
हस्ताक्षर 

उद्यम विकास सहजकर्ााका लावि विइन ेआििेन फारम 

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीय अविकृर् ज्यू̧  

िहु ुँ िाउुँकायापावलकाको कायाालय¸वहवकला¸िार्ुाला । 

महोिय¸ 

             र्हाुँ कायाालयको विज्ञापन नं. ८।०७७।०७८ अनसुार उद्यम विकास सहजकर्ाामा मेरो कामकाज िने इच्छा भएकोले सो का लावि र्पवसल 

बमोवजमको वििरण सवहर् यो वनिेिन पेश िरेको छु । 

 

 

उम्मिेिारको िरखास्र् फाराम भरेको पि सम्बन्िी वििरण 

पिः र्हः विज्ञापन नं. : 

 

आििेकको व्यवििर् वििरण (आििेकले भन)े 

नाम थरः वलङ्िः 

नािररकर्ा न.ं : जारी िन ेवजललाः जारी वमवर्ः 

स्थायी 

ठेिाना 

(क) प्रिशेको नामः (ख) वजललाः (ि) स्थानीय र्हको नामः 

(घ) िडा नं. 

पत्रार्ार िन ेठेिानाः सम्पका  न.ं : ईमेलः 

बाबकुो नाम, थरः आमाको नाम, थरः 

बाजेको नाम, थरः पवर्/पत्नीको नाम थरः 

जन्म वमवर् (वि.सं.) (ईस्िी सन ्मा) िरखास्र् विन ेवमवर्मा आिेिनको उमेर (िर्ा 

र्था मवहनामा): 

 

शवैिक योग्यर्ा सम्बन्िी वििरण एस एल सी िवेख मावथ 

योग्यर्ा विद्यालय/विश्वविद्यालय उत्तीणा िरेको साल प्राप्ांक 

प्रवर्शर्/सी.जी.पी.ए. 

    

    

    

    

 

र्ावलम सम्बन्िी वििरण 

१  

२  

३  

 उपरोि बमोवजमको वििरण साुँर्ो हो, झठु्ठा ठहरे प्रर्वलर् काननू बमोवजम सह ुँला/बझुाउुँला । 

 

 

 

िायाुँ बायाुँ 

कार्यलर् प्रर्ोजनको लागि 

पररक्षार्थीको रोल नं. 

पासपोर्ट 

साईजको फोर्ो 



िहु ुँ िाउुँपावलका 

िाउुँ कायापावलकाको कायाालय 

वजललाः िार्ुाला 

प्रिशेः सिुरु पविम, नेपाल 

प्रिशेपत्र 

पररिाथीले भन े

(क) नाम, थरः 

(ख) पिः       विज्ञापन नं. : 

(ि) र्हः 

(घ) उम्मेििारको िस्र्खर् नमनूाः 

िाउुँ/निर कायापावलकाको कायाालयले भन े

यस कायाालयबाट वलइने उि पिको परीिामा र्पाईलाई सवम्मवलर् ह न अनमुवर् विइएको छ ।विज्ञापनमा र्ोवकएको शर्ा नपिुेको ठहर भएमा 

जनुसकैु अिस्थामा पवन यो अनमुवर् रद्द ह नेछ । 

रोल नम्बरः 

 

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

   (उम्मेििारको िस्र्खर्)        (कायाालय प्रमखुको िस्र्खर्) 

 

 

 

िहु ुँ िाउुँपावलका 

िाउुँ कायापावलकाको कायाालय 

वजललाः िार्ुाला 

प्रिशेः सिुरु पविम, नेपाल 

प्रिशेपत्र 

पररिाथीले भन े 

(क) नाम, थरः 

(ख) पिः          विज्ञापन न.ं : 

(ि) र्हः 

(घ) उम्मेििारको िस्र्खर् नमनूाः 

िाउुँ कायापावलकाको कायाालयले भन े

यस कायाालयबाट वलइने उि पिको परीिामा र्पाईलाई सवम्मवलर् ह न अनमुवर् विइएको छ ।विज्ञापनमा र्ोवकएको शर्ा नपिुेको ठहर भएमा 

जनुसकैु अिस्थामा पवन यो अनमुवर् रद्द ह नेछ । 

रोल नम्बरः 

 

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

   (उम्मेििारको िस्र्खर्)        (कायाालय प्रमखुको िस्र्खर्) 

 

उमे्मदवारको 

फोर्ो 

उमे्मदवारको 

फोर्ो 


