
शहिद लखन गाउँपाललका 
गाउँ कार्यपाललकको कार्ायलर् 

घैरुङ्ग, गोरखा 
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 

सेवा करारका लालग दरखास्त फाराम 
क) उम्मेदवारले दरखास्त फारम भरेको पद सम्बन्धी हववरण: 
पद:  हवज्ञापन नं.  सेवा:  

ति:    समिु/उपसमिु:  

ख) वैर्क्तिक हववरण 
 
उम्मेदवारको 

नाम थर
  

(देवनागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूलो अक्षरमा)  ललङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने क्तजल्ला : जारी लमलत : 

स्थार्ी ठेगाना 
क) क्तजल्ला ख) न.पा./गा.पा.. ग) वडा नं 
घ) टोल : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेल 
जन्म लमलत :                     (हव.सं.मा)                 (ईक्तस्व संवतमा) िालको उमेर :           वर्य            महिना  
बाबकुो नाम, थर : बाजेको नाम, थर : 

ग) शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/ताललम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लालग चाहिन ेआवश्र्क न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेख गने) 
आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता हवश्वहवद्यालर्/बोडय/ताललम ददन ेसंस्था शैक्तक्षक उपालध/ताललम  संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूल हवर्र् 
 
शैक्तक्षक र्ोग्र्ता 

     
     
     

ताललम 
     
     

घ) अनभुव सम्बन्धी हववरण  

कार्ायलर् पद सेवा/समूि/उपसमूि शे्रणी/ति स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलध 

देक्तख सम्म 
       
       

मैले र्स दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणय हववरणिरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लालग अर्ोग्र् ठिररन ेगरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै 
कुरा ढाटेँ वा लकुाएको ठिररएमा प्रचललत कानून बमोक्तजम सिनछुे/बझुाउनछुे । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा र्स दरखास्त फारामका 
पषृ्ठिरुमा उल्लेक्तखत सबै शतय तथा लनर्मिरु पालना गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्लेक्तखत शतयिरु पूणय रुपमा पालना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै 
करारको अन्त्र् गदाय कक्तम्तमा ३ महिनाको पूवय सूचना ददई कार्ायलर्मा लनवदेन ददनछुे । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सिीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 

लमलत: 

कार्ायलर्ले भनेेः 
रलसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतेः 
लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेक्तखत कागजातिरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाक्तणत गरी पेश गनुय पनेछ । 

िालसालै क्तखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलत देक्तखन ेफोटो 
र्िाँ टास्न ेर फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारले दस्तखत 



शहिद लखन गाउँपाललका, गोरखा 
प्रवेशपत्र 

 

पररक्षथीले भने: 
नाम, थर:  

हवज्ञापन नं:  

पद:  

ति:  

उम्मेदवारको दस्तखत 
नमनुा  

 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्ले भने: 
र्स कार्ायलर्बाट ललइने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई सक्तम्मललत िनु अनमुलत ददएको छ। हवज्ञापनमा तोहकएको 
शतय नपगुेको ठिर भएमा जनुसकैु अवस्तामा पलन र्ो अनमुलत रद्द िनुेछ। 

पररक्षा केन्द्र: रोल नं.: 

 

.......................................     ....................................... 
  (अलधकृतको दस्तखत)          (कार्ायलर्को छाप)  

 

========================================================================== 

शहिद लखन गाउँपाललका, गोरखा 

प्रवेशपत्र 

 

पररक्षथीले भने: 
नाम, थर:  

हवज्ञापन नं:  

पद:  

ति:  

उम्मेदवारको दस्तखत 
नमनुा  

 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्ले भने: 
र्स कार्ायलर्बाट ललइने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई सक्तम्मललत िनु अनमुलत ददएको छ। हवज्ञापनमा तोहकएको 
शतय नपगुेको ठिर भएमा जनुसकैु अवस्तामा पलन र्ो अनमुलत रद्द िनुेछ। 

पररक्षा केन्द्र: रोल नं.: 

 

.......................................     ....................................... 
  (अलधकृतको दस्तखत)          (कार्ायलर्को छाप)  

पासपोटय 
साईजको फोटो 

पासपोटय 
साईजको फोटो 


