
 

झिमरुक गाउँपालिका 
िझुबिनी प्रदेश, नेपाि 

परीक्षा सलमलि 

आधारभिू िह (कक्षा ८ परीक्षा ) आवेदन फाराम 

वव.सं. २०७७ (इ.सं.२०२१) 

लसबिोि नं. 
 

श्री अध्यक्षज्यू, 

महोदय, 

परीक्षा सलमलि अन्िगगि सञ्चािन हनुे आधारभिू िह कक्षा ८ परीक्षामा सझबमलिि हनु लनबनानसुारको वववरण पेश गरेको छु। 

१. ववद्याियको नाम, ठेगाना (देवनागररकमा): ..................................................................................................... 

  School's Name and Address: …………………………………………………………………………………………………………………… 

२. ववद्याियको प्रकार क) सामदुावयक   ख) संस्थागि   

३. ववद्याथीको पूरा नाम, थर (देवनागररकमा): …………………………………………………………………………………………………. 

      Name of the Student (In Block Letters):………………………………………………………………………………………………. 

४. िाि/ुआमाको नाम,थर(देवनागररकमा): .................................................................................................................... 

५. जन्म लमलि: 

 

 

६. लिङ्ग: परुुष   मवहिा   अन्य  

७. परीक्षा ददने ववषयहरु: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

मालथ उल्िेख सबपूणग वववरण दठक साँचो हो। 

आवेदक ववद्याथीको सही : ……………………………………………………. लमलि : ....................................... 
आवेदकिे पेश गरेका सबपूणग वववरण र कागजािहरु दठक भएको व्यहोरा प्रमाझणि गररन्छ । 

 
 

 

 
 
 

  

   

क्र.सं. ववषय क्र.सं. ववषय 

१. अङ्ग्रजेी  ६. स्वास््य िथा शारीररक झशक्षा 
२. नेपािी ७. नागररक िथा नैलिक झशक्षा 
३. गझणि ८. पेसा, व्यावसाय र प्रववलध झशक्षा 
४. ववज्ञान िथा वािावरण   ९. कब्यूटर 

५. सामाझजक अध्ययन र जनसङ्ग््या झशक्षा  १०.  

 

 
 
 

ववद्याियको छाप 

 
 

 

पालिकाको छाप 

दस्िखि: 

नाम थर: 

पद:प्रधानाध्यापक 
 

दस्िखि: 

नाम थर: 

पद:झशक्षा अलधकृि 
 
 

 

हालचालै 

खिचेको पास्पोर्ट 

साइजको फोर्ो 

वव.सं. 
साि मवहना गिे 

        

 



 
 

 

झिमरुक गाउँपालिका 
िझुबिनी प्रदेश, नेपाि 

परीक्षा सलमलि 

आधारभिू िह (कक्षा ८ परीक्षा) 
वव.सं. .२०७७ (इ.सं. २०२१) 

प्रवेश-पत्र 
परीक्षा केन्रको नाम: ………………………………………………………….. 

लसबिोि नं. 
 

१. ववद्याियको नाम, ठेगाना (देवनागररकमा): ..................................................................................................... 

  School's Name and Address: …………………………………………………………………………………………………………………… 

२. ववद्याियको प्रकार क) सामदुावयक   ख) संस्थागि   

३. ववद्याथीको पूरा नाम, थर (देवनागररकमा): …………………………………………………………………………………………………. 

      Name of the Student (In Block Letters): ………………………………………………………………………………………………. 

४. िाि/ुआमाको नाम,थर(देवनागररकमा): .................................................................................................................... 

५. जन्म लमलि: 

 

६. लिङ्ग: परुुष   मवहिा   अन्य  

७. परीक्षा ददने ववषयहरु: 

 

 

 

 

 

  

वव.सं. 
साि मवहना गिे 

        

 

क्र.सं. ववषय क्र.सं. ववषय 

१. अङ्ग्रजेी  ६. स्वास््य िथा शारीररक झशक्षा 
२. नेपािी ७. नागररक िथा नैलिक झशक्षा 
३. गझणि ८. पेसा, व्यावसाय र प्रववलध झशक्षा 
४. ववज्ञान िथा वािावरण   ९. कब्यूटर 

५. सामाझजक अध्ययन र जनसङ्ग््या झशक्षा  १०.  

 

........................... 
ववद्याथीको हस्िाक्षर 

........................ 
झशक्षा अलधकृिको हस्िाक्षर 

हालचालै 

खिचेको पास्पोर्ट 

साइजको फोर्ो 

 

   


