विहादी गाउँ पाविका
गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर्
िहाकीठाँ टी, पियत
गण्डकी प्रदे श, नेपाि

उम्मेदिािको PP साइजको
फोटो टााँ सी फोटो ि फमा मा
पने िरि हस्ताक्षि िने ।

कार्ाा लर् प्रर्ोजनको लागि
परिक्षार्थीको िोल नं. :

करारको िावग दरखास्त फाराम
१. उमे द्वािले दिखास्त फािाम भिे को पद सम्बन्धी गिििण :
गिज्ञापन नं .
पद :
२. उम्मेदिािको बैर्क्तिक गिििण :
दे िनािरिमा

तह :

नाम, र्थि

अंग्रेजी ठु लो
अक्षिमा
नािरिकता नं . :
स्र्थार्ी
ठे िाना

गलङ्ग:
जािी िने गजल्ला :

गमगत :

गजल्ला:

न.पा./िा.पा.:

िडा नं .

टोल :

मािा/घि नं .:

फोन नं .:

पत्राचाि िने ठे िाना :

ईमे ल :

बाबुको नाम, र्थि :

जन्म गमगत (गि.सं.) :

बाजे को नाम, र्थि :

हालको उमे ि :

िर्ा

मगहना

३. शै गक्षक र्ोग्यता / तागलम (दिखास्त फािाम भिे को पदको लागि चागहने आिश्यक न्यू नतम शै गक्षक र्ोग्यता/
तागलम मात्र उल्ले ख िने )
आिश्यक
गिश्वगिद्यालर्/बोडा /तागलम
शै गक्षक
संकार्
श्रे णी /
मू ल गिर्र्
न्यू नतम
गदने संस्र्था
उपागि /
प्रगतशत
र्ोग्यता
तागलम
शै गक्षक
र्ोग्यता
तागलम

४. अनु भि सम्बन्धी गिििण
कार्ायिर्
पद

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रेणी /
तह

स्थार्ी/अस्थार्ी/करार

अिवि
दे खख
सम्म

मै ले र्स दिखास्तमा खुलाएका सम्पू णा गिििणहरु सत्य छन् । झुठो ठहिे प्रचगलत कानु न बमोगजम सहाँ दा /
बुझाउला ।
उम्मेदिािको ल्याप्चे सगहछाप
उम्मेदिािको दस्तखत :
दार्ााँ
बार्ााँ
गमगत :

कार्ायिर्िे भने :
िगसद / भौचि नं .

िोल नं . :

दिखास्त अक्तिकृत भए सो को कािण :
दिखास्त रुजु िने को :

दिखास्त क्तिकृत / अक्तिकृत िने को

नाम :

दस्तखत :

दस्तखत :

गमगत :

गमगत :
द्रष्टव्य : दिखास्त सार्थ सूचनामा उल्ले क्तखत लिार्त गनम्न गलक्तखत कािजातहरु अगनिार्ा रुपमा उम्मेदिाि
आफैले प्रमागणत ििी पेश िनुा पने छ ।
१. ने पाली नािरिकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप,
२. न्यू नतम शैगक्षक र्ोग्यताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप,
३. समकक्षता ि सम्बद्धता आिश्यक पने मा सो को प्रमागणत प्रगतगलगप,
४. सम्बक्तन्धत व्यिसागर्क परिर्द् मा नाम दताा / नगिकिण भएको प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप,
५. तागलम ि अनु भि आिश्यक पने मा सो समे तको प्रगतगलगप,

गिहादी िाउाँ कार्ा पागलकाको कार्ाा लर्
किाि सेिाको पिीक्षा

प्रिेश पत्र
पिीक्षार्थीले भने :
गिज्ञापन नं .:
पिीक्षा केन्द्र :
उम्मेद्वािको

पद :

उम्मेदिािको PP साइजको
फोटो टााँ सी फोटो ि फमा मा
पने िरि हस्ताक्षि िने ।

सेिा :

नाम , र्थि:
दस्तखत:

कार्ाा लर्को कमा चािीले भने :
र्स कार्ाा लर्बाट गलइने उि पदको पिीक्षामा तपाईलाइ गनम्न केन्द्रबाट सक्तम्मगलत हन अनु मगत गदइएको छ
। गिज्ञापनमा तोगकएको शता नपुिेको ठहि भएमा जु नसु कै अिस्र्थामा पगन र्ो अनु मगत िद्ध हने छ ।
अन्तिाा ताा मा आउाँ दा प्रमाणपत्रको सिै सक्कल कािजात ि ईमे ल माफात भिे को सक्कल दिखास्त फािाम
सगहत उपक्तस्र्थत हनु पने छ ।
परिक्षा केन्द्र :
िोल नं . :
अगिकृतको दस्तखत

गिहादी िाउाँ कार्ा पागलकाको कार्ाा लर्
किाि सेिाको पिीक्षा

प्रिेश पत्र
पिीक्षार्थीले भने :
गिज्ञापन नं .:
पिीक्षा केन्द्र :
उम्मेद्वािको

पद :

उम्मेदिािको PP साइजको
फोटो टााँ सी फोटो ि फमा मा
पने िरि हस्ताक्षि िने ।

सेिा :

नाम , र्थि:
दस्तखत:

कार्ाा लर्को कमा चािीले भने :
र्स कार्ाा लर्बाट गलइने उि पदको पिीक्षामा तपाईलाइ गनम्न केन्द्रबाट सक्तम्मगलत हन अनु मगत गदइएको छ
। गिज्ञापनमा तोगकएको शता नपुिेको ठहि भएमा जु नसु कै अिस्र्थामा पगन र्ो अनु मगत िद्ध हने छ ।
अन्तिाा ताा मा आउाँ दा प्रमाणपत्रको सिै सक्कल कािजात ि ईमे ल माफात भिे को सक्कल दिखास्त फािाम
सगहत उपक्तस्र्थत हनु पने छ ।
परिक्षा केन्द्र :
िोल नं . :
अगिकृतको दस्तखत

