
अनसूुची - ३ 
(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा) 

स्वामीकार्तिक खापर गाउुँपार्िका 
गाउुँ कार्िपार्िकको कार्ाििर् 

सइुन्िउिा वाइ बािरुा 
सदुरुपन्िम प्रदेश , नेपाि 

 

दरखास्त फाराम 
 

(क) उम्मेदवारिे दरखास्त फारम भरेको पद सम्बधिी वववरण 
 

१. ववज्ञापन नं. :  २. पद : ३ सेवा /समहु/उपसमहु : ४. तह : 

 
(ख) उम्मेदवारको वैर्न्िक वववरण 
 

उम्मेदवारको नाम थर
  

(देवनागरीमा)  
(अंग्रिेी ठूिो अक्षरमा)  र्िङ्ग: 

नागररकता नं: िारी गने न्िल्िा : र्मर्त : 
स्थार्ी 
ठेगाना 

क) प्रदेश: 
ख) न्िल्िा : 

ग) पार्िका : घ) वडा नं : 

 घ)टोि : ङ) मागि/घर नं. : च) फो नं. : 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि : 
बाबकुो नाम, थर : आमाको नाम, थर : 
बािेको नाम, थर : पर्त/पत्नीको नाम, थर : 
िधम र्मर्त : (वव.सं.मा)                     (ईन्स्व संवतमा) हािको उमेर :      वर्ि       मवहना 
 
(ग) शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तार्िम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िार्ग चावहने आवश्र्क धरू्नतम शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तार्िम मात्र 

उल्िेख गने) 
 

आवश्र्क धरू्नतम 
र्ोग्र्ता 

ववश्वववद्यािर्/बोडि/तार्िम ददने 
संस्था 

शैन्क्षक उपार्ि/तार्िम संकार् शे्रणी/प्रर्तशत मूि ववर्र् 

शैन्क्षक र्ोग्र्ता 
     

     

     

     

तार्िम 
     

     

     

हािसािै न्खचेको पासपोटि 
साईिको परैु मखुाकृर्त 

देन्खने फोटो र्हाुँ टास्न ेर 
फोटो र फाराममा पने 

गरी उम्मेदवारिे दस्तखत 

कार्ाििर् प्रर्ोिनका िागी : 

पररक्षाथीको संकेत नम्बर / रोि नं / 

ववज्ञापन नं / सूचना नं 

……………………..…/………………………… 

………………………../………………………… 

 

 



(घ) अनभुव सम्बधिी वववरण  
 

कार्ाििर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह 
स्थार्ी/अस्थार्ी/

करार 

अवर्ि 

देन्ख सम्म 

       

       

       

       

 
मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणि वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िार्ग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सिार् 
पाएको छैन । कुनै कुरा ढाुँटे वा िकुाएको ठहररएमा प्रचर्ित कानून बमोन्िम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचर्ित 
कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेन्खत सबै शति तथा र्नर्महरु पािना गनि मधिरु गदिछु । साथै करारमा उल्िेन्खत 
शतिहरु पूणि रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भधदा अगावै करारको अधत्र् गदाि कन्म्तमा ३ मवहनाको पूवि सूचना ददई कार्ाििर्मा 
र्नवेदन ददनेछु । 
 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दार्ाुँ बार्ाुँ 
 
 

 
 
 
 

र्मर्त: 

कार्ाििर्िे भनेेः 

रर्सद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुि ुगनेको नाम र दस्तखतेः 
र्मर्त : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत : 
र्मर्त : 

 
द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेन्खत िगार्त र्नम्नर्िन्खत कागिातहरु अर्नवार्ि रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमान्णत गरी पेश गनुि 
पनेछ । 
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रर्तर्िवप, (३) धरू्नतम शैन्क्षक 
र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररर्त्रक प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िवप, प्राववर्िक कार्ि (इन्धिर्नर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पश ुन्चवकत्सा िगार्तका अधर् क्षेत्र) 
का िार्ग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र (िाईसेधस)को प्रर्तर्िवप, तार्िम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रर्तर्िवप, आदद । 
 
 
 
 
 



 
स्वामीकार्तिक खापर गाउुँपार्िका 

गाउुँ कार्िपार्िकको कार्ाििर् 
सइुन्िउिा वाई बािरुा 

सदुरुपन्िम प्रदेश , नपेाि 
 

                                                                     

प्रवेश पत्र 

 

                                                                      
 

पररक्षाथीिे भने                                                            

(क) नाम थर : 

(ख) पद :  

(ग) तह : 

(घ) उम्मेदवारको दस्तखत : 

गाउुँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर्िे भने 

र्स कार्ाििर्बाट र्िइने उि पदको पररक्षामा तपाईिाई सन्म्मर्ित हनु अनमुर्त ददइएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको 

शति नपगेुको ठहर भएमा िनुसकैु अवस्थामा पर्न र्ो अनमुर्त रद्द हनुेछ । 

 

 

 

 

………………………………....                                                             …………..…………………… 

(कमिचारीको दस्तखत)                                                   (कार्ाििर्को छाप) 

कार्ाििर् प्रर्ोिनका िागी : 

पररक्षाथीको रोि नं / ववज्ञापन नं  

……………………..…/………………………… 

 

 

हािसािै न्खचेको पासपोटि 
साईिको परैु मखुाकृर्त 

देन्खने फोटो र्हाुँ टास्न ेर 
फोटो र फाराममा पने 

गरी उम्मेदवारिे दस्तखत 


