
 

 

अनुसूची - ३ 

(ब ुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धधत दरखास्त फारामको ढाुँचा) 

बडीकेदार गाउुँपान्िका 

गाउुँ  काययपान्िकको कायायिय 

खड्यौिी,स दरूपन्िम प्रदशे, नेपाि 

 

करार कममचारी दरखास्त फाराम 

(क) वैयन्िक न्ववरण 

 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) फो नं. 

पद: न्वज्ञापन नं.: 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि: 

बाब को नाम, थर : जधम न्मन्त :                                     (न्व.सं.मा)                                    (ईन्स्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर :      

(ख) शनै्क्षक योग्यता/तान्िम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िान्ग चान्िने आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता/तान्िम मात्र उल्िेख गन)े 

आवश्यक न्यूनतम योग्यता ववश्वववद्यालय/बोर्म/तावलम वदने संस्था शैविक उपावध/तावलम  संकाय शे्रणी/प्रवतशत मूल ववषय 

शैन्क्षक योग्यता      

     

तान्िम      

(ग) अनुभव सम्बन्धी वववरण  

कायामलय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अववध 

देवख सम्म 

       

       

मैिे यस दरखास्तमा ख िाएका सम्पणूय न्ववरणिरु सत्य छन ् । दरखास्त ब झाएको पदको सूचनाको िान्ग अयोग्य ठिररने गरी क नै सजाय पाएको छैन । क नै क रा ढाुँटे वा 

ि काएको ठिररएमा प्रचन्ित काननू बमोन्जम सिनेछ /ब झाउनेछ  । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचन्ित काननू तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठिरुमा उल्िेन्खत सबै शतय तथा 

न्नयमिरु पािना गनय मधज र गदयछ  । साथै करारमा उल्िेन्खत शतयिरु पणूय रुपमा पािना गनेछ  र करारको समयभधदा अगावै करारको अधत्य गदाय कन्म्तमा ३ मन्िनाको पवूय सूचना 

न्दई कायायियमा न्नवेदन न्दनेछ  । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दायााँ बायााँ 

 

 

 

वमवत: 

कायायियिे भनेेः 
रन्सद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज  गनेको नाम र दस्तखतेः 

न्मन्त : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 

दस्तखत 

न्मन्त : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेन्खत िगायत न्नम्नन्िन्खत कागजातिरु अन्नवायय रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमान्णत गरी पेश गन य पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्िन्प,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रन्तन्िन्प, (३) धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र 

चाररन्त्रक प्रमाणपत्रको प्रन्तन्िन्प, प्रान्वन्धक कायय (इन्धजन्नयररङ्ग, स्वास््य तथा पश  न्चन्कत्सा िगायतका अधय के्षत्र) का िान्ग आवश्यक पने व्यवसान्यक प्रमाणपत्र 

(िाईसेधस)को प्रन्तन्िन्प, तान्िम र अन भव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रन्तन्िन्प, आन्द 

िािसािै न्खचेको 

पासपोटय साईजको प रै 

म खाकृन्त दने्खने फोटो 

यिाुँ टास्ने र फोटो र 

फाराममा पने गरी 

उम्मदेवारिे दस्तखत 


