
रा�ी गाउँपािलका 

गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय 
सबै तहका िश�क पदको खलुा प्रितयोिगतात्मक परी�ाको दरखास्त फाराम 

१. तहः                                                  रोल नं 

समहू िव.न. िवषय 

   
२. व्यि�गत िववरण सम्बन्धी  

 
 

उम्मदेवारको 

नाम,थरः दवेनागरीमाः  
(अगं्रेजी ठूलो 
अ�रमा): 

 िलङ्गः 

नाग�रकता नः  जारी गरेको िजल्लाः जारी िमितः 
स्थायी अध्यापन अनमुित पत्र नः तहः 

स्थायी 
ठेगाना 

िजल्लाः म./उ/न.पा./गा.पा. वडा नः 
टोलः मागर्/घर नः फोन नः 

पत्राचार गनेर् ठेगानाः                                                  इमलेः 
बाबकुो नाम, थरः आमाको नाम, थरः 
बाजेको नाम, थरः पित/पत्नीको नाम,थरः 
जन्मिमित ( साल, मिहना, गते): िव.स. माः                                ई.स. माः 
 दरखास्त िदने अिन्तम िमितसम्मको  उमरेः            वषर्ः        मिहनाः         िदनः 

 
           ३.न्यनूतम योग्यता सम्बन्धी िववरण ( सम्बिन्धत तहको लािग आवश्यक पनेर् शैि�क योग्यता र मािथल्लो तहको शैि�क योग्यता मात्र उल्लेख गनेर्): 

क्र.स.  
अध्ययन गरेको ससं्थाको नाम 

उ�ीणर् गरेको  
कूल प्रा�ाङ्क 

 
प्रितशत 

मखु्य 
िवषयह� परी�ा साल श्रणेी 

        
        
४. दश मिहना वा सो भन्दा मािथको तािलमको िववरण 

क्र.स. तािलम िदने 
ससं्थाको नाम  र 

ठेगाना 

तािलमको 
नाम 

िवषय उ�ीणर् गरेको साल 
िव.स. इस्वी  

श्रणेी प्रितशत तािलम अवधी 
दिेख सम्म 

         
         

 
५. िश�क पदको खलुा परी�ाको लािग राज� (परी�ा दस्तरु) वापतको रकमः................/ बैकं भौचर नं............. मा 

िमित.....................दािखला गरेको सक्कल भौचर र दरखास्त फारामसाथ संलग्न कागजातह�को फोटोकिपमा सक्कल बमोिजम नक्कल 

िठक छ भनी दस्तखत गरी थानः.............यसैसाथ पेश गरेको छू ।  

६. यस दरखास्तमा उल्लेख गरेका सम्पणूर् िववरणह� सत्यछन ्। उम्मेदवारका लािग िदइएको िनदेर्श मैले राम्ररी पढेको छु  र म ती शतर्ह� पालन 

गनर् मञ्जरु गदर्छू । लेिखएको िववरण झटु्टा ठह�रएमा काननू बमोिजम सह�लँा बझुाउँला । साथै आधारभतू तथा माध्यिमक िश�ा सञ्चालन 

कायर्िविध २०७४ संशोधनसिहतको व्यवस्था र सामदुाियक िवद्यालयमा बाल िश�ादिेख क�ा १० सम्म िनःशलु्क िश�ा कायार्न्वयन 

सम्बन्धी कायर्िविध २०७९ बमोिजम अयोग्य नभएको व्यहोरा प्रमािणत गदर्छु । 

 

 

हाल ै�खचकेो पासपोटर् 

साइजको मखुाकृ�त परैु 

दे�खने तिस्वर यहा ँटाँसी 

तस्वीर र फाराममा पन� 

गर� उम्मेदवार र 

अ�धकृत कमर्चार�ले 

दस्तखत गन� 



 

रा�ी गाउँपािलका 

गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय  
             उम्मदेवारह�ले अिनवायर् �पमा आफैले िनम्न िववरणह� स्प� बिुझने गरी उल्लेख गनुर्होला । (अनसुन्धान गनेर् प्रयोजनको लािग ) 

१. उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी िववरण 

क्र.स. परी�ा िदने तह............. श्रणेी.......... िकिसम/समहू...... िव�पापनं..... 
परी�ाको िकिसमः  

२. उम्मेदवारको व्यि�गत िववरणः 

क उम्मेदवारको  नाग�रकता नं..........................जारी भएको िजल्ला......................जारी िमितः.... 
  नाम थरः                .............................           .......................     ................. 
                                        पिहलो नाम         बीचको नाम                   थर 
ख जातः 
ग जन्म स्थान र स्थायी ठेगानाः जन्म स्थानः              िजल्लाः........................म./उ. /न.पा./गा.पा........................ 
  स्थायी ठेगानाः          िजल्ला..........................म./उ. /न.पा./गा.पा 
घ दरखास्त िदने अिन्तम िमितमा पगु्ने उमेरः.........................वषर्...................मिहना.........................िदन............. 
ङ िलङ्गः १. प�ुष                            २.मिहला                 ३. अन्य 
च धमर् १. िहन्द ु          २. बौध    ३. ईसाई      ४. अन्य भए उल्लेख गनेर्ः 
छ वैवािहक िस्थित १. िववािहत    २. अिववािहत    ३. िवधवुा/िवदरु    ४. अलग भई बसेको 
ज तपाई आफूलाई के भन्न �चाउन ुह�न्छ? १.िहमाली    २.  पहाडी   ३. तराई  ४. िपछिडएको �ेत्र ५.  अन्य भए उल्लेख गनेर् 
झ तपाई आफूलाई के कुन समहू/वगर्मा राख्न ु ह�न्छ? १. आिदवासी/ जनजाती       २. दिलत      ३. वैश्य     ४. �ेत्री      ५. बाह्रमण    

६. मधेशी    ७. मसुलमान     ८.अन्य भए (उल्लेख गनेर्) 
ञ उम्मेदवारको रोजजारीको अवस्थाः १. बेरोजगार     २. सरकारी सेवा     ३. अन्य पशेा (उल्लेख गनेर्) 
ट मातभृाषाः  
ठ शारी�रक �पमा अश� ह�नहु�न्छ? १. छु  यिद ह�नहु�न्छ भने कस्तो प्रकारको शारी�रक अश�ता हो खलुाउन ुहोला       

२. छैन 
 
 
 
ड 

न्यनूतम शिै�क योग्यतासँग सम्बिन्धत शिै�क 
संकाय ( कुनै एकमा मात्र िचन्ह लगाउनहुोस ) 

१. मानिवक�     २. काननू      ३. व्यवस्थापन     ४. िश�ा      ५. िव�ान    ६. 
कम्प्यटुर    ७. अन्य भए उल्लेख गनेर् 

आवश्यक न्यनूतम शिै�क योग्यताको प्रा�ाङ्क 
प्रितशत वा िज िप ए 

 

आवश्यक न्यनूतम शिै�क योग्यता भन्दा 
मािथल्लो शिै�क योग्यताः 

१.छ   (तह उल्लखे गनेर्)..................२. छैन 

ढ तपाईले अध्ययन गरेको िश�ण संस्था कस्तो 
प्रकारको हो ? 

 

SLC/SEE,O-Level,A-Level वा +2 
पढेको िवद्यालय 

१ सामदुाियक(सरकारी)        २. ससं्थागत (नीिज)       ३. िवदशेी 

िव�िवद्यालय १. सामदुाियक(सरकारी)        २. ससं्थागत (नीिज)       ३. िवदशेी 
िव�िवद्यालयको नाम लेख्नहुोस   

ण शिै�क अवस्था आमाः         १. िनर�र       २. सा�र     ३. एस एल सी सम्म    ४. उच्च िश�ा 
 बवुा            १. िनर�र       २. सा�र     ३. एस एल सी सम्म    ४. उच्च िश�ा 

त आमा/बवुाको मखु्य पशेा (कुनै एक) १. कृिष   २. व्यापार    ३. िश�ण   ४. गैह्र सरकारी   ५. सरकारी सेवा  ६ अन्य 
 मािथ उल्लेिखत िववरणह� िठक छन ।      उम्मेदवारको दस्तखतः......... 

 

 

 

 



िलिखत परी�ाका लािग दरखास्त फाराम स्वीकृत गदार् जाँच गनुर्पनेर् 

दरखास्त फाराम सम्बन्धी िववरण िठक भए िठक िचन्ह लगाउनहुोस छ 
१. परी�ा दस्तरु बझुाएको राज� भौचरको सक्कल प्रित  
२. नेपाली नाग�रकताको प्रमाण पत्रको प्रमािणत प्रितिलपी   
३. सम्बिन्धत तहको न्यनूतम शिै�क योग्यताको ट्रान्सिक्रप्ट र चा�रित्रक प्रमाणपत्रका प्रमािणत प्रितिलपी तथा वैदिेशक अध्ययनको हकमा समक�ता 

प्रमाणपत्रको प्रितिलपी 
 

४. स्थायी अध्यापन अनमुित पत्रको प्रमाण पत्रको प्रमािणत प्रितिलपी  
५. िश�ा िवषयमा किम्तमा १० मिहने तािलम वा िश�ा शा� िवषयमा आइ. एड./िव.एड./ एम. एड. परुा गरेको प्रमाणको प्रमािणत प्रितिलपी  
६. किम्तमा ६ मिहनाको कम्प्यटुर तािलम सम्बन्धी प्रमाणको प्रमािणत प्रितिलपी  
७. कायर्रत नीिजस्रोत तथा गाउँपािलका िश�कको हकमा िनयिु� पत्र र सेवा प्रमािणत पत्रको प्रितिलपी  

यस िव.न. ......................तह..................िवषय...............................मा उम्मेदवार िश�क पदको खलुा प्रितयोिगतात्मक िलिखत परी�ामा सहभागी ह�न योग्य भएकोले  

यो दरखास्त स्वीकृत गरी िनजलाई प्रवेश पत्र िदइएको छ (प्राथिमक तहको हकमा िवषय उल्लेख गनर् नपनेर्) 
.........................................................................                                               ............................................. 

�ज ुगनेर् कमर्चारीको दस्तखत                      स्वीकृत  गनेर् अिधकारीको दस्तखत 

नाम, थरः………………….        नाम,थर………………….. 

 पदः          पदः 

िमितः          िमित 

कायार्लयको छाप          
रा�ी गाउँपािलका दाङ 

रा�ी गाउँपािलका 

गाउँ कायार्पािलकाको कायार्लय 
मस�ुरया दउेखरुी दाङ लिुम्बनी प्रदशे 

परी�ाथीर्ले भनेर्ः 

क. उम्मेदवारको नाम, थरः 

ख. तह र श्रेणी 

ग. िवषयः 

घ. िव�ापन नं 

ङ. स्थायी ठेगाना भएको िजल्लाः 

च. परी�ाथीर्को दस्तखतः 
दरखास्त संकलन केन्द्रका सम्बिन्धत कमर्चारीले भनेर्  

यस कायार्लयबाट िमित .........................मा िलईने प्रितयोिगतात्मक  खलुा परी�ामा तपाईलाई िनम्न केन्द्रबाट सिम्मिलत ह�न अनमुित िदइएको छ । 

िव�ापनमा तोिकएको शतर् नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पिन यो प्रवेश पत्र रद्द ह�नेछ । (परी�ा केन्द्र पिछ तोिकनेछ ।) 

िजल्लाः    परी�ा केन्द्रः                             रोल नः     अिधकृतको दस्तखत 
परी�ाथीर्ले पालना गनुर्पनेर् िनयमह� 

१. परी�ाथीर्ले परी�ा भवनमा परी�ा िदन आउँदा प्रवेश ल्याउनपुनेर्छ । प्रवेशपत्र िवना परी�ामा बस्न पाइने छैन । 

२. परी�ा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन । 

३. िलिखत परी�ा उ�ीणर् ह�नेले अन्तरवातार् ह�ने िदनमा प्रवेश पत्र अिनवायर् �पमा ल्याउनपुनेर्छ । 

४. दरखास्त फाराममा लेिखएको तह श्रणेी र िवषयको परी�ामा मात्र सिम्मिलत भई परी�ा िदनपुनेर्छ । 

५. परी�ाथीर्ले वस्तगुत परी�ाको लािग िदइएको िनदेर्शन बमोिजम उ�रपानामा तोिकएका अ�रह� (क),(ख),(ग) र (घ) मात्र लेख्नपुनेर्छ । परी�ाथीर्ले कालो मसी प्रयोग गनुर्पनेर्छ । 

६. उ�र पिुस्तकामा नाम, थर, रोल नम्बर आिद िववरण लेखेको कभरपेजको िठक पछािडको प�ृमा उ�र लेख्न ुह�दैंद । 

७. कायार्लयको तोकेको परी�ा केन्द्र बाहके अन्य केन्द्रबाट परी�ा िदन पाइनेछैन । 

८. वस्तगुत परी�ा िददँा तोिकएको स्थानमा प्र�को संकेत नम्बर अिनवायर् �पमा लेख्नपुनेर्छ । अन्यथा परी�ा रद्द ह�नेछ । 

९. परी�ा स�ु ह�नभुन्दा ३० िमनेट अगािड जनाउ घण्टीले सचूना गरेपिछ परी�ा भवनमा प्रवेश गनुर्पनेर्छ । 

१०. परी�ा सञ्चालन भएको आधा घण्टा पिछ आउने परी�ाथीर् परी�ा हलमा प्रवेश गनर् िदइनेछैन 

११. परी�ा सञ्चालन भएको एक घण्टा नभएसम्म परी�ा भवनबाट बािहर जान पाइनेछैन 

१२. परी�ा भवनमा िकताब कापी कागज िचट आिद लैजान पाइने छैन । परी�ाथीर्ले आपसमा कुराकानी र संकेत गनर् पाइनेछैन । 

१३. आफूलाई िचनाउने िकिसमले कुनै संकेत फोन मोबाइल नं आिद उ�रपिुस्तकामा लेख्न पाइनेछैन । लेखेमा परी�ा रद्द ह�नेछ । 

१४. परी�ािभत्र अनिुचत काम गरेमा प्रचिलत काननू बमोिजम कायर्वाही ह�नेछ । 

१५. स�वा रोग लागेको परी�ाथीर्ले परी�ा स�ु ह�न ुअगावै केन्द्राध्य�लाई िलिखत �पमा जानकारी िदनपुनेर्छ ।  

हाल ै�खचकेो पासपोटर् 

साइजको मखुाकृ�त परैु 

दे�खने तिस्वर यहा ँटाँसी 

तस्वीर र फाराममा पन� 

गर� उम्मेदवार र 

अ�धकृत कमर्चार�ले 

दस्तखत गन� 

रोल नः 


