
 

 

खनियाबास गाउँपानिका गाउँ काययपानिकाको कायायिय 

दाखाय, धाददङ 

बागमती प्रदशे, िेपाि 

करारको िानग दरखास्त फारम 

क) वैयनिक नववरण 

िाम थर देविानगरीमा   

अंगे्रजी ठुिा अक्षरमा  निङ्ग 

 िागररकता िं. जारी गिे नजल्िा नमनत: 

स्थायी ठेगािा नजल्िा गा.पा./ि.पा. वडा िं. 

टोि मागय/घर िं. फोि िं. 

पत्राचार गिे ठेगािा इमेि:- 

बाबुको िाम थर जन्म नमनत नब.स. इ.स. 
बाजेको िाम थर हािको उमेर वर्य मनहिा 

ख) शैनक्षक योग्यता/तानिम (दरखास्त फारम भरेको पदको िानग चानहिे आवश्यक न्युितम शैनक्षक योग्यता/तानिम मात्र उल्िेख गिे) 

आवश्यक न्युितम  

योग्यता 

नवश्वनबद्यािय/बोडय शैनक्षक उपानध/ 

तानिम 

संकाय श्रेणी/प्रनतशत मूि नबर्य 

शैनक्षक योग्यता      

     

तानिम      

ग) अिुभब सम्बनन्ध नववरण 

कायायिय पद सेवा/समूह/उपसमूह श्रेणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार              अवनध 

     दनेख सम्म 

       

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय नववरणहरु सत्य छि् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचिाको िानग अयोग्य ठहररिे गरर कुिै पाएको 

छैि । कुिै कुरा ढाँटे वा िुकाएको ठहररएमा प्रचनित कािुि बमोनजम सहिेछु/बुझाउिेछु । उम्मेदवारिे पाििा गिे भनि प्रचनित कािुि 

तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेनखत सबै शतय तथा नियमहरु पािाि गिय मन्जुर गदयछु । साथै करारमा उल्िेनखत शतयहरु पूणय 

रुपमा पाििा गिेछु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाय कनम्तमा ३ मनहिाको पुवय सूचिा ददई कायायियमा निवेदि ददिेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सनहछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दायाँ बायाँ 

  

नमनत 

दरखास्त ददएको नबज्ञापि िं. तथा पद:- 

कायायियिे भि े रनसद भौचर िं:- रोि िं.:- 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण: 

दरखास्त रुजु गिेको िाम र दस्तखत 

नमनत: 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गिेको दस्तखत 

नमनत: 

द्रष्टब्य: दरखास्त साथ् सूचिामा उल्िेनखत िगायत निम्ननिनखत कागजातहरु अनिवायय रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमानणत गरर पेश गिुयपिेछ 

। 

१)िेपािी िागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप, २)समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पिेमा सो को प्रनतनिनप ३) न्युितम शैनक्षक योग्यताको 

प्रमाणपत्र र चाररनत्रक प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप, प्रानबनधक कायय (इन्जीनियररङ, स्वास््य तथा पशु नचदकत्सा िगायतका अन्य क्षेत्र) का िानग 

आवश्यक पिे व्यवसानयक प्रमाणपत्र (िाइसेन्स) को प्रनतनिनप, तानिम र आवश्यक पिेमा सो समेतको प्रनतनिनप, आवश्यकता अिुसार अन्य 

।  

हालसाल ैखिचकेो 
पासपोर्ट साइजको पुरै 

अनुहार देखिने दवुै कान  
देखिने फोर्ो यहााँ र्ास्ने 


