
अनसूुची – ३ 

(फुॉदा ४.२ सॉग सम्फन्धधत आवेदनको ढाॉचा) 
गढी गाउॉऩालरकाको कामाारम 

औयावनी, सनुसयी 
प्रदेश नॊ.1, नेऩार 

कयायको रालग दयखास्त पायाभ 

कामाारम प्रमोजनको रालग 

ऩयीऺाथीको योर नॊ. 

उम्भेदवायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फधधी वववयण 

ववऻाऩन नॊ. ऩद् तह् 

सेवा् सभूह् 

(क) वैमन्िक वववयण 

नाभ थय  (देवनागयीभा)  

(अॊग्रजेी ठूरो अऺयभा)  लरङ्ग: 

नागरयकता नॊ:  जायी गने न्जलरा् जायी लभलत् 

स्थामी ठेगाना 

क) न्जलरा ख) गा.ऩा./न.ऩा. ग) वडा नॊ. 

घ) टोर्  ङ) भागा/घय नॊ. :  च) पोन नॊ. 

ऩत्राचाय गने ठेगाना् ईभेर् 

फाफकुो नाभ, थय् जधभ लभलत: (वव.सॊ.भा) ...............  (ई.स.भा) .................
  

फाजेको नाभ, थय :  हारको उभेय् .....वषा......भवहना 

(ख) शैन्ऺक मोग्मता/तालरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको रालग चावहन ेधमूनतभ शैन्ऺक मोग्मता/तालरभ भात्र 
उलरेख गने)  

आवश्मक धमूनतभ 
मोग्मता 

ववश्वववद्यारम/फोडा/तालरभ 
ददने सॊस्था 

शैन्ऺक उऩालध/तालरभ सॊकाम 
शे्रणी/
प्रलतशत 

भूर ववषम 

शैन्ऺक मोग्मता 
     

     

     

तालरभ 
     

हार सारै न्खचेको 
ऩासऩोटा साइजको ऩयैु 
भखुाकृलत देन्खन ेपोटो 
महाॉ टास्न ेय पोटो य 
पायाभभा ऩने गयी 

उम्भेदवायको हस्ताऺय 



(ग) अनबुव सम्फधधी वववयण 

कामाारम ऩद 
सेवा/सभहू/
उऩसभूह 

शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय 

अवलध 

देन्ख सम्भ 

        

        

भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩूणा वववयणहरु सत्म छन ्। दयखास्त फझुाएको ऩदको सूचनाको रालग 
अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । कुनै कुया ढाॉटे वा रकुाएको ठहरयएभा प्रचलरत कानून फभोन्जभ 
सहनेछु/फझुाउनेछु । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचलरत कानून तथा ऩारना गनेछु य कयायको सभम बधदा 
अगावै कयायको अधत्म गदाा कन्म्तभा ३ भवहनाको ऩूवा सूचना ददई कामाारमभा लनवेदन ददनेछु । 

उम्भेदवायको लमाप्चे सवहछाऩ  उम्भेदवायको दस्तखत 

दामाॉ  फामाॉ 

  

लभलत् 

कामाारमरे बने् 

यलसद/बौचय नॊ. :  

दयखास्त अस्वीकृत बए सो को कायण : 

दयखास्त रुज ुगनेको नाभ य दस्तखत्  
लभलत : 

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत  

लभलत : 

द्रष्टव्म : दयखास्त साथ सूचनाभा उलरेन्खत लनम्न लरन्खत कागजातहरु अलनवामा रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे ऩेश गनुा 
ऩनेछ ।  

(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी,  

(२) सभकऺता य सम्फद्ध आवश्मक ऩने सो को प्रलतलरऩी  

(३) धमूनतभ शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी, प्राववलधक कामा (इन्धजलनमरयङ्ग, 

स्वास््म तथा ऩश ु न्चवकत्सा रगामतका अधम ऺेत्र) का लरग आवश्मक ऩने व्मवसावमक प्रभाणऩत्र 
(राईसेधस) को प्रलतलरऩी, तालरभ य अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रलतलरऩी, आदद । 

  



गढी गाउॉऩालरकाको कामाारम 

औयावनी, सनुसयी 
प्रदेश नॊ.1, नेऩार 

प्रवेश-ऩत्र 

 

योर नॊ. ........................... 
नाभ थय् ................................................................... 
ठेगाना् न्जलरा ......................... न.ऩा./गा.ऩा. ........................ वाडा नॊ. .............. 

उम्भेदवायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फधधी वववयण 

ववऻाऩन नॊ. ऩद् तह् 

सेवा् सभूह् 

भोफाइर नॊ. ........................................... 
नोट् मस कामाारमफाट लरईने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई सन्म्भलरत हनु अनभुलत ददईएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शता नऩगुकेो 
ठहय बएभा जनुसकैु अवस्थाभा ऩलन मो अनभुलत यद्ध हनुेछ ।    

  ...............................    
अलधकृतको दस्तखत  

 ................................................................................................................................ 
गढी गाउॉऩालरकाको कामाारम 

औयावनी, सनुसयी 
प्रदेश नॊ.1, नेऩार 

प्रवेश-ऩत्र 

 

योर नॊ. ........................... 
नाभ थय् ................................................................... 
ठेगाना् न्जलरा ......................... न.ऩा./गा.ऩा. ........................ वाडा नॊ. .............. 

उम्भेदवायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फधधी वववयण 

ववऻाऩन नॊ. ऩद् तह् 

सेवा् सभूह् 

भोफाइर नॊ. ........................................... 
नोट् मस कामाारमफाट लरईने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई सन्म्भलरत हनु अनभुलत ददईएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शता नऩगुकेो 
ठहय बएभा जनुसकैु अवस्थाभा ऩलन मो अनभुलत यद्ध हनुेछ ।    

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

अलधकृतको दस्तखत  

हार सारै न्खचेको 
ऩासऩोटा साइजको ऩयैु 
भखुाकृलत देन्खन ेपोटो 
महाॉ टास्न ेय पोटो य 
पायाभभा ऩने गयी 

उम्भेदवायको हस्ताऺय 

हार सारै न्खचेको 
ऩासऩोटा साइजको ऩयैु 
भखुाकृलत देन्खन ेपोटो 
महाॉ टास्न ेय पोटो य 
पायाभभा ऩने गयी 

उम्भेदवायको हस्ताऺय 



उम्भेदवायरे ऩारना गनुा ऩने लनमभहरु् 

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा अलनवामा रुऩभा प्रवेश ऩत्र लमाउन ुऩनेछ । प्रवेशऩत्र ववना ऩयीऺाभा फस्न ऩाईने छैन । 

२. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन लमाउन ऩाईने छैन । 

३. लरखीत ऩयीऺाको नलतजा प्रकान्शत बएऩलछ अधतयवाताा हनुे ददन ऩलन प्रवेश ऩत्र अलनवामा लमाउन ुऩनेछ । 

४. ऩयीऺा शरुु हनु बधदा 30 लभनेट अगाडी ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनुाऩनेछ । ऩयीऺा शरुु बएको १५ लभनेछ ऩलछ आउन े
उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा फस्न ऩाउने छैन । 

५. ऩयीऺा हर प्रवेश गये ऩलछ वकताफ, काऩी, कागज, न्चट आदद आपु सॉग याख्न ुहुॉदैन । उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी 
य सॊकेत सभेत गनुा हुॉदैन । 

६. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमाादा ववऩरयत कुनै काभ गयेभा केधद्राध्मऺरे ऩयीऺा हरफाट लनष्काशन गयी 
तरुुधत कानून फभोन्जभ कायवाही गनेछ य त्मयी लनष्कान्शत उम्भेदवायरे सो ववऻाऩनको ऩयीऺा स्वत् यद्ध बएको 
भालननेछ । 

७. लफयाभी बएको उम्भेदवायको ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा लनजराई केही बएभा गाउॉऩालरका जवापदेही 
हनुेछैन । 

८. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनको हान्जय अलनवामा रुऩरे गनुाऩनेछ । 

९. गाउॉऩालरकारे सूचनाद्वाया लनधाायण गयेको कामाक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनुेछ । 

१०. उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा उत्तयऩनु्स्तका नाभ, ठेगाना य योर नॊ., अलनवामा रुऩरे रेख्न ुऩनेछ । नरेखेको उत्तयऩनु्स्तका स्वत् 
यद्ध हनुेछ । 

११. कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फधधभा सोध्न ु ऩदाा ऩयीऺाभा सन्म्भलरत अधम उम्भेदवायराई फाधा 
नऩने गयी लनरयऺकराई सोध्न ुऩनेछ । 

 

 

 

 

उम्भेदवायरे ऩारना गनुा ऩने लनमभहरु् 

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा अलनवामा रुऩभा प्रवेश ऩत्र लमाउन ुऩनेछ । प्रवेशऩत्र ववना ऩयीऺाभा फस्न ऩाईने छैन । 

२. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन लमाउन ऩाईने छैन । 

३. लरखीत ऩयीऺाको नलतजा प्रकान्शत बएऩलछ अधतयवाताा हनुे ददन ऩलन प्रवेश ऩत्र अलनवामा लमाउन ुऩनेछ । 

४. ऩयीऺा शरुु हनु बधदा 30 लभनेट अगाडी ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनुाऩनेछ । ऩयीऺा शरुु बएको १५ लभनेछ ऩलछ आउन े
उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा फस्न ऩाउने छैन । 

५. ऩयीऺा हर प्रवेश गये ऩलछ वकताफ, काऩी, कागज, न्चट आदद आपु सॉग याख्न ुहुॉदैन । उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी 
य सॊकेत सभेत गनुा हुॉदैन । 

६. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमाादा ववऩरयत कुनै काभ गयेभा केधद्राध्मऺरे ऩयीऺा हरफाट लनष्काशन गयी 
तरुुधत कानून फभोन्जभ कायवाही गनेछ य त्मयी लनष्कान्शत उम्भेदवायरे सो ववऻाऩनको ऩयीऺा स्वत् यद्ध बएको 
भालननेछ । 

७. लफयाभी बएको उम्भेदवायको ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा लनजराई केही बएभा गाउॉऩालरका जवापदेही 
हनुेछैन । 

८. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनको हान्जय अलनवामा रुऩरे गनुाऩनेछ । 

९. गाउॉऩालरकारे सूचनाद्वाया लनधाायण गयेको कामाक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनुेछ । 

१०. उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा उत्तयऩनु्स्तका नाभ, ठेगाना य योर नॊ., अलनवामा रुऩरे रेख्न ुऩनेछ । नरेखेको उत्तयऩनु्स्तका स्वत् 
यद्ध हनुेछ । 

११. कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फधधभा सोध्न ु ऩदाा ऩयीऺाभा सन्म्भलरत अधम उम्भेदवायराई फाधा 
नऩने गयी लनरयऺकराई सोध्न ुऩनेछ । 

 


