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अनसूुची ३ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
लङु्ग्री गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

बडाचौर, रोल्पा  
लनु्म्बनी प्रदेश , नेपाल 

 

 

आवदेन फारम 

 

 

उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बधिी वववरण 

ववज्ञापन नम्बरः 01/079/80 

पदः रोजगार सहार्क 
 

तहःस्थानीर् सेवाको सहार्क पाचँौ तह सरह 

 
 

 

आवेदकको व्र्न्िगत वववरण 

नाम थरः 
 

ललङ्गः 

नागररकता नं. जारी गने न्जल्लाः जारी लमलत         

स्थार्ी 
ठेगाना 

क) प्रदेशः ख) न्जल्लाः ग) स्थानीर् तहको नामः 
घ) वडा नं. 
 

पत्राचार गने ठेगानाः सम्पकय ः ईमेलः 

बाबकुो नाम, थरः आमाको नाम, थरः 
बाजेको नाम, थरः पलत/पत्नीको नाम, थरः 
जधम लमलत  (वव.सं.मा) (ईस्वी सन ्मा) दरखास्त ददने लमलतमा  

उमेरः .......वर्य......मवहना                 
 

 

 

शैन्िक र्ोग्र्ता /ताललम सम्बधिी वववरण  
आवश्र्क धरू्नतम 

र्ोग्र्ता 
बोडय/ववश्वववद्यालर् / 
ताललम ददने संस्था 

शैन्िक उपािी/ 
ताललम 

संकार् उत्तीणय गरेको 
साल 

 

प्रलतशत/ 
सी.जी.पी.ए. 

 

धर्नुतम शैन्िक र्ोग्र्ता 
(प्रववणता प्रमाण पत्र तह) 

     

 

मालथल्लो शैन्िक र्ोग्र्ता 
(स्नातक तह भएमा मात्र) 

     

ताललम      

 

 

 

पासपोर्य साइजको 
फोर्ो 

कार्ायलर् प्रर्ोजनको लालगः 
पररिाथीको रोल नं. 
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अनभुव सम्बधिी वववरण 

कार्ायलर् पद अवलि 

देखी सम्म 
    

    
 

 

 

 

अधर् वववरण 

रि समूहः 

आपतकालीन सम्पकय   

 

नामः ठेगानाः 

नाताः सम्पकय ः  

 

उपरोि बमोन्जमको वववरण साँचो हो, झठु्ठा ठहरे प्रचललत कानून बमोन्जम सहुँला÷बझुाउँला । 

 

 

 

 उम्मेदवारको दस्तखतः 
 लमलतः  
 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्ले भने  

 

 

 

 

............................                                              ............................ 
रुज ुगने                                                       स्वीकृत गने  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सवहछाप 

दार्ा ँ बार्ा ँ
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अनसूुची ४ 

(दफा ५ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 
लङु्ग्री गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

बडाचौर, रोल्पा  
लनु्म्बनी प्रदेश , नपेाल 

 

प्रवेशपत्र 

क) नाम, थरः 
ख) पदः- रोजगार सहार्क 

ग) तहः - स्थानीर् सेवाको सहार्क पाँचौ तह सरह 

घ) परीिा केधरः- लङु्ग्री गाँउपाललकाको कार्ायलर् 

ङ) उम्मेदवारको दस्तखत नमूनाः 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्ले भने  

र्स कार्ायलर्बार् ललइन ेउि पदको परीिामा तपाईलाई सन्म्मललन हनु अनमुलत ददइएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको शतय नपगुेको 
ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनेुछ । 

 

 

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

            स्वीकृत गने 

 

 

 
 

अनसूुची ४ 

(दफा ५ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 
लङु्ग्री गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

बडाचौर, रोल्पा  
लनु्म्बनी प्रदेश , नपेाल 

 

प्रवेशपत्र 

क) नाम, थरः 
ख) पदः- रोजगार सहार्क 

ग) तहः - स्थानीर् सेवाको सहार्क पाँचौ तह सरह 

घ) परीिा केधरः- लङु्ग्री गाँउपाललकाको कार्ायलर् 

ङ) उम्मेदवारको दस्तखत नमूनाः 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्ले भने  

र्स कार्ायलर्बार् ललइन ेउि पदको परीिामा तपाईलाई सन्म्मललन हनु अनमुलत ददइएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको शतय नपगुेको 
ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनेुछ । 

 

 

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

                   स्वीकृत गने  
 

पासपोर्य 
साईजको फोर्ो 

विज्ञापन नम्बरः ०१/०७९/८० 

रोल नम्बरः 

 

पासपोर्य 
साईजको फोर्ो 

विज्ञापन नम्बरः ०१/०७९/८० 

रोल नम्बरः 

       कार्ायलर्को छाप 

      कार्ायलर्को छाप 


