
अनुसूची -४  

(दफा ६ (२) सँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाँचा) 

धोबीनी गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

िंगडी पसाय  

प्रदेश नं.2, नेपाि 

करार सेवाको लागि दरखास्त फाराम 

(क) वैर्न्धिक लववरण 

 नाम थर

  

(देवनागरीमा)  

(अंगे्रजी ठूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने लजल्ला : लमलत : 

स्थार्ी ठेगाना क) लजल्ला ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 

बाबुको नाम, थर : जन्म लमलत :                    (लव.सं.मा)              (ईन्धि संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वर्य            मलहना 

गिज्ञापन न:- पद :  तह: सेवा: समूह: 

(ख) शैलक्षक र्ोग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चालहने आवश्यक नू्यनतम शैलक्षक र्ोग्यता/तालिम मात्र उले्लख गने) 

आवश्यक नू्यनतम योग्यता गवश्वगवद्यालय/िोर्ड/तागलम गदने संस्था शैगिक उपागि/तागलम  संकाय शे्रणी/प्रगतशत मूल गवषय 

शैलक्षक र्ोग्यता      

     

तालिम      

(ि) अनुभव सम्बन्धी गववरण  

कायाडलय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवगि 

देखख सम्म 

       

       

मैिे र्स दरखास्तमा खुिाएका समू्पणय लववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्य ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा 

िुकाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोलजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उमे्मदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उले्लन्धखत सबै शतय 

तथा लनर्महरु पािना गनय मन्जुर गदयछु । साथै करारमा उले्लन्धखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कन्धिमा १ मलहनाको 

पूवय सूचना लदई कार्ायिर्मा लनवेदन लदनेछु । 

उमे्मदवारको ल्याप्चे सहीछाप उमे्मदवारको दस्तखत 

दायााँ िायााँ 

 

 

 

गमगत: 

कार्ायिर्िे भनेेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त अिीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः 

लमलत : 

दरखास्त िीकृत/अिीकृत गनेको दस्तखत 

लमलत : 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उले्लन्धखत िगार्त लनम्नलिन्धखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उमे्मदवार आफैिे प्रमालणत गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रलतलिलप, (३) नू्यनतम शैलक्षक र्ोग्यताको प्रमाणपत्र र 

चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, प्रालवलधक कार्य वा लबर्र्गत के्षत्रको (इन्धन्जलनर्ररङ्ग, िास्थ्य तथा पशु लचलकत्सा िगार्तका अन्य के्षत्र) िालग आवश्यक पने व्यवसालर्क 

प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिलप, तालिम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप, आलद । 

 

हािसािै न्धखचेको पासपोटय 

साईजको पुरै मुखाकृलत 

देन्धखने फोटो र्हाँ टासे्न र 

फोटो र फाराममा पने गरी 

उमे्मदवारिे दस्तखतगने 


