
सभापोखरी गाउँपालिका  

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
बाह्रबबस,े संखुवासभा 

दस्तखत फारामदरखास्त फाराम 

 

क)उम्मेदवारल ेदरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धि वववरणः 
 

ख) उम्मेदवारको वववरणः 
उम्मेदवारको नाम थर देवनागरीकमा 

अंगे्रजी ठुलो अक्षरमा ललङः 
नागररकता न ं जारी गने न्जललाः लमततः 

स्थायी 
ठेगाना 

न्जललाः न प/ गा. पा. वडा नं. 
टोलः मागग  फोन न ं

पत्रचार गने ठेगानाः इमेल इधटरनेट 

बाबुको नामः आमाको नामः 
बाजेको नामः पतत/पन्ननको नामः 
जधम 
लमततः 

 हालको उमेरः 

ग) शैक्षक्षक योग्यता ताललम  
आवश्यक धयूनतम योग्यता ववद्यालय बोडग ताललम ददन 

संस्था 
शैक्षक्षक उपधि 
ताललम 

संकाय प्रततशत मुल ववषय 

शैक्षक्षक योग्यता      

     

ताललम      

घ) अनभुव सम्बन्धि वववरणः 
कायागलयको नामः पदः सेवा/समुह शे्रणी/तह स्थाई/अस्थाई/करार अवधि 

देखख सम्म 

       

       

       

 

उम्मेदवारको लयाप्च ेसहीछाप उम्मेदवारको दस्तखतः 
लमततः दायााँ बायााँ 

  

कायागलय प्रयोजनका लाधग 
रलसद नं                                              रोल न ं

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण 

दरखास्त रुज ुगनेको  

लमततः 
 
 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 

लमततः 

 

 

 
 

   फोटो 

१ववज्ञापन नः २खुलला/आ.प्र. ३ पदः ४ सेवा 
५ समुह ६ उपसमुह ७ शे्रणी/तह ८ परीक्षा केधरः 



  

परीक्षाथीले पालन गनुग पने तनयमहरुः 
१. प्रवेशपत्र ववना पररक्षाथीलाई कुनै पतन 

पररक्षा (प्रयोगानमक र अधतवागताग) मा बस्न 
ददइने छैन र मोबाईल फोन समेत तनषेि 
गररएको छ । 

२. उम्मेदवारले पररक्षा ददईएको ददनमा हान्जरी 
अतनवायग रुपमा गनुग पने छ। 

३. कायागलयको सूचना द्िारा तनिागरण गरेको 
कायगक्रम अनुसार पररक्षा संचालन हुने छ । 

४. पररक्षा हलमा प्रवेश गरे पतछ अनावश्यक 
सामानहरु आफु साथमा राख्न पाईने छैन र 
एक आपसमा कुराकानी समेत गनग पाईने 
छैन । 

 

      सभापोखरी गाउाँपाललका 

गाउाँ  कायगपाललकाको कायागलय 

         बाह्रबबस,े संखुवासभा 
फोटो 

 

 

परीक्षाथीले भने खुलला प्रततयोधगताको लाधग 

प्रवेश पत्र 

ववज्ञापन नं ……………………………पदः 
तहः    सेवाः  

समुहः  उपसमुहः 
पररक्षा केधरः      क्षेत्रः 
उम्मेदवारको नामः     

दस्तखतः            अधिकृतको दस्तखतः     

रोल नं दजागः 
  लमततः  

 
 
 
 

परीक्षाथीले पालन गनुग पने तनयमहरुः 
१. प्रवेशपत्र ववना पररक्षाथीलाई कुनै पतन 

पररक्षा ( प्रयोगानमक र अधतवागताग) मा 
बस्न ददइने छैन र मोबाईल फोन समेत 
तनषेि गररएको छ । 

२. उम्मेदवारले पररक्षा ददईएको ददनमा हान्जरी 
अतनवायग रुपमा गनुग पने छ। 

३. कायागलयको सूचना द्िारा तनिागरण गरेको 
कायगक्रम अनुसार पररक्षा संचालन हुने छ । 

४. पररक्षा हलमा प्रवेश गरे पतछ अनावश्यक 
सामानहरु आफु साथमा राख्न पाईने छैन र 
एक आपसमा कुराकानी समेत गनग पाईने 
छैन । 

 

 
 
 
 
 

         सभापोखरी गाउाँपाललका 

  गाउाँ  कायगपाललकाको कायागलय 

             बाह्रबबस,े संखुवासभा 
फोटो 

परीक्षाथीले भने खुलला प्रततयोधगताको लाधग 

  प्रवेश पत्र 

ववज्ञापन नं ……………………………पदः 
तहः    सेवाः  

समुहः  उपसमुहः 
पररक्षा केधरः      क्षेत्रः 
उम्मेदवारको नामः     

दस्तखतः            अधिकृतको दस्तखतः     

रोल नं दजागः 
  लमततः   

 


