
 

 

अनुसुची – ३ 

(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धधत दरखास्त फारमको ढाुँचा) 

                 कुम्मायक गाउुँपान्िका 

 गाउुँ काययपान्िकाको कायायिय,यासोक,पाुँचथर प्रदेश नं. १ नेपाि 

करारको िान्ग दरखास्त फारम 

(क) वैयन्िक न्ववरण  

 

न्वज्ञापन नं. न्वज्ञापन न्मन्त: पद: तह: सेवा: शे्रणी: 

 
नाम      

थर 

(देवनागरीमा)  

(अंगे्रजी ठूिो अक्षरमा)  न्िङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने न्जल्िा : न्मन्त: 

स्थायी    ठेगाना क) न्जल्िा: ख)  न.पा./गा.पा.: ग) वडा नं 

घ)  टोि: ङ) मागय/घर नं. : च) फोन नं. 

पत्राचार गने ठेगाना :   ईमेि: 

बाबुको नाम, थर : उमेद्वारको  जधम न्मन्त (न्व.सं.मा)……………….(ईन्स्व संवतमा)……………………. 

बाजेको नाम, थर : उमेद्वारको  हािको उमेर:                  वषय            मन्हना 

(ख)  शैन्क्षक योग्यता/तान्िम (दरखास्त फारम भरेको पदको िान्ग आवश्यक धयुनतम शैन्क्षक योग्यता/तान्िम मात्र उल्िेख गने) 

 

आवश्यक      धयूनतम न्वश्वन्वद्यािय/वोडय/तान्िम         न्दने शैन्क्षक उपान्ध/तान्िम संकाय शे्रणी/प्रन्तशत मुि न्वषय 

शैन्क्षक योग्यता 

     

     

 तान्िम 

     

     

 

 

 

 

(ग) अनुभव सम्बधधी न्ववरण   

कायायिय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवन्ध 

देन्ख सम्म 

       

       

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्परू्ण वििरर्हरु सत्य छन ् । दरखास्त बझुाएको पदको सचूनाको लावग योग्य ठहररने गरी कुनै सजार ्पाएको छैन । कुनै कुरा ढाटे िा लकुाएको ठहररएमा प्रचवलत काननू बमोवजम 

सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदिारले पालना गने भनी प्रचवलत काननू तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उलवलखत सबै शतण तथा वनयमहरु पालना गनण मन्जरु गदणछु । साथै करारमा उल्लेवखत शत्णहरु परु्ण रुपमा पालना 

गनेछु र करारको समयभन्दा अगािै करारको अन्त्य गदाण कवम्तमा ३ मवहनाको पिूण सचूना वदई कायाणलयमा वनिेदन वदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दायाुँ बायाुँ 

  

न्मन्त: 

कायायियिरे भने:  

रन्सद/भौचर नं. : रोि नं. 

दरखास्त अस्वीकृत भए सोको कारण : 

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखत: न्मन्त: दरखास्त स्वीकृत।अस्वीकृत गनेको दस्तखत : 

न्मन्त: 

 

 द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सचूनामा उल्लेवखत लगायत वनम्नवलवखत कागजातहरु अतनिायण रुपमा उम्मेदिार आफैले प्रमावर्त गरी पेश गनुण पनेछ । (१) नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रवतवलवप, (२) समकक्षता र 

सम्बदध् आिश्यक पनेमा सो को प्रवतवलवप, (३) न्यनूतम शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र र चाररवत्रक प्रमार्पत्रको प्रवतवलवप, प्राविवधकक कायण (इवन्जवनयररङ्ग, स्िास््य तथा पश ुवचवकत्सा लगायतका  अन्य के्षत्र) का 

लावग आिश्यक पने व्यािसावयक प्रमार्पत्र (लाईसेन्स) को प्रवतवलवप, तावलम र अनभुि आिश्यक पनेमा सो समेतको प्रवतवलवप आवद ।

हालसाल ै वखचेको पासपोटण 

साईजको परैु मखुाकृत 

दवेखन े फोटो यहााँ टस्न े र 

फोटो र फारममा पन े गरी 

उम्मदेिारल ेदस्तखत गने 



 

 

 


