
(शिऺा तपफ  स्वॊसेवक शिऺक सेवा कयायको रागग दयखास्त पायाभको ढाॉचा) 

ऩसाफगढी नगयऩागरका 
नगय कामफऩागरकको कामाफरम 

हयऩयु,  ऩसाफ 
भधेि प्रदेि, नेऩार 

शिऺा तपफ  स्वॊसेवक शिऺक सेवा कयायको रागग दयखास्त पायाभ 
क. ववऻाऩन न् 
ख. ववऻाऩन गभगत् 
ग.  ववषम् 
(घ) व्मशिगत वववयण 

उम्भेदवायको नाभ/थय
  

(देवनागयीभा)  
(अॊग्रजेी ठूरो अऺयभा)  गरङ्ग: 

नागरयकता नॊ: जायी गने शजल्रा : गभगत : 
 स्थामी अध्माऩन अनभुगत ऩत्र न्                                                         तह् 
स्थामी ठेगाना क) शजल्रा ख) न.ऩा./गा.वव.स. ग) वडा नॊ 
 घ) टोर : ङ) भागफ/घय नॊ. : च) पो नॊ. 
ऩत्राचाय गने ठेगाना : ईभेर 
फाफकुो नाभ, थय : जन्भ गभगत :             (वव.सॊ.भा)              (ईशस्व सॊवतभा) 
फाजेको नाभ, थय : हारको उभेय :             वषफ            भवहना 

(ङ) िैशऺक मोग्मता/तागरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको रागग चावहने आवश्मक न्मूनतभ िैशऺक मोग्मता/तागरभ भात्र उल्रेख गने) 

क्र.स. अध्ममन गयेको सॊस्थाको नाभ 
उतीणफ गयेको 

कुर प्राप्ताङ्ग प्रगतित भखु्म ववषमहरु 
ऩयीऺा सार शे्रणी 

१        
२        
३        

(च) दि भवहना वा सो बन्दा भागथको तागरभको वववयण 

क्र.स. तागरभ ददन ेसॊस्थाको नाभ तागरभको नाभ ववषम 
ऩयीऺा 
उत्तीणफ 

गयेको सार 

शे्रणी प्रगतित तागरभको 
अवगध 

 

  देशख सम्भ 
         
         

भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩूणफ वववयणहरु सत्म छन।्दयखास्त फझुाएको ऩदको सूचनाको रागग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन।कुनै कुया ढाॉटे वा 
रकुाएको ठहरयएभा प्रचगरत कानून फभोशजभ सहनेछु/फझुाउनछुे।उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचगरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेशखत सफै ितफ 
तथा गनमभहरु ऩारना गनफ भन्जयु गदफछु।कयायभा उल्रेशखत ितफहरु ऩूणफ रुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको सभमबन्दा अगावै कयायको अन्त्म गदाफ कशम्तभा ३ भवहनाको ऩूवफ 
सूचना ददई कामाफरमभा गनवदेन ददनछुे।कामाफरमरे कयाय बॊग गनुफऩदाफ कयाय सेवा ितफनाभा फभोशजभ जनुसकैु सभमभा बॊग गयेता ऩगन कुनै दावव गफयोध गने छैन। 

उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ उम्भेदवायको दस्तखत 
दामाॉ फामाॉ 

  
गभगत: 

कामाफरमरे बने् 
यगसद/बौचय नॊ. : योर नॊ. : 
दयखास्त अस्वीकृत बए सो को कायण : 
दयखास्त रुज ुगनेको नाभ य दस्तखत् 
गभगत : 

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत 
गभगत : 

 

द्रष्टव्म : दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेशखत रगामतका गरशखत कागजातहरु अगनवामफ रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभाशणत गयी ऩेि गनुफ ऩनेछ । 

हारसारै शखचेको ऩासऩोटफ 
साईजको ऩयैु भखुाकृगत 
देशखने पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा ऩने 
गयी उम्भेदवायको दस्तखत 



ऩसाफगढी नगयऩागरका 
नगय कामफऩागरकाको कामाफरम 

हयऩयु ऩसाफ 
भधेि प्रदेि नेऩार। 

शिऺा तपफ  स्वॊसेवक शिऺक प्रगतमोगगतात्भक ऩयीऺा प्रवेि ऩत्र 

ऩयीथाथीरे बने् 
क. नाभ/थय्         

ख. ऩद्  

ग. स्थामी अध्माऩन अनगुभत ऩत्र न्                            तह्      

घ. ऩयीऺा केन्द्र् ऩसाफगढी नगयऩागरका हयऩयु ऩसाफ। 

ङ. उम्भेदवायको दस्तखत नभूना् 
ऩसाफगढी नगयऩागरका नगय कामफऩागरकाको कामाफरमको कामाफरमरे बने 

मस ऩसाफगढी नगयऩागरका नगय कामफऩागरकाको कामाफरमफाट गरईने उि ऩदको ऩयाऺाभा तऩाईराई सशम्भगरत हनु अनभुगत 
ददईएको छ। ववऻाऩनभा तोवकएको ितफ नऩगुको ठहय बएभा जनुसकैु अवस्थाभा ऩगन मो अनभुगत यद्द हनुेछ। 

योर नम्फय्........................ 
..................................        .............................. 
    कभफचायीको दस्खत           कामाफरमको छाऩ 

 

 
 

ऩसाफगढी नगयऩागरका 
नगय कामफऩागरकाको कामाफरम 

हयऩयु ऩसाफ 
भधेि प्रदेि नेऩार। 

शिऺा तपफ  स्वॊसेवक शिऺक प्रगतमोगगतात्भक ऩयीऺा प्रवेि ऩत्र 

ऩयीथाथीरे बने् 
च. नाभ/थय्         

छ. ऩद्  

ज. स्थामी अध्माऩन अनगुभत ऩत्र न्                            तह्      

झ. ऩयीऺा केन्द्र् ऩसाफगढी नगयऩागरका हयऩयु ऩसाफ। 

ञ. उम्भेदवायको दस्तखत नभूना् 
ऩसाफगढी नगयऩागरका नगय कामफऩागरकाको कामाफरमको कामाफरमरे बने 

मस ऩसाफगढी नगयऩागरका नगय कामफऩागरकाको कामाफरमफाट गरईने उि ऩदको ऩयाऺाभा तऩाईराई सशम्भगरत हनु अनभुगत 
ददईएको छ। ववऻाऩनभा तोवकएको ितफ नऩगुको ठहय बएभा जनुसकैु अवस्थाभा ऩगन मो अनभुगत यद्द हनुेछ। 

योर नम्फय्........................ 
..................................        .............................. 
    कभफचायीको दस्खत           कामाफरमको छाऩ 

 

हारसारै शखचेको ऩासऩोटफ 
साईजको ऩयैु भखुाकृगत 
देशखने पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा ऩने 
गयी उम्भेदवायको दस्तखत 

ववऻाऩन गभगत् 
ववऻाऩन नम्फय् 
 

हारसारै शखचेको ऩासऩोटफ 
साईजको ऩयैु भखुाकृगत 
देशखने पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा ऩने 
गयी उम्भेदवायको दस्तखत 

ववऻाऩन गभगत् 
ववऻाऩन नम्फय् 
 


