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गरेूवा गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

पशुपलिनगर, बलदयर्ा 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

सेवा करारको िालग दरखास्ि फाराम 

 

(क) उम्मेदवारको दरखास्त फारम भरेको पद सम्बन्धी वववरण 

१. ववज्ञापन नं. २. खलुा/आ.प्र.: ३. पद: ४. सेवा: 

५. समूह: ६.उपसमूह: ७.शे्रणी/तह: ८. पररक्षा केन्र: 

(ख) उम्मेदवारको वैयविक वववरण 

उम्मेदवारको नाम थर

  

(देवनागरीमा)  

(अगें्रजी ठूलो अक्षरमा)  वलङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने वजल्ला : वमवत : 

अस्थायी 

ठेगाना 

क) वजल्ला ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा न ं

  घ) टोल: फोन नं: 

स्थायी ठेगाना क) वजल्ला ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा न ं

  घ) टोल: च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेल 

बाबकुो नाम, थर : आमाको नाम, थर: 

बाजेको नाम, थर : पवत/पत्नीको नाम,थर: 

जन्म वमवत: वव.स. मा:                                (र्इस्वी सन्मा): हालको उमेर:                        बर्इ:                     मवहना: 

(ग) शैवक्षक योग्यता/तावलम (दरखास्ि फाराम भरकेो पदको िालग चालिने आवश्र्क न्रू्निम शैलिक र्ोग्र्िा/िालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क न्रू्निम 

र्ोग्र्िा 

लवश्वलवद्यािर्/बोर्य/िालिम लदने संस्था शैलिक उपालि/िालिम  संकार् श्रणेी/प्रलिशि मूि लवषर् 

शैवक्षक योग्यता      

     

     

तावलम      

     

 

 

हालसालै खिचेको पासपोर्ट 
साईजको परैु मुिाकृति 
देखिने फोर्ो यहााँ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारले दस्ििि 



(घ) अनुभव सम्बन्िी लववरण  

कार्ायिर् पद सेवा/समूि/उपसमूि श्रणेी/िि स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 

अवलि 

देलख सम्म 

       

       

       

       

 

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणइ वववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लावग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा लकुाएको 

ठहररएमा प्रचवलत कानून बमोवजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचवलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेवखत सबै शतइ तथा वनयमहरु 

पालना गनइ मन्जरु गदइछु । साथै करारमा उल्लेवखत शतइहरु पूणइ रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाइ कवम्तमा ३ मवहनाको पूवइ सूचना वदई 

कायाइलयमा वनवेदन वदनेछु । 

 

उम्मदेवारको ल्र्ाप्च ेसिीछाप उम्मदेवारको दस्िखि 

दार्ा ँ बार्ाँ 

 

 

 

लमलि: 

 

उम्मेदवारले मावथ उल्लेख गरकेा अनभुवको वववरणहरू ठीक छ भनी प्रमावणत गने ववभावगय प्रमखु/कायाइलय प्रमखुको दस्तखत, 

नाम, थर: 

पद, दजाइ: 

वमवत:      कायाइलयको छाप 

 

कार्ायिर्िे भनेेः 

रवसद/भौचर नं. : रोल नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतः 

वमवत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 

दस्तखत 

वमवत : 

 

रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेवखत लगायत वनम्नवलवखत कागजातहरु अवनवायइ रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमावणत गरी पेश गनुइ  पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप,    

(२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रवतवलवप,  

(३) न्यूनतम शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररवत्रक प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप, प्रावववधक कायइ (र्वन्जवनयररङ्ग, स्वास््य तथा पश ुवचवकत्सा लगायतका अन्य के्षत्र)   

                       का लावग आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रवतवलवप, तावलम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रवतवलवप, आवद । 



 

गरेूवा गाउँपालिकाको प्रवेशपत्र 

 

पररिाथीिे भने:         

 

 

 

 

 

 

 

(क) सेवा: ववज्ञापन नं. वकवसम/समूह 

(ख) समूह:   

(ग) उपसमूह:   

(घ) श्रेणी/पद:   

(ङ) पद:   

(च) परीक्षा केन्र:   

(छ) उम्मेदवारको नाम,थर: दस्तखत: 

उम्मेदवारिे पािना गनुयपने लनर्मिरू: 

१. परीक्षा वदन आउाँदा अवनवायइ रूपमा प्रवेशपत्र ल्याउन ुपनेछ ।  २. अन्तवाइतामा पवन प्रवेशपत्र ल्याउन ुअवनवायइ  हुनेछ । 

३. परीक्षा हलमा मोवार्ल फोन ल्याउन पार्ने छैन ।   ४. उम्मेदवारले पररक्षा वदएको वदनमा हावजर अवनवायइ रूपले गनुइ  पनेछ । 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

गरेूवा गाउँपालिकाको प्रवेशपत्र 

 

पररिाथीिे भने:         

 

 

 

 

 

 

 

(क) सेवा: ववज्ञापन नं. वकवसम/समूह 

(ख) समूह:   

(ग) उपसमूह:   

(घ) श्रेणी/पद:   

(ङ) पद:   

(च) परीक्षा केन्र:   

(छ) उम्मेदवारको नाम,थर: दस्तखत: 

उम्मेदवारिे पािना गनुयपने लनर्मिरू: 

१. परीक्षा वदन आउाँदा अवनवायइ रूपमा प्रवेशपत्र ल्याउन ुपनेछ ।  २. अन्तवाइतामा पवन प्रवेशपत्र ल्याउन ुअवनवायइ  हुनेछ । 

३. परीक्षा हलमा मोवार्ल फोन ल्याउन पार्ने छैन ।   ४. उम्मेदवारले पररक्षा वदएको वदनमा हावजर अवनवायइ रूपले गनुइ  पनेछ । 

 

हालसालै खिचेको पासपोर्ट 
साईजको परैु मुिाकृति 
देखिने फोर्ो यहााँ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारले दस्ििि 

हालसालै खिचेको पासपोर्ट 
साईजको परैु मुिाकृति 
देखिने फोर्ो यहााँ र्ास्ने र 
फोर्ो र फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारले दस्ििि 


