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

ससयारी गाउुँकाययपासिकको कायायिय 
हनैया, रुपधदेही  

िुन्म्बनी प्रदेश, नेपाि 
करारको लागि दरखास्त फाराम 

(क) वैयक्ततक वववरण 
 नाम थर

  
(देवनागरीमा)  
(अगें्रजी ठूिो अक्षरमा)  सिङ्ग: 

नागररकता न:ं जारी गने न्जल्िा : समतत : 
स्थायी ठेगाना क)न्जल्िााः 

 
 

ख) गा.पा/न.पा. ग) वडा न ं

 घ) टोि : ङ) मागय/घर न.ं : च) फो न.ं 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 
बाबकुो नाम, थर : जधम समतत :                       (वव.सं.मा)                      (ईन्स्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वर्य            महहना 

(ख) शकै्षिक योग्यता/ताललम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लागि चाहिने आवश्यक न्यनूतम शैक्षिक योग्यता/ताललम मात्र उल्लेख िने) 

आवश्यक न्यनूतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यालय/बोर्ड/ताललम हदने संस्था शैक्षिक 
उपागि/ताललम  

संकाय शे्रणी/प्रततशत/
क्ि.वप.ए. 

मूल ववषय 

शैक्षक्षक योग्यता      
     

तासिम      
(ि) अनभुव सम्बन्िी वववरण  

कायाडलय पद सेवा/समूि/उपसमूि शे्रणी/ति स्थायी/अस्थायी/करार 
अवगि 

देखख सम्म 
       
       

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पणूड वववरणिरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लागि अयोग्य ठिररने िरी कुन ैसिाय पाएको छैन । कुन ैकुरा 
ढााँटे वा लुकाएको ठिररएमा प्रचललत काननू बमोक्िम सिनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना िने भनी प्रचललत काननू तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठिरुमा 
उल्लेखखत सब ैशतड तथा तनयमिरु पालना िनड मन्िरु िदडछु । साथ ैकरारमा उल्लेखखत शतडिरु पणूड रुपमा पालना िनेछु र करारको समयभन्दा अिाव ैकरारको 
अन्त्य िदाड कक्म्तमा ३ महिनाको पवूड सूचना हदई कायाडलयमा तनवेदन हदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्च ेसिीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दायााँ बायााँ 
 
 

 

लमतत: 

कायायियिे भनेाः 
रससद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखताः 
 
 
समतत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत 
गनेको दस्तखत 
 
समतत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेखखत लिायत तनम्नललखखत काििातिरु अतनवायड रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाखणत िरी पेश िनुड पनेछ । 
(१) नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्रको प्रततललवप,   (२) समकिता र सम्बद्ि आवश्यक पनेमा सो को प्रततललवप, (३) न्यनूतम शकै्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र 
चाररत्रत्रक प्रमाणपत्रको प्रततललवप, प्राववगिक कायड (इक्न्ितनयररङ्ि, स्वास््य तथा पश ु गचककत्सा लिायतका अन्य िेत्र) का लागि आवश्यक पने व्यवसातयक 
प्रमाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रततललवप, ताललम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रततललवप, आहद ।  

 

 

िालसालै खखचेको 
पासपोटड साईिको पुरै 
मुखाकृतत देखखने फोटो 
यिााँ टास्ने र फोटो र 
फाराममा पने िरी 
उम्मेदवारले दस्तखत 



सियारी गाउँपासिका 

गाउँ काययपासिकाको कायायिय 

िुसबिनी प्रदेश, रुपन्देही नेपाि 
 

प्रवेशपत्र 

 

 

परीक्षार्थीिे भननेः  

 

(क) नाम, र्थरेः  

(ख) पदेः       सवज्ञापन नं.  

(ग) शे्रणी/तहेः 

(घ) उबमेदवारको दस्तखतको नमूनाेः  

 

गाउँ काययपासिकाको कायायियिे भनन  

यि कायायियिाट सिइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईिाई िसबमसित हुन अनुमसत सदइएको छ । 

सवज्ञापनमा तोसकएको शतय नपुगेको ठहर भएमा जुनिुकै अवस्र्थामा पसन यो अनुमसत रद्द हुनेछ । 

रोि नं. ................................. 

   ........................................

     (प्रमाणीत गनन)  

  

िालसालै खखचेको पासपोटड 
साईिको पुरै मुखाकृतत 
देखखने फोटो यिााँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा पने िरी 
उम्मेदवारले दस्तखत 



 

 

सियारी गाउँपासिका 

गाउँ काययपासिकाको कायायिय 

िुसबिनी प्रदेश, रुपन्देही नेपाि 
 

प्रवेशपत्र 

 

 

परीक्षार्थीिे भननेः  

 

(क) नाम, र्थरेः  

(ख) पदेः       सवज्ञापन नं.  

(ग) शे्रणी/तहेः  

(घ) उबमेदवारको दस्तखतको नमूनाेः  

 

गाउँ काययपासिकाको कायायियिे भनन  

यि कायायियिाट सिइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईिाई िसबमसित हुन अनुमसत सदइएको छ । 

सवज्ञापनमा तोसकएको शतय नपुगेको ठहर भएमा जुनिुकै अवस्र्थामा पसन यो अनुमसत रद्द हुनेछ । 

रोि नं. ................................. 

   ........................................     (प्रमाणीत गनन)  

 

     

    

 

िालसालै खखचेको पासपोटड 
साईिको पुरै मुखाकृतत 
देखखने फोटो यिााँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा पने िरी 
उम्मेदवारले दस्तखत 


