
स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकको कायायलय 
हेलम्ब,ु लसन्धपुाल्चोक 
बागमलि प्रदेश, नपेाल 

 
करार सेवाको लालग दरखास्ि फाराम 

(क) आवेदन ददन ेपदको वववरण 
ववज्ञापन नं. पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/िह 
    

 

(ख) व्यक्तिगगि वववरण 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूलो 
अक्षरमा) 

 ललङ्ग: 

नागररकिा नं: जारी गने क्तिजल्ला: लमलि: 
स्थायी 
ठेगाना 

क) क्तिजल्ला ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा नं. 

 घ) टोल: ङ) मागय/घर नं.: च) फो. नं. 

पत्राचार गने ठेगाना: ईमेल 
बाबकुो नाम, थर: जन्म लमलि:  (वव.सं.मा)              (ईक्तिस्व संविमा) 
बाजेको नाम, थर: हालको उमेर:             वर्य            मवहना 

 

(ग) शैक्तिक्षक योग्यिा/िाललम (दरखास्ि फाराम भरेको पदको लालग चावहने आवश्यक न्यूनिम शैक्तिक्षक योग्यिा/िाललम मात्र उल्लेख गने) 

आवश्यक न्यूनिम योग्यिा ववश्वववद्यालय/बोडय/िाललम 
ददईने संस्था 

शैक्तिक्षक 
उपालध/िाललम 

संकाय शे्रणी/प्रलिशि मूल ववर्य 

शैक्तिक्षक योग्यिा      

     
     
     

िाललम      
     
     

     
     

 

हालसालै क्तिखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलि देक्तिखने फोटो 
यहाँ टास्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारले दस्िखि 



(घ) अनभुव सम्बन्धी वववरण  

कायायलय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/िह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलध 

देक्तिख सम्म 
       
       
       
       

 

मैले यस दरखास्िमा खलुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्ि बझुाएको पदको सूचनाको लालग अयोग्य ठहररन ेगरी कुनै सजाय पाएको 
छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रचललि कानून बमोक्तिजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललि कानून िथा 
यस दरखास्ि फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेक्तिखि सबै शिय िथा लनयमहरु पालना गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्लेक्तिखि शियहरु पूणय रुपमा पालना 
गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कक्तिम्िमा एक मवहनाको पूवय सूचना ददई कायायलयमा लनवेदन ददनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्िखि 
दाया ँ बायाँ 
 

 

 

लमलि: 

कायायलयले भनेेः 

रलसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्ि अस्वीकृि भए सोको कारण : 
दरखास्ि रुज ु
गनेको नाम र 
दस्िखिेः 

 दरखास्ि 
स्वीकृि/अस्वीकृि 
गनेको नाम र दस्िखिेः 

 
 

 

 

लमलि :  लमलि :  
द्रष्टव्य : दरखास्ि साथ सूचनामा उल्लेक्तिखि लगायि लनम्नललक्तिखि कागजािहरु अलनवायय रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाक्तिणि गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिललवप, (२) समकक्षिा र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रलिललवप, (३) न्यूनिम शैक्तिक्षक योग्यिाको 
प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलिललवप, प्राववलधक कायय (इक्तिन्जलनयररङ्ग, स्वास््य िथा पश ुक्तिचवकत्सा लगायिका अन्य क्षेत्र) का लालग आवश्यक 
पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्स वा सम्बक्तिन्धि पररर्दमा दिाय िथा नववकरणको प्रमाणपत्र)को प्रलिललवप, िाललम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो 
समेिको प्रलिललवप, आदद । 

  



स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपाललका 
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प्रवेश-पत्र 

(क) परीक्षाथीले भनेेः- 
क) सेवाेः ववज्ञापन नं. वकलसम/समूहेः 

ख) समूहेः ...................... ....................... 

ग) उपसमूहेः ...................... ........................ 

घ) शे्रणीेः ...................... ........................ 

ङ) पदेः ...................... ........................ 

च) परीक्षा केन्द्रेः ...................... ........................ 

छ) उम्मेदवारको नाम, थरेः 

दस्िखिेः 
 

(ख) गाउँपाललकाको कमयचारीले भनेेः-  

यस गाउँपाललकाबाट ललइन ेउग पदको परीक्षा/अन्िवायिायमा िपाईलाई लनम्न केन्द्रबाट सक्तिम्मललि हनु अनमुलि ददइएको छ । ववज्ञापनमा िोवकएको 
शिय नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पलन यो अनमुलि रद्द हनुेछ । 

 

परीक्षा केन्द्रेः     रोल नं. 

अलधकृिको दस्िखिेः 

................................................................................................................................................ 
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प्रवेश-पत्र 

(क) परीक्षाथीले भनेेः- 
ज) सेवाेः ववज्ञापन नं. वकलसम/समूहेः 

झ) समूहेः ...................... ....................... 

ञ) उपसमूहेः ...................... ........................ 

ट) शे्रणीेः ...................... ........................ 

ठ) पदेः ...................... ........................ 

ड) परीक्षा केन्द्रेः ...................... ........................ 

ढ) उम्मेदवारको नाम, थरेः 

दस्िखिेः 
 

(ख) गाउँपाललकाको कमयचारीले भनेेः-  

यस गाउँपाललकाबाट ललइन ेउग पदको परीक्षा/अन्िवायिायमा िपाईलाई लनम्न केन्द्रबाट सक्तिम्मललि हनु अनमुलि ददइएको छ । ववज्ञापनमा िोवकएको 
शिय नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पलन यो अनमुलि रद्द हनुेछ । 

 

परीक्षा केन्द्रेः     रोल नं. 

अलधकृिको दस्िखिेः 

हालसालै क्तिखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलि देक्तिखने फोटो 
यहाँ टास्ने र फोटो र 
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हालसालै क्तिखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलि देक्तिखने फोटो 
यहाँ टास्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 
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