
 भूमे गाउँपालिका 

दरखास्त फाराम 

(क) उम्मेदवारिे दरखास्त फारम भरेको पद सम्बन्धी लववरण 

विज्ञापन नं.: पदः 

श्रेणी/तहः पदपवूतिको वकविमः क) करार       ख) स्ियंिेिा 

(ख) उम्मेदवारको वैयलिक लववरण 

नाम थरः (दिेनागरीमा) 

(अंगे्रजी ठूलो अक्षरमा) 

नागररकता प्रमाणपत्र नं.: जारी गने वजललाः जारी वमवतः 

स्थायी 

ठेगानाः 

प्रदशे नं. वजललाः न.पा./गा.पा.: 

िडा नं.  गाउँ/टोल फोन नं. 

िम्पकि ः मोबाइल नं. इमेलः 

बाबकुो नाम, थरः आमाको नाम, थरः 

बाजेको नाम, थरः पवत/पत्नीको नाम, थरः 

जन्म वमवतः वि.िं. इ.िं. हालको उमेर: 

(ग) शैलिक योग्यता/तालिम (न्यूनतम ्वा मालिल्िो योग्यतामात्र समावेश गने) 

आिश्यक न्यूनतम ्

योग्यता 

विश्वविद्यालय/बोडि/ 

तावलम वदने िंस्था 

शैवक्षक उपावि/तावलम िंकाय श्रेणी र प्रवतशत मलू विषय 

      

तावलम 
 

     

(घ) अनुभवसम्बन्धी लववरण 

कायािलय/िंस्था पद श्रेणी/तह स्थायी/ 

अस्थायी/ करार 

अिवि 

दवेख िम्म 

      

      

मैले यि दरखास्तमा खलुाएका िम्पणूि वििरणहरु ित्य छन ्। दरखास्त बुझाएको पदको विज्ञापनको लावग अयोग्य ठहररने गरी कुनै िजाय पाएको छैन ।  

कुनै कुरा ढाँटे िा लुकाएको ठहररएमा प्रचवलत कानून बमोवजम िहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदिारले पालना गनि भनी प्रचवलत कानून तथा कायािलयका िबै 

शति तथा वनयमहरु पालना गनि मञ्जरु गदिछु ।  

उम्मेदिारको लयाप्चे िहीछाप  

दायाँ बायाँ 

  

उम्मेदिारको दस्तखत 

वमवतः 

कायााियिे भनेेः 

रविद/भौचर नं.: क्रम िंखयाः 

दरखास्त अस्िीकृत भए िोको कारणः 

दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखतः 

वमवतः 

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको दस्तखतः 

वमवतः 

द्रष्टव्येः दरखास्त िाथ विज्ञापनमा उललेवखत लगायत वनम्नवलवखत कागजातहरु अवनिायि रुपमा पेश गनुिपनेछ ।  

१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी    

२) िमकक्षता र िम्बद्धता आिश्यक पनेमा िोको प्रवतवलवप, 

३) विज्ञापन भएको पदको लावग तोवकएको न्यनूतम योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररवत्रक प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप (तावलम र अनभुि आिश्यक पनेमा िो 

िमेतको प्रवतवलपी)  

४) पद/िेिा िम्बन्िी िम्बवन्ित ऐन/वनयमािली/कायिविवि/आदेश/वनणियमा तोवकएको भए िम्बवन्ित प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी 

 
उम्मेदवारको हालसाल ै
खिचेको दवु ैकान 
देखिने पासपोर्ट 
साइजको फोर्ो 



 भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, रुकुम (पिूि) 

 

पररिािी प्रवेश पत्र 

पररक्षाथीको रोल नं. 

पररिािीिे पािना गनुापने आचारसलंिता 

 

• वनिािररत िमयभन्दा १५ वमनेट पूिि परीक्षा हलवभत्र प्रिेश 

गररिक्नपुनेछ ।  

• पररक्षाथीको प्रिेश पत्रमा भएको मखुाकृवत स्पष्ट बवुझने हुनपुनेछ ।  

• परीक्षा हलवभत्र कलम बाहके कुनै हातहवतयार, मोबाइल, 

क्यालकुलेटर, स्रोत पवुस्तका, कागज वलएर प्रिेश गनि पाइनेछैन । 

• परीक्षा हलवभत्र मयािवदत भाषा र व्यिहार दखेाउन ुपनेछ ।  

• परीक्षा िंयोजक िा केन्राध्यक्षले अनुवचत व्यिहार गने कुनै पवन 

परीक्षाथीलाई कुनै पवन बेला वनष्काशन गरी परीक्षा िमेत रद्द गनि 

िक्नेछ ।  

 

विज्ञापन नं.  

क्र.िं.  

पदः  

तहः  

नाम, थरः  

 

 

 

भमूे गाउँपावलका 

गाउँ कायिपावलकाको कायािलय, रुकुम (पिूि) 
 

पररिािी प्रवेश पत्र 

पररक्षाथीको रोल नं. 

पररिािीिे पािना गनुापने आचारसलंिता 

 

• वनिािररत िमयभन्दा १५ वमनेट पूिि परीक्षा हलवभत्र प्रिेश 

गररिक्नपुनेछ ।  

• पररक्षाथीको प्रिेश पत्रमा भएको मखुाकृवत स्पष्ट बवुझने हुनपुनेछ ।  

• परीक्षा हलवभत्र कलम बाहके कुनै हातहवतयार, मोबाइल, 

क्यालकुलेटर, स्रोत पवुस्तका, कागज वलएर प्रिेश गनि पाइनेछैन । 

• परीक्षा हलवभत्र मयािवदत भाषा र व्यिहार दखेाउन ुपनेछ ।  

• परीक्षा िंयोजक िा केन्राध्यक्षले अनुवचत व्यिहार गने कुनै पवन 

परीक्षाथीलाई कुनै पवन बेला वनष्काशन गरी परीक्षा िमेत रद्द गनि 

िक्नेछ ।  

 

विज्ञापन नं.  

क्र.िं.  

पदः  

तहः  

नाम, थरः  

 

मुिाकृति देखिने 
फोर्ो 

मुिाकृति देखिने 
फोर्ो 


