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पासपोर्ा साइजको पुरै 

मखुाकृदत ददेखर्ने 
तस्िीर यहााँ र्ााँस्र्ने र 

तस्िीर र फारममा पर्ने 

गरी उम्मदेिारले सही 

गर्ने । 



दिता िा तासिम (भएमा प्रमाण पत्र िंिग्न राख्ने) 

प्रसशिण िंस्था उपासध शे्रणी कैसफयत 

    

    

    

    
 

अनुभि 

काम गरेको िंस्था काम गरेको पद छोड्नु पने कारण 

   

   

   

मादथ उल्लेख भए दखेी बाहेक अन्य पेशा भए हालको पेशाः 

१. 

२. 

बैिादहक अिस्थाः- दबिादहत   अदबिादहत 

शारीररक अिस्था (स्िघोषणा) 

१. म र्नगर प्रहरी कमाचारीमा र्नयााँ दर्नयकु्त हुर्नको लादग मेरो शारीररक अिस्था परू्ा रुपमा स्िस्थ छ । 

२. मैले कुर्नै दीर्ाकादलर्न रोग बापत कुर्नै दकदसमको लामो अिदि सम्मको औषदि सेिर्न गर्ने गरेको छैर्न । 

३. मलाई कुर्न ैदकदसमको मरुु्, कलेजो र मगृौला सम्बन्िी रोग लागेको अथिा सो सम्बन्िी शल्यदक्रया गरेको छैर्न । 

४. मैले कुर्नै दकदसमको औषदिजन्यं (लाग ुऔषि) पदाथा सेिर्न गर्ना गरेको छैर्न । 

५. मेरो मार्नदसक अिस्था दठक छ । म प्रहरी कमाचारी हुर्न योग्य छु । जस्तोसकैु अिस्थामा पदर्न सन्तुदलत रहरे काम गर्ना सक्छु । 

अन्य घोषणा 

१. म कुर्न ैपदर्न राजदर्नदतक दलको सदस्य रहकेो छैर्न तथा सो बापत कुर्न ैपद िारर्ा गरेको छैर्न । 

२. हालसम्म म कुर्न ैपदर्न रादरिय अथिा अन्तरादरिय आतंङ्ककारी संगठर्नको सदस्य रहकेो छैर्न र त्यस बापत कुर्न ैसजायाँ पाएको अथिा 

खोजीको सचुीमा रहकेो छैर्न । 

३. मैले कुर्नै पदर्न र्नदैतक पतर्न ददेखर्ने फौज्दारी अदभयोगमा सजायाँ पाएको छैर्न र त्यस्तो दकदसमको सजायाँ पाउर्ने काया समते गरेको छैर्न. 

४. मैले कुर्नै पदर्न मार्नि अदिकार र मार्नदिय कार्नरू्नको उल्लंर्र्नमा सजायाँ पाउर्ने काया गरेको छैर्न । 

५. मैले दशेको कुर्न ैभागमा र दिदशेमा समेत कुर्न ैअपराि गरेको छैर्न र खोजी अथिा फरारको सचुीमा रहकेो छैर्न । 

६. मेरो चररत्र राम्रो रहकेो छ र मरेो चररत्र दर्नम्र्न दईु व्यदक्तहरुबार् समते बझुर्न सदकन्छ । (र्नाम, ठेगार्ना, पद, मोबाईल र्नम्बर) 

७. मेरो पदछल्लो समयमा दखदचएको अद्यािदिक पासपोर्ा साइजको दईु प्रदत फोर्ो यसैसाथ समािेश रादखएको छ । 

८. मेरो र्नागररकता लगायत शदैक्षक योग्यता तथा चाररदत्रक र अन्य अर्नभुिका साथै सम्बदन्ित व्यािसादयक पररषदमा दताा भएका प्राप्त 

यसैसाथ संलग्र्न प्रमार् पत्रहरु दर्नम्र्नार्नसुार क्रमबद्ध रुपमा रादखएका छर्न ्। 

(क)        (र्) 

(ख)        (ङ) 

(ग)        (च) 

मादथ लेदखएको दििरर् दठक सााँचो छ । जार्नी बझुी झठु्ठा कुरा लेखी ददएको ठहरे दर्नयम बमोदजम सहुाँला बझुाउाँला । 
        

 

     आिेदकको दस्तखत 

     दमदतः 

        दााँया बायााँ                                                                                                                                                                                         

द्रष्टव्यः माथि लेथिएको देथि बाहेक अन्य रा िुलाउनु परेमा छुटै्ट पानामा लेिी आवेदन साि राख्नु होला । 

औाँठाको छाप 

                      



                         सियारी गाउँपासिका 

                               गाउँ काययपासिकाको कायायिय 

                  हर्नैया, रुपन्दहेी । 

                प्रिशे पत्र 

           (र्नगर प्रहरी पदको खलु्ला प्रदतयोदगतात्मक परीक्षाको लादग) 

१. दिज्ञापर्न र्नं.-        

२. पद –    

३. र्नाम, थर-     

४. स्थायी ठेगार्ना –    

५. अस्थायी ठेगार्ना –           

६. जन्म दमदतः -   उमेर -           िषा   समािेशी समहू – 

७. उम्मेदिारको दस्तखत र्नमरु्ना – 

भनाय छनोट शाखाका िम्बसन्धत कमयचारीिे भनेीः 

यस कायाालयबार् दलईर्ने उक्त पदको परीक्षामा तपाईलाई दर्नम्र्न केन्रबार् सदम्मदलत हुर्न अर्नमुदत ददईएको छ । दिज्ञापर्नमा तोदकएको शता 

र्नपगुेको ठहर भएमा जरु्नसकैु अिस्थामा पदर्न यो अर्नमुदत रद्द हुर्नसक्र्ने छ । 
 

परीिा केन्रीः    रोि नं.    असधकृतको दस्तखतीः 

रष्टव्यीः १. कृपया पछाडी हेनुयहोिा । 

२. अनुत्तीणय भएका उम्मेदिारको हकमा प्रारसम्भक स्िास््य परीिण िगायतका कुन परीिामा सनज उम्मेदिार   अनुत्तीणय भएको हो, िो 

खुिाई प्रमासणत गरर सनजिाई सदनु पनेछ र िो को असभिेख राख्नु पनेछ । 

 

 

                         सियारी गाउँपासिका 

                               गाउँ काययपासिकाको कायायिय 

                  हर्नैया, रुपन्दहेी । 

                प्रिशे पत्र 

           (र्नगर प्रहरी पदको खलु्ला प्रदतयोदगतात्मक परीक्षाको लादग) 

१. दिज्ञापर्न र्नं.-        

२. पद –    

३. र्नाम, थर-     

४. स्थायी ठेगार्ना –    

५. अस्थायी ठेगार्ना –           

६. जन्म दमदतः -   उमेर -           िषा   समािेशी समहू – 

७. उम्मेदिारको दस्तखत र्नमरु्ना – 

भनाय छनोट शाखाका िम्बसन्धत कमयचारीिे भनेीः 

यि कायायियबाट सिईने उि पदको परीिामा तपाईिाई सनम्न केन्रबाट िसम्मसित हुन अनुमसत सदईएको छ । सिज्ञापनमा तोसकएको शतय नपुगेको 

ठहर भएमा जुनिकैु अिस्थामा पसन यो अनुमसत रद्द हुनिक्ने छ । 
 

परीिा केन्रीः    रोि नं.    असधकृतको दस्तखतीः 

रष्टव्यीः १. कृपया पछाडी हरे्नुाहोला । 

२. अनुत्तीणय भएका उम्मेदिारको हकमा प्रारसम्भक स्िास््य परीिण िगायतका कुन परीिामा सनज उम्मेदिार   अनुत्तीणय भएको हो, िो 

खुिाई प्रमासणत गरर सनजिाई सदनु पनेछ र िो को असभिेख राख्नु पनेछ । 

पासपोर्ा साइजको परैु 

मखुाकृदत देदखरे्न 

तस्िीर यहााँ र्ााँस्रे्न र 

तस्िीर र फारममा परे्न 

गरर उम्मेदिारले सही 

गर्ने । 

पासपोर्ा साइजको परैु 

मखुाकृदत देदखरे्न 

तस्िीर यहााँ र्ााँस्रे्न र 

तस्िीर र फारममा परे्न 

गरर उम्मेदिारले सही 

गर्ने । 


