
अनुसूची-३ 
(बुँदा ४.२ सँग स�बि�धत दरखा�त फारामको ढाँचा) 

लालझाडी गाउँपािलका 
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय 

शंकरपुर, क�चनपुर 
सुदूरपि�म �देश, नेपाल 

करारको लािग दरखा�त फाराम 

क) उ�मदेवारले दरखा�त फाराम भरेको पद स�ब�धी िववरणः 
िव�ापन नं. पदः 

 

ख) वयैि�क िववरण 
उ�मेदवारको नाम,थर देवनाग�रकमाः 

 
अं�ेजी ठूलो अ�रमाः 

 
�थायी ठेगाना क) िज�लाः ख) न.पा./गा.पा.   ग) वडा नं.  

 घ) टोलः ङ) ई-मेलः 

 च) फोन नं. 

प�ाचार गन� ठेगानाः 
बाबुको नाम, थरः आमाको नाम, थरः 
बाजेको नाम,थरः पित/प�नीको नाम,थरः 
ज�म िमितः िव.स.ंमा 

 

हालको उमेरः ............. वष� ..................मिहना 

ग) शिै�क यो�यता/तािलम (दरखा�त फाराम भरेको पदको लािग चािहने �यनूतम शिै�क यो�यता/तािलम मा� उ�लेख 
गन� ) 

आव�यक 
�यूनतम 
यो�यता 

िव�िव�ालय/बोड�/ 
तािलम िदने स�ंथा 

शैि�क 
उपािध/तािलम 

सकंाय �ेणी/�ितशत/ 
GPA 

मूल िवषय 

शैि�क 
यो�यता 

 
 

    

 
 

    

तािलम  
 

    

 

 

हालसालै िखचेको पासपोट� 
साईजको परैु मखुाकृित देिखने 

फोटो यहाँ टा�ने र फोटो र 
फाराममा पन� गरी उ�मदेवारले 

द�तखत गन� 



 

घ) अनभुव स�ब�धी िववरण 
काया�लय पद सेवा/समूह/ 

उपसमूह 
�ेणी/तह �थायी/ 

अ�थायी/करार 
अविध 

देिख स�म 

       
 

 
 

      

 
मैले यस दरखा�तमा खलुाएका स�पणू� िववरणह� स�य छन ्। दरखा�त बझुाएको पदको सचूनाको लािग अयो�य ठह�रन ेगरी कुन ैसजाय 
पाएको छैन । कुन ै कुरा ढाँटे वा लुकाएको ठह�रएमा �चिलत काननू बमोिजम सहनेछु/बझुाउनछुे । साथै करारमा उ�लेिखत शत�ह� पणू� 
�पमा पालना गन�छु र करारको समयभ�दा अगाव ैकरारको अ��य गदा� कि�तमा ३ मिहनाको पवू� सचूना िदई काया�लयमा िनवेदन िदनेछु । 
उ�मेदवारको �या�चे सहीछाप  

 दायाँ बायाँ 

उ�मेदवारको द�तखतः 
िमितः 

उ�मेदवारले मािथ उ�लेख गरेका अनुभवको िववरणह� ठीक छ भनी �मािणत गन� िवभागीय �मुख/काया�लय �मुखको 
द�तखत  
नाम,थरः 
पद/दजा�ः 
िमितः 

काया�लयको छाप 
काया�लयले भन�ः 

रिसद/भौचर नं. रोल नं. 
दरखा�त अ�वीकृत भए सो को कारणः 
दरखा�त �जु गन�को नाम र द�तखतः 
िमितः 

दरखा�त �वीकृत/अ�वीकृत गन�को द�तखतः  
िमितः 

 
�� ट्�यः दरखा�त साथ सचूनामा उ�लेिखत लगायत िन�निलिखत कागजातह� अिनवाय� �पमा उ�मेदवार आफ� ले �मािणत गरी पेश गनु� पन�छ । 

(१) नेपाली नाग�रकताको �माणप�को �ितिलिप, 

(२) समक�ता र स�ब� आव�यक पन�मा सो को �ितिलिप, 

(३) �यनूतम शैि�क यो�यताको �माणप� र चा�रि�क �माणप�को �ितिलिप, �ािविधक काय� (ईि�जिनय�रङ्ग, �वा��य तथा पश ुिचिक�सा 
लगायतका अ�य �े�) का लािग आव�यक पन� �यवसाियक �माणप� (लाईसे�स) को �ितिलिप,  

(४) तािलम र अनभुव आव�यक पन�मा सो समतेको �ितिलिप 

 

 


