
हालसालै खिचेको 

पासपोर्ट साईजको परैु 

मिुाकृखि दखेिने फोर्ो 

यहाां र्ास्िे र फोर्ो र 

फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारले दस्ििि 

 

अनसुूची २ 

(दफा ९ सांग सम्बखधिि दरिास्ि फारामको ढााँचा) 

स्थानीय सरकार 

रूवी भ्याली गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

वागमिी प्रदशे, नेपाल 

करारको लालग दरखास्त फाराम 

दरिास्ि फाराम भनट चाहकेो पद : 

खवज्ञापन नम्बर : 

फारम पेश गरेको कायाटलयः- 

(क) वैयलिक लववरणः 

वैयखिक खववरणः नाम थरः 

(दवेनागरीमा)  

(अांग्रजेी ठूलो अक्षरमा) 
खलङ्ग: 

 

 
नागररकिा नां: 

 
 

जारी गने खजल्ला: 

 

जारी खमखि: 

 

स्थायी ठेगानाः क)खजल्लाः ि)न.पा/गा.पा.  वडा नां. 

पत्रचार गने ठेगानाः इमेलः 

बवुाको नाम, थरः     

जधम खमखिः 

(खव.स.मा) 

ईखि 

सांविमाः 

  

बाजेको नाम थरः 
हालको उमेरः ...................वर्ट 

..........................मखहना 

 

(ख) शैलिक योग्यता / ताललम 

(दरिास्ि फाराम भरेको पदको लाखग चाखहने आवश्यक धयनूिम शैखक्षक योग्यिा र िाखलम मात्र उल्लेि गने) 

आवश्यक धयनूिम 

योग्यिा 

 

खविखवद्यालय/बोडट िाखलम खदने 

सांस्था 

शैखक्षक उपाखि / 

िाखलम 

 

सांकाय 

 

श्रेणी / 

प्रखिशि 

 

 

 

मलू 

खवर्य 

 

शैखक्षक योग्यिा 

 

     

िखलम 

 

     

 

(ग) अनुभव सम्बन्धी लववरणः 

कायाटलय पद सवेा/समहू/ उपसमहू 

 

श्रेणी/ िह 

 

स्थायी / अस्थायी / करार 

 

अवखि 

 



     दिेी सम्म 

       

 

मैले यस दरिास्िमा िलुाएका सम्पणूट खववरणहरु सत्य छन । दरिास्ि बझुाएको पदको सचूनाको लाखग अयोग्य ठहररन े

गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँरे् वा लकुाएको ठहररएमा प्रचखलि काननू बमोखजम सहनेछु बझुाउनेछु। उम्मेदवारले 

पालना गने भनी प्रचखलि काननू िथा यस दरिास्ि फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेखिि सबै शिट िथा खनयमहरु पालना गनट मधजरु 

गदटछु । साथै करारमा उल्लेखिि शिटहरु पणूट रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभधदा अगावै करारको अधत्य गदाट कखम्िमा 

३ मखहनाको पवूट सचूना खदई कायाटलयमा खनवेदन खदनेछु । 

 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप 

 

 उम्मेदवारको दस्ििि र खमखि 

 

   

दायााँ बायााँ     

कायाटलयले भने : 

रखसद / भौचर नां. रोल नां. : 

 

दरिास्ि अस्वीकृि भए सो को कारण : 

 

दरिास्ि रुज ुगनेको नाम र दरिास्िः 

 

दरिास्ि स्वीकृिगनेको नाम र दरिास्िः 

 

(द्रष्टव्य: दरिास्ि साथ सचूनामा उखल्लखिि लगायि खनम्नखलखिि कागजािहरु अखनवायट रुपमा उम्मेदवार आफैले 

प्रमाखणि गरी पेश गनुट पनेछ ।  

(१)नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रखिखलखप, 

(२) समकक्षिा र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रखिखलखप,  

(३) धयनूिम शैखक्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र र चाररखत्रक प्रमाणपत्रको प्रखिखलखप । 

  



हालसालै खिचेको 

पासपोर्ट साईजको 

परैुमिुाकृखि दखेिने फोर्ो 

यहााँ र्ास्ने र फोर्ो र 

फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारले दस्ििि 

 

 

अनसुचूी ३ 

(दफा ९ साँग सम्बखधिि प्रवेश पत्रको ढााँचा) 

स्थानीय सरकार 

रूवी भ्याली गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

सेतुयङ, धालदङ 

वागमती प्रदेश, नेपाल 

गाउँ प्रहरी परीिा प्रवेशपत्र 

(...........................................................पदको िलु्ला प्रखियोखगिात्मक परीक्षाको लाखग) 

(क) खवज्ञापन खमखि : 

(ि) खवज्ञापन नां : 

(ग) दिाट नम्बर : 

(घ) नाम, थर र ठेगाना : 

(ङ) उमेर : 

(च) श्रेणी, िह : 

(छ) उम्मेदवारको दस्ििि नमनूा : 

 

भनाय छनौट शाखाका सम्बलन्धत कमयचारीले भने : 

यस कायाटलयबार् खलईने उि पदको परीक्षामा िपाईलाई खनम्न केधद्रबार् सखम्मखलि हुन अनमुखि खदईएको छ खवज्ञापनमा 

िोखकएको शिट नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पखन यो अनमुखि रद्द हुनसक्ने छ 

 

परीक्षा केधद्र : 

अखिकृिको दस्ििि : 

खमखि : 

 

 


