ ककताफ  ,काऩी ,कागज ,थचट आदी 

आपूसाथ याख्नु हुॉदैन । उम्भेदिायरे आऩसभा कन याकानी य 
सङकेत सभेत गनुम हुॉदैन । 

७. ऩयीऺा हरभा उम्भेदिायरे ऩयीऺाको भमायदा  विऩरयत  कुनै 
काभ गयेभा केन्राध्मऺरे ऩयीऺा हरफाट तनष्कासन गयी तुरुन्त 
कानून फभोजजभको कायिाही गनेछ । य त्मसयी तनष्कासन 
गरयएको उम्भेदिायको सो विऻाऩनको ऩयीऺा स्ित् यद्द बएको 
भातननेछ ।  

८. वियाभी बएको उम्भेदिाय रे ऩयीऺा हरभा प्रिेश गयी ऩयीऺा 
हदने क्रभभा तनजराई केही बएभा कामामरम जिापदेही हुने छैन 
। 

९. उम्भेदिायरे ऩयीऺा हदएको हदनभा हाक्जय अतनिामम रुऩरे गनुम 
ऩनेछ । 

१०. मस कामामरमरे सूचनाद्िाया तनधामयण गयेको काममक्रभ 
अनुसाय ऩयीऺा सञ्चा रन हुनेछ। 

११. उम्भेदिायरे िस्तुगत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩत्र 
‘कक’ उत्तयऩुजस्तकाभा अतनिामम रुऩरे रेख्नुऩनेछ । नरेखेभा 
उत्तयऩुजस्तका स्ित् यद्द हुनेछ । 

१२. लमाकत (आई.क्मू )ऩयीऺाभा तमाल्कन रेटय प्रमोग गने 
ऩाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्भेदिायरे प्रश्न ऩत्रभा यहेको स्ऩष्टताको 
सम्फन्धभा सोध्नु ऩदाम ऩतन ऩयीऺाभा सजम्भमरत अन्म 
उम्भेदिायहरुराई फाधा नऩने गयी तनयीऺकराई सोध्नु ऩनेछ  
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गाउॉ  काममऩामरकाको कामामरम  
t]x|y'd 

 

प्रिेश ऩत्र 
ऩयीऺाथीरे बने्- 

(क )विऻाऩन नॊ.  खुरा /सभािेशी सभूह  

  
  
  

(ख )ऩद्-  
(ग )न्मूनतभ शैक्षऺक मोग्मताको भूर विषम्  

(घ ) उम्भेदिायको 
नाभ  ,थय्-  
दस्तखत् 

कामामरमको कभमचायीरे बने्- 
मस कामामरमफाट मरइने उक्त ऩदको ऩयीऺाभा 
तऩाईराई तनम्न केन्रफाट सजम्भमरत हुन अनुभतत 
हदईएको छ । विऻाऩनभा तोकोएको शतम नऩुगेको ठहय 
बएभा जुनसुकै अिस्थाभा ऩतन मो अनुभतत यद्द हुनेछ 
। 
  ऩयीऺा केन्र  ्                        - 
   योर नम्फय्- 
 

                                            
                             

............................... 
( अथधकृतको दस्तखत)  

रष्टव्म्  -कृऩमा उम्भेदिायरे ऩारना गनुमऩने तनमभहरु 
हेनुमहोरा । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मो प्रिेश ऩत्र २ प्रनत अननिामय रुऩभा बननयऩने छ । 



 


