
पेदाऩ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

ऩोक्रवाङ, तेह्रथभु 
दयखास्त पायभ 

(ववलबन्न ऩदहरुको ऩयीऺाको रालग) 
 

(क) उम्भेदवायरे दयखास्त पायभ बयेको ऩद सम्वन्धी वववयण 
ववऻाऩन नॊ. ऩद ववऻाऩन प्रकाशित लभलत ऩयीऺा केन्र 

    

(ख) उम्भेदवायको वैमशिक वववयण 

उम्भेदवायको ऩयुा नाभ, 
थय 

देवनालगयीभा् 
अॊग्रजेीभा् लरङ्ग् 
नागरयकता नॊ. जायी गने शजलरा् लभलत् 

स्थामी ठेगाना 
शजलरा् न.ऩा./गा.ऩा.- वाडय नॊ.- 
टोर् भोवाइर नॊ. इभेर् 

ऩत्राचाय गने ठेगाना  
फाफकुो नाभ, थय् आभाको नाभ, थय् 
फाजेको नाभ, थय् ऩलत/ऩत्नीको नाभ, थय् 
जन्भ लभलत (वव.सॊ. भा) (ई.सॊ. भा) हारको उभेय्........वर्य.........भवहना.......ददन 
भातबृार्ा् धभय्  वैवावहक शस्थलत् योजगायीको अवस्था् 
िारयरयक अििता (छ/छैन खरुाउनहुोस) आभा/फफुाको भखु्म ऩेिा् जात् जन्भस्थान् 

(ग) िैशऺक मोग्मता/तालरभ (दयखास्त पायभ बयेको ऩदको रालग चावहने आवश्मक न्मूनतभ िैशऺक मोग्मता/तालरभ भात्र उलरेख गने) 
आवश्मक न्मनुतभ 
मोग्मता 

ववश्वववद्यारम/वोडय/तालरभ 
ददने सॊस्था 

िैशऺक उऩालध/तालरभ सॊकाम शे्रणी/प्रलतित उलतयण गयेको वर्य भूर ववर्म कैवपमत 

िैशऺक मोग्मता 

       

       

तालरभ        

(घ)  अनबुव सम्वशन्ध वववयण् अनबुव बए भात्र बने 

कामायरम ऩद सेवा/सभहु शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय 
अवलध 

देशख सम्भ 
       

भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩणुय वववयणहरु सत्म छन ्। दयखास्त फझुाएको ऩदको ववऻाऩनको रालग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । भेयो लनमशुिको 
सम्वन्धभा असय ऩनय सक्ने काभको अनबुव, वैमशिक वववयण, िैशऺक मोग्मता आददका सम्वन्धभा कुनै कुया ढाॉटे वा रकुाएको ठहरयएभा प्रचलरत कानून फभोशजभ 
सहनेछु/फझुाउनेछु । उम्भेदवायरे ऩारन गने बनी प्रचलरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उलरेशखत सफै ितय तथा लनमभहरु ऩारन गनय भञु्जय गदयछु । 

उम्भेदवायको लमाप्चे सहीछाऩ  

दामाॉ फामाॉ 
     

उम्भेदवायको दस्तखत् 
लभलत् 

कामायरमको कभयचायीरे बने 

यलसद/बौचय नॊ.- योर नॊ.  

दयखास्त अस्वीकृत बए सो को वववयण 

दयखास्त रुज ुगनेको दस्तखत  ्

लभलत् 
 

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्थखत् 
लभलत् 

 
 
 

हारसारै शखचेको ऩासऩोटय 
साइजको ऩयेु भखुाकृलत देशखने 
पोटो टाॉसी पोटोभा सभेत 
ऩने गयी उम्भेद्वायरे दस्तखत 
गने 

कामायरम प्रमोजनको रालग 

यलसद/बौचय नॊ. 
ववऻाऩन नॊ. 
रुज ुगनेको दस्तखत  ्

लभलत् 

उम्भेदवायरे भालथ उलरेख गयेका अनबुवको वववयणहरु ठीक 
छ बनी प्रभाशणत गने ववबागीम प्रभखु/कामायरम प्रभखुको 
दस्तखत् 

नाभ, थय्- 

ऩद, दजाय्- 

लभलत्-   कामायरमको छाऩ  



 

उम्भेदवायरे ऩारन गनुयऩने लनमभहरु्- 
1. ऩयीऺा/अन्तवायताय ददन आउॉदा प्रविेऩत्र अलनवामय लमाउन ुऩनेछ । प्रविेऩत्र 

ववना ऩयीऺा/अन्तवायतायभा फस्न ऩाइने छैन । 

2. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन लमाउन ऩाइने छैन । 

3. ऩयीऺा िरुु हनु ुबन्दा ३० लभनेट अगालड घशटटद्वाया सूचना गयेऩलछ ऩयीऺा 
हरभा प्रवेि गनय ददइनेछ । 

4.  वस्तगुत ऩयीऺा िरुु बएको १५ लभनेट ऩलछ य ववर्मगत ऩयीऺा िरुु बएको 
आधा घटटा ऩलछ आउने य वस्तगुत तथा ववर्मगत दवैु ऩयीऺा सॊगै हनुेभा 
२० लभनेट ऩलछ आउने उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा फस्न ऩाइने छैन । 

5. ऩयीऺा हरभा प्रविे गनय ऩाउने सभम अवलध (वुॉदा नॊ. ४ भा उलरेख 
गरयएको) ववतेको १० लभनेट ऩछालड भात्र उम्भेदवायराई ऩयीऺा हर फावहय 
जाने अनभुलत ददइने छ । 

6. ऩयीऺा हरभा प्रविे गये ऩलछ वकताफ, काऩी, कागज, शचट आदद आपू साथ 
याख्न ुहुॉदैन । उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुय हुॉदैन । 

7. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमायदा ववऩयीत कुनै काभ  गयेभा 
केन्राध्मऺरे ऩयीऺा हरफाट लनष्कार्न गयी तयुन्त कानूव फभोशजभको 
कायवाही गनेछ य त्मसयी लनष्कािन गरयएको उम्भेदवायको सो ववऻाऩनको 
ऩयीऺा स्वत् यद्द बएको भालनने छ । 

8. लफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रविे गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा 
लनजराई केही बएभा कामायराम जवापदेही हनुे छैन । 

9. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाशजय अलनवामय रुऩरे गनुय ऩनेछ । 

10. कामायरमरे सूचनाद्वाया लनधाययण गयेको कामयक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन 
हनुेछ । 

11. कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्न ुऩदाय ऩलन 
ऩयीऺाभा सशम्भलरत अन्म उम्भेदवायहयराई फाधा नऩने गयी लनयीऺकराई 
सोध्न ुऩनेछ 

                           पेदाऩ गाउॉऩालरका 
                     गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

                 ऩोक्रफाङ, तेह्थभु 

               प्रवेि ऩत्र 

 
 

ऩयीऺालथयरे बने्- 
क) ववऻाऩन नॊ. खरुा/सभाविेी सभहु 
  

  

ख) न्मूनतभ िैशऺक मोग्मताको भरु ववर्म  ्  

ग) ऩयीऺा केन्र् घ) ऩद् 

ङ)  उम्भेदवायको नाभ,थय्- 

दस्तखत्- 

 

कामायरमको कभयचायीरे बने  ्

मस कामायरमफाट लरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई लनम्न केन्रफाट सशम्भलरत 
हनु हनभुलत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको ितय नऩगेुको ठहय बएभा जनुसकेु 
अवस्थाभा ऩलन मो अनभुलत यद्द हनुेछ । 

ऩयीऺा केन्र्- 
योर नम्वय्- 
रष्टव्म्_ कृऩमा उम्भेदवायरे ऩारना गनुयऩने लनमभहरु हेनु्नहोरा 
    
 

उम्भेदवायरे ऩारना गनुयऩने लनमभहरु् 
1. ऩयीऺा/अन्तवायताय ददन आउॉदा प्रविेऩत्र अलनवामय लमाउन ुऩनेछ । प्रविेऩत्र 

ववना ऩयीऺा/अन्तवायतायभा फस्न ऩाइने छैन . 

2. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन लमाउन ऩाइने छैन । 

3. ऩयीऺा िरुु हनु ुबन्दा ३० लभनेट अगालड घशटटद्वाया सूचना गयेऩलछ ऩयीऺा 
हरभा प्रवेि गनय ददइनेछ । 

4. वस्तगुत ऩयीऺा िरुु बएको १५ लभनेट ऩलछ य ववर्मगत ऩयीऺा िरुु बएको 
आधा घटटा ऩलछ आउने य वस्तगुत तथा ववर्मगत दवैु ऩयीऺा सॊगै हनुेभा 
२० लभनेट ऩलछ आउने उम्भेदवायरे ऩयीऺाभा फस्न ऩाइने छैन । 

5. ऩयीऺा हरभा प्रविे गनय ऩाउने सभम अवलध (वुॉदा नॊ. ४ भा उलरेख 
गरयएको) ववतेको १० लभनेट ऩछालड भात्र उम्भेदवायराई ऩयीऺा हर फावहय 
जाने अनभुलत ददइने छ । 

6. ऩयीऺा हरभा प्रविे गये ऩलछ वकताफ, काऩी, कागज, शचट आदद आपू साथ 
याख्न ुहुॉदैन । उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुय हुॉदैन । 

7. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमायदा ववऩयीत कुनै काभ  गयेभा 
केन्राध्मऺरे ऩयीऺा हरफाट लनष्कार्न गयी तयुन्त कानूव फभोशजभको 
कायवाही गनेछ य त्मसयी लनष्कािन गरयएको उम्भेदवायको सो ववऻाऩनको 
ऩयीऺा स्वत् यद्द बएको भालनने छ । 

8. लफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रविे गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा 
लनजराई केही बएभा कामायराम जवापदेही हनुे छैन । 

9. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाशजय अलनवामय रुऩरे गनुय ऩनेछ । 

10. कामायरमरे सूचनाद्वाया लनधाययण गयेको कामयक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन 
हनुेछ । 

11. कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्न ुऩदाय ऩलन 
ऩयीऺाभा सशम्भलरत अन्म उम्भेदवायहयराई फाधा नऩने गयी लनयीऺकराई 
सोध्न ुऩनेछ 

                   
                     पेदाऩ गाउॉऩालरका 
              गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

            ऩोक्रफाङ, तेह्थभु 

         प्रवेि ऩत्र 

 
 

ऩयीऺालथयरे बने्- 
क) ववऻाऩन नॊ. खरुा/सभाविेी सभहु 
  

  

ख) न्मूनतभ िैशऺक मोग्मताको भरु ववर्म  ्  

ग) ऩयीऺा केन्र् घ) ऩद् 

ङ)  उम्भेदवायको नाभ,थय्- 

दस्तखत्- 

 

कामायरमको कभयचायीरे बने  ्

मस कामायरमफाट लरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई लनम्न केन्रफाट सशम्भलरत 
हनु हनभुलत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको ितय नऩगेुको ठहय बएभा जनुसकेु 
अवस्थाभा ऩलन मो अनभुलत यद्द हनुेछ । 

ऩयीऺा केन्र्- 
योर नम्वय्- 
रष्टव्म्_ कृऩमा उम्भेदवायरे ऩारना गनुयऩने लनमभहरु हेनु्नहोरा 
 

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

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

हारसारै शखचेको ऩासऩोटय 
साइजको ऩयेु भखुाकृलत देशखने 
पोटो टाॉसी पोटोभा सभेत ऩने 
गयी उम्भेदवायरे दस्तखत गने  

हारसारै शखचेको ऩासऩोटय 
साइजको ऩयेु भखुाकृलत देशखने 
पोटो टाॉसी पोटोभा सभेत ऩने 
गयी उम्भेदवायरे दस्तखत गने  


