
अनसूुची - ३ 

(बुँदा ४.२ सँग सम्बस्न्ित दरखास्त फारामको ढाँचा) 
नौकुण्ड गाउँपालिका 

गाउँ कायमपालिकको कायामिय 
रसिुा 

बागमती प्रदेश नेपाि 
 

करारको िालग दरखास्त फाराम 
(क) िैयस्क्तक वििरण 

 नाम थर
  

(देिनागरीमा)  
(अंग्रजेी िूिो अिरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने स्जल्िा : लमलत : 
स्थायी 
िेगाना 

क) 
स्जल्िा 

ख) न.पा./गा.वि.स. ग) िडा नं 

 घ) टोि 
: 

ङ) मागम/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 
बाबकुो नाम, थर : जन्म लमलत :             (वि.सं.मा)              (ईस्स्ि 

संितमा) 
बाजेको नाम, थर : िािको उमेर :             िषम            मविना 

(ख) शैस्िक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चाविने आिश्यक न्यूनतम शैस्िक योग्यता/तालिम 
मात्र उल्िेख गने) 

आिश्यक न्यूनतम 
योग्यता 

विश्वविद्यािय/बोडम/तालिम ठदन े
संस्था 

शैस्िक 
उपालि/तालिम  

संकाय शे्रणी/प्रलतश
त 

मूि विषय 

शैस्िक योग्यता      
     

तालिम      
(ग) अनभुि सम्बन्िी वििरण  

कायामिय पद सेिा/समूि/उपसमूि शे्रणी/ति स्थायी/अस्थायी/करार 
अिलि 

देस्ख सम्म 
       
       

मैिे यस दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणम वििरणिरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अयोग्य ििररने गरी 
कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे िा िकुाएको ििररएमा प्रचलित कानून बमोस्जम सिनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदिारिे 
पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठिरुमा उल्िेस्खत सबै शतम तथा लनयमिरु पािना गनम मन्जरु 
गदमछु । साथै करारमा उल्िेस्खत शतमिरु पूणम रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभन्दा अगािै करारको अन्त्य गदाम कस्म्तमा 
३ मविनाको पूिम सूचना ठदई कायामियमा लनिेदन ठदनेछु । 

उम्मेदिारको ल्याप्चे सिीछाप उम्मेदिारको दस्तखत 

िािसािै स्खचेको 
पासपोटम साईजको परैु 
मखुाकृलत देस्खन े
फोटो यिा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदिारिे 
दस्तखत 



दायाँ बाया ँ
 
 

 

लमलत: 
कायामियिे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतः 
लमलत : 

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत 
गनेको दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेस्खत िगायत लनम्नलिस्खत कागजातिरु अलनिायम रुपमा उम्मेदिार आफैिे प्रमास्णत गरी पेश 
गनुम पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) समकिता र सम्बि आिश्यक पनेमा सो को प्रलतलिवप, (३) 
न्यूनतम शैस्िक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राविलिक कायम (इस्न्जलनयररङ्ग, स्िास््य तथा पश ुस्चवकत्सा 
िगायतका अन्य िेत्र) का िालग आिश्यक पने व्यिसावयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिम र अनभुि आिश्यक पनेमा 
सो समेतको प्रलतलिवप, आठद । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

                अनसूुची - ४ 
(बुँदा ४.२ सँग सम्बस्न्ित k|j]zkqsf] फारामको ढाँचा) 

नौकुण्ड गाउँपालिका 
गाउँ कायमपालिकको कायामिय 

रसिुा 
बागमती प्रदेश 
k|j]zkq kmf/fd 

 

िािसािै स्खचेको 
पासपोटम साईजको 
परैु मखुाकृलत देस्खने 
फोटो यिाँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा 

पने गरी 
उम्मेदिारिे  

la1fkg g+ M 

(क) नाम, थर:  

(ख) पद:  

(ग) तह:  

(घ)  pDd]bjf/ b:tvtsf] gd'gf 

 o; sfof{noaf6 lnO{g] pQm kbsf] kl/Iffdf ;lDdlnt x'g cg'dlt lbOPsf] 5 . lj1fkgdf tf]lsPsf] zt{x? gk'u]sf] 7x/ ePdf h'g;'s} cj:yfdf klg of] 

/4 x'g]5 . 

 /f] g+ M  

  

-------------------                

sd{rf/Lsf] b:tvt                   sfof{nosf] 5fk  
  

 

 

                               

 

 


