अनुसूची-3(क)

(दफा ४ को उपदफा 6 सँग सम्वन्धित दरखास्त फारामको ढाँचा)

हािसािै न्खचेको

तातोपानी गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्

पासपोटय साईजको पुरै
मुखाकृलत दे न्खने फोटो

जुम्िा

र्हाँ टास्ने र फोटो

कर्ायिी प्रदे श, नेपाि

फाराममा पने गरी
दस्तखत गने

करारको िालग दरखास्त फाराम
क)

ब्र्न्िगत लििरर्
लिज्ञापन नं.

पदः

नाम थर

पद/श्रे र्ीः

(दे वनागरीमा)

हुलिर्ाः

(अं ग्रज
े ी ठू िो अक्षरमा)
नागररकता नं.
स्थार्ी ठे गाना

लिङ्गः
जारी गने न्जलिाः

लमलतः

क) न्जलिा

ख) न.पा./गा.पा.

ग) वडा नं.

घ) टोि

ङ) मागय/घर नं.

च) फोन नं.

पत्राचार गने ठे गानाः

ईमेिः

वावुको नाम थरः

जधम लमलतः……………………..……लि.सं .............................ई.सं .

आमाको नाम थरः

हािको उमेरः ………………….िर्य………………..महहना

िाजेको नाम थरः
ख)

शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िालग चाहहने आवश्र्क धर्ूनतम शैन्क्षक र्ोग्र्ता/ तालिम मात्र उलिेख गने)

आवश्र्क

हवश्वहवद्यािर्/ िोडय/ तालिम

शैन्क्षक उपालि/

धर्ूनतम र्ोग्र्ता

ददने सं स्था

तालिम

सं कार्

श्रे न्र्/ प्रलतशत

मूि लिर्र्

शैन्क्षक र्ोग्र्ता

तालिम
मैिे र्स दरखास्तमा खुिाईएका सम्पूर् य लििरर्हरु सत्र् छन् । दरखास्त िुझाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार्

पाएको छै न । कुनै ढाँटे वा िुकाएको ठहररएमा प्रचलित कानून िमोन्जम सहने छु / िुझाउनु छु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित
कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उलिेन्खत सिै शतय तथा लनर्महरु पािना गनय मञ्जुर गदयछु । साथै करारमा उलिेन्खत शतयहरु

पूर् य रुपमा पािना गने छु र करारको समर् भधदा अगावै करारको अधत्र् गदाय कन्म्तमा तीन महहनाको पूव य सूचना ददई कार्ायिर्मा लनवेदन
ददने छु ।

उम्मेदवारको लर्ाप्चे सहहछाप

उम्मेदवारको दस्तखत

दाँर्ा

वाँर्ा

लमलतः
कार्ायिर्िे भने
रलसद/ भौचर नं.:

रोि नं.:

दरखास्त अस्वीकृत भए सोको कारर्ः
दरखास्त स्वीकृत / अस्वीकृत गनेको

दरखास्त रुजु गनेको नामः
दस्तखतः

लमलतः

दस्तखतः

लमलतः

द्रष्टब्र्ः दरखास्त साथ सूचनामा उलिेन्खत िगार्त लनम्न लिन्खत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमान्र्त गरी पेश गनुय पने
छ । 1. नेपािी नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रलतलिहप, 2. समकक्षता र सम्वद्ध आवश्र्क पनेमा सोको प्रलतलिहप, 3. धर्ूनतम शैन्क्षक

र्ोग्र्ताको प्रमार् पत्र, चाररलत्रक प्रमार् पत्रको प्रलतलिहप, 4. सम्वन्धित पररर्द(Council) को दताय ब्र्वसाहर्क प्रमार् पत्रको प्रलतलिहप, 5.
तालिम आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिहप आदद ।

तातोपानी गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्
लिताकोट, जुम्िा

कर्ायिी प्रदे श, नेपाि

प्रवेश पत्र
हािसािै न्खचेको

रोि नं.:

पासपोटय साईजको पुरै
मुखाकृलत दे न्खने फोटो

क) नाम थरः

र्हाँ टास्ने र फोटो
फाराममा पने गरी

ख) पदः

दस्तखत गने

ग) तह/श्रे र्
घ) लिज्ञापन नं.
ङ) उम्मेदवारको दस्तखतः
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे भने
र्स कार्ायिर्िाट लिईने उि पदको परीक्षामा तपाईिे सन्म्मलित हुन अनुमलत ददईएको छ । हवज्ञापनमा
तोहकएको शतय नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पलन र्ो अनुमलत रद्द हुने छ ।

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

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

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

रूजु गनेको दस्तखत

कार्ायिर् प्रमुख

कार्ायिर्को छाप

