
 
 

 

 

 

 

 

                               

कार्ाालर् प्रर्ोजनको लागि 

परिक्षार्थीको िोल नं. 

उमे्मदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी गववरण 

विज्ञापन नं.: पद: तह: सेिा/समूह: 

आवेदकको व्यक्तिित गववरण 

नाम र्थि: वलङ्ग: 

नागरिकता नं. जािी गने वजल्ला: जािी वमवत: 

 

स्र्थायी ठेगाना 

क. प्रदेशको नाम. ख. वजल्ला: ग. स्र्थानीय तहको नाम: 

घ. िडा नं. 

पत्रचाि गने ठेगाना: सम्पकक  नं.: ई-मेल: 

बाबुको नाम,र्थि: आमाको नाम,र्थि: 

बाजेको नाम,र्थि: पवत/पविको नाम,र्थि: 

जन्म वमवत: (वि.सं. मा) (ईस्वी सनमा) दिखास्त वदने वमवतमा आिेदकको उमेि (बर्क तर्था मवहना) 

शैगिक र्ोग्यता/तागलम सम्बन्धी गववरण 

आिश्यक नू्यनतम 

योग्यता 

विश्वविद्यालय/बोडक/तावलम वदने 

संस्र्था 

शैवक्षक 

उपावि/तावलम 

संकाय उत्तीर्क 

गिेको 

साल 

प्राप्ांक 

प्रवतशत/सी.जी.पी.ए 

शैवक्षक योग्यता 

     

     

     

     

तावलम 

     

     

मार्ादेवी िाउँपागलका 

िाउँकार्ापागलकाको कार्ाालर् 
पकडी, कवपलिसु्त । 

स्र्थानीय तहमा प्राविविक सहायक ि िोजगाि सहायक पदपूवतक 

सम्बन्धी मापदण्ड,२०७८ को  

अनुसुची-३ 

(दफा ५(२) सँग सम्बन्धन्धत) 

 

आवेदन फाराम 
 

] 

 

पासपोर्क 

साईजको  

फोर्ो 

 

 



 

  

 

 

उपयुकक्त बमोवजमको विििर् साँचो हो, झुट्टा ठहिे प्रचवलत कानुन बमोवजम सहँला/बुझाउँला । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

अनुभव सम्बन्धी गववरण 

कायाकलय पद 

अिवि 

देन्धख सम्म 

    

    

    

 

 

अन्य गववरण 

िक्त समुह: 

आपतकालीन सम्पकक  

नाम: ठेगाना: 

नाता: सम्पकक  नं.: 

 

उमे्मदिािको  दस्तखत:-----------------

------ 

वमवत: 

 

उमे्मदिािको ल्याप्चे सवहछाप 

दायाँ बायाँ 

  



मार्ादेवी िाउँपागलका 

िाउँकार्ापागलकाको कार्ाालर् 
पकडी, कवपलिसु्त । 

स्र्थानीय तहमा प्राविविक सहायक ि िोजगाि सहायक पदपूवतक सम्बन्धी मापदण्ड,२०७८ को  

अनुसुची-४ 

(दफा ५(४) सँग सम्बन्धन्धत) 

 

प्रवेशपत्र 

पररिार्थीले भने 

(क) विज्ञापन नं.: 

(ख) नाम, र्थि.: 

(ग) पद: 

(घ) तह: 

(ङ) सेिा/समुह: 

(च) पिीक्षा केन्द्र: 

(छ) उमे्मदिािको दस्तखत नमुना: 

 

िाउँ/निर कार्ापागलकको कार्ाालर्ले भने 

 

यस मायादेिी गाउँ कायकपावलकाबार् वलइने उक्त पदको पिीक्षामा तपाईलाई सन्धम्मवलत हन अनुमवत वदइएको छ । विज्ञापनमा 

तोवकएको शतक नपुगेको ठहि भएमा जुनसुकै अिस्र्थामा पवन यो अनुमवत िद्द हनेछ । 

 

िोल नम्बि:  

                …………………………………..                                                           …………………………………..            

              (प्रमुख प्रशासकीय अविकृत दस्तखत)        (कायाकलयको छाप) 

 

 

 

मार्ादेवी िाउँपागलका 

िाउँकार्ापागलकाको कार्ाालर् 
पकडी, कवपलिसु्त । 

स्र्थानीय तहमा प्राविविक सहायक ि िोजगाि सहायक पदपूवतक सम्बन्धी मापदण्ड,२०७८ को  

अनुसुची-४ 

(दफा ५(४) सँग सम्बन्धन्धत) 

 

प्रवेशपत्र 

पररिार्थीले भने 

(क) विज्ञापन नं.: 

(ख) नाम, र्थि.: 

(ग) पद: 

(घ) तह: 

(ङ) सेिा/समुह: 

(च) पिीक्षा केन्द्र: 

(छ) उमे्मदिािको दस्तखत नमुना: 

 

िाउँ/निर कार्ापागलकको कार्ाालर्ले भने 

 

यस मायादेिी गाउँ कायकपावलकाबार् वलइने उक्त पदको पिीक्षामा तपाईलाई सन्धम्मवलत हन अनुमवत वदइएको छ । विज्ञापनमा 

तोवकएको शतक नपुगेको ठहि भएमा जुनसुकै अिस्र्थामा पवन यो अनुमवत िद्द हनेछ । 

 

िोल नम्बि:  

               …………………………………..                                                           …………………………………..            

              (प्रमुख प्रशासकीय अविकृत दस्तखत)        (कायाकलयको छाप) 

 

 

पासपोर्क साईजको  

फोर्ो 

 

पासपोर्क साईजको  

फोर्ो 

 


