
   

मोहन्याल गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

खिमडी कैलाली 

अनसुचुी १ 

(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्ित) 

                                                               आवेदन फारम 

 

उम्मेदारल ेदरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी वववरण : 

पद : तह : 

 

आवेदकको व्यक्ततगत वववरण : 

 

नाम थर : 

 

ललङ्ग : 

नागररकता न.ं : जारी गने न्जल्ला : 
 

जारी लमतत : 

स्थायी ठेगाना : क प्रदेशको नाम : 

 

ि न्जल्ला : ग स्थातनय तहको नाम : 

घ वडा न.ं : 

 

पत्राचार गने 

ठेगाना 
सम्पकय  न.ं : ईमेल : 

 

बाबकुो नाम,थर : 

 

आमाको नाम थर : 

बाजेको नाम थर : 

 

पतत/पत्नीको नाम थर : 

कार्ाालर् प्रर्ोजनको लागी: 

परिक्षार्थीको िोल नं. 

           पासपोर्ा 

     साईजको फोर्ो 

 

 



जन्म लमतत : 

 

दरिास्त ददने अन्न्तम लमततमा आवेदकको उमेर : 

 

 

 

                                 शकै्षिक योग्यता सम्बन्धी वववरण एस एल सी देखख माथी 

योग्यता बबद्यालय/बबश्वववद्यालय उविर्य गरेको साल प्राप्ताङ्क 

प्रततशत/न्ज.पी.ए 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

अनभुव सम्बन्धी वववरण 

लस.न.ं काम गरको ससं्था/कायायलय अविी पद कैफफयत 

देिी  सम्म 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

                             उपरोतत बमोक्िमको वववरण सााँचो हो,झुठ्ठा ठहरे प्रचललत कानुन बमोक्िम सहुाँला बुझाउाँला । 

दायाँ बायाँ 
  



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

उम्मेदवारको दस्तित 

 

 

   

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

      लसफाररस गने                                                                                                                       प्रमाखर्त गने 

                                                                  मोहन्याल गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

खिमडी कैलाली 

अनसुचुी १ 

(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्ित) 

                                                                   प्रबेश पत्र 

क) नाम थर : 

ि) पद : 

ग) तह : 

घ) उम्मेदारको दस्तित : 

गाउँ काययपाललकाको कायायलयले भने 

यस कायायलयबाट ललइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईलाई सन्म्मललत हुन अनुमतत ददईएको छ । ववज्ञापनमा तोफकएको  शतय 
नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पतन यो अनुमतत रद्ि हुने छ । 

रोल नम्बर: ……………………………… 

                                                                                                  …………………………………… 

                                                                                                                                              कायायलय प्रमुिको दस्तित 

………………………………………………………………………………………………………………………..... 

                                                                            मोहन्याल गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

खिमडी कैलाली 

 
 
 
 
 

           पासपोर्ा 

     साईजको फोर्ो 

 

 

           पासपोर्ा 

     साईजको फोर्ो 

 

 



अनुसुची १ 

(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्न्ित) 

                                                                   प्रबेश पत्र 

क) नाम थर : 

ि) पद : 

ग) तह : 

घ) उम्मेदारको दस्तित : 

गाउँ काययपाललकाको कायायलयले भने 

यस कायायलयबाट ललइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईलाई सन्म्मललत हुन अनुमतत ददईएको छ । ववज्ञापनमा तोफकएको  शतय 
नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पतन यो अनुमतत रद्ि हुने छ । 

रोल नम्बर: ……………………………… 

                                                                                                  …………………………………… 

                                                                                      कायायलय प्रमुिको दस्तित 


