
            मकवानपुरगढी गाउँपालिका 

             गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
            मकानु्चिी 

         बागमती प्रदेश, हेटौडा 

म  

आवेदकको व्यक्तिगत लववरण 

उम्म्दवारको नाम, थर-(देवनागरीमा): लिङ्ग: 

                  (अंगे्रजी ठूिो अक्षरमा):  

नागररकता न. : जारी गने लजल्ला: जारी लमलत: 

स्थायी ठेगाना प्रदेशको नाम: लजल्ला: स्थानीय तहको नाम: 

वडा नं.    

पत्राचार गने ठेगाना मोवाइि नं.  इमेिः 

बाबुको नाम, थर:   आमाको नाम,थर   
बाजेको नाम, थर:   

पलत/पत्नीको नाम, थर  
 

   

    जन्मलमलत 
लव.सं.मा.......................  

दरखास्त लदने लमलतमा आवेदकको उमेर 

 

.........वर्ष........मलहना....... लदन इस्वी सन् मा............... 

शैलक्षक योग्यता सम्बन्धी लववरण  

 

शैलक्षक 

योग्यता 

लवद्यािय/लवश्वलवद्यािय संकाय उलतषण गरेको साि प्राप्ताङ् /प्रलतशत/गे्रड वा शे्रणी मूि लवर्य 

 

 

    

 

 

    

 

 

    
अनुभव      

     

उमे्मदवारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी लववरण 

पद:                          सेवा/समूह:    तह: 

कार्ायिर् प्रर्ोजनको िालग 

रलसद/भौचर नं.............. 

दरखास्त रुजु गनेको दस्तखत.......... 

लवज्ञापन नं............. 

परीक्षाथीको रोि नं................ 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत...... 

 

पासपोटय साइजको 

फोटो 

 

            उमे्मदवारको 

 

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

 

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

दस्तखत लमलत 

ल्याप्चे 

दायााँ बायााँ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका समू्पणष लववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य ठहररने गरी कुनै 

सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँलि वा िुकाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोलजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उमे्मदवारिे पािना गने 

भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फाराममा उल्लखखत सबै शतष तथा लनयमहरु पािना गनष मन्जुर छु । साथै करारमा उले्लखखत 

शतषहरु पूणष रुपमा पािना गनेछु । 



 

मकवानपुरगढी गाउाँपालिका 
गाउाँ  कायषपालिकाको कायाषिय 

मक्रानु्चिी 
                                                             बागमती प्रदेश, हेिौडा 

 

लवज्ञापन नं.............................              उमे्मदवारको नाम, थर: 

पद:      तह: 

सेवा :        समूह : 

 

उमे्मदवारको दस्तखत………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

मकवानपुरगढी गाउाँपालिका 
गाउाँ  कायषपालिकाको कायाषिय 

मक्रानु्चिी 
                                                             बागमती प्रदेश, हेिौडा 

 

लवज्ञापन नं.............................       उमे्मदवारको नाम, थर : 

पद :      तह : 

सेवा :      समूह : 
 

उमे्मदवारको दस्तखत………………………… 

 

 

 

 

 

पासपोटय 

साइजको फोटो 

 

कायाषियिे भने 

  यस कायाषियबाि लिइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईिाई सखम्मलित हुन अनुमलत लदइएको छ । लवज्ञापनमा तोलकएको 

शतष नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पलन यो अनुमलत रद्द हुनेछ । 
 

रोि नं..................... 

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

                                                                       अलिकृतको दस्तखत 

 

पासपोटय 

साइजको फोटो 

 

कायाषियिे भने 

  यस कायाषियबाि लिइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईिाई सखम्मलित हुन अनुमलत लदइएको छ । लवज्ञापनमा तोलकएको 

शतष नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पलन यो अनुमलत रद्द हुनेछ । 
 

रोि नं..................... 

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

                                                                            अलिकृतको दस्तखत 


