
िजराभवानी गाउँपा-लका 

गाउँ काय'पा)लकाको काया'लय 
सेढवा, पसा' 

मधेश ूदेश, नेपाल 
 

करार सेवाको ला)ग दरखाःत फाराम 
(क) वैयि&क 'ववरण 

 नाम थर
  

(देवनागर1मा)  
(अंमजेी ठूलो अ;रमा)  <ल=: 

नाग>रकता नं: जार1 गन@ िजAला : <म<त : 
ःथायी ठेगाना क) िजAला ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा नं 
 घ) टोल : ङ) मागI/घर नं. : च) फो नं. 
पऽाचार गन@ ठेगाना : ईमेल 
बाबकुो नाम, थर : जPम <म<त :             ('व.सं.मा)              (ईिःव संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वषI            म'हना 

(ख) शैि;क योVयता/ता<लम (दरखाःत फाराम भरेको पदको ला<ग चा'हने आवँयक Pयूनतम शैि;क योVयता/ता<लम माऽ उAलेख गन@) 

आवँयक Pयूनतम योVयता 'वZ'व[ालय/बोडI/ता<लम \दने संःथा शैि;क उपा<ध/ता<लम  संकाय ौेणी/ू<तशत मूल 'वषय 

शैि;क योVयता      

     

     

ता<लम      

(ग) अनभुव स`बPधी 'ववरण  

कायाIलय पद सेवा/समूह/उपसमूह ौेणी/तह ःथायी/अःथायी/करार 
अव<ध 

देिख स`म 
       

       

मैले यस दरखाःतमा खलुाएका स`पूणI 'ववरणहb सcय छन ्। दरखाःत बझुाएको पदको सूचनाको ला<ग अयोVय ठह>रने गर1 कुनै सजाय पाएको छैन । 
कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको ठह>रएमा ूच<लत कानून बमोिजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उ`मेदवारले पालना गन@ भनी ूच<लत कानून तथा यस दरखाःत 
फारामका पkृहbमा उAलेिखत सबै शतI तथा <नयमहb पालना गनI मPजरु गदIछु ।  

उ`मेदवारको Aयाlचे सह1छाप उ`मेदवारको दःतखत 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

<म<त: 

कायाIलयले भन@ः 
र<सद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखाःत अःवीकृत भए सो को कारण : 
दरखाःत bज ुगन@को नाम र दःतखतः 
<म<त : 

दरखाःत ःवीकृत/अःवीकृत गन@को 
दःतखत 
<म<त : 

 

िpqय : दरखाःत साथ सूचनामा उAलेिखत लगायत <न`न<लिखत कागजातहb अ<नवायI bपमा उ`मेदवार आफैले ूमािणत गर1 पेश गनुI पन@छ । 

 

हालसालै िखचेको 
पासपोटI साईजको परैु 
मखुाकृ<त देिखने 
फोटो यहाँ टाःने र 
फोटो र फाराममा 
पन@ गर1 उ`मेदवारले 
दःतखत 
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ूवेश-पऽ 

 
क) नाम, थर:  

ख) पद: 

ग) तहः 

घ) उ=मेदवारको दःतखत नमूना: 

गाउँ काया3पा)लकाको काया3लयले भन3 :- 

यस काया3लयबाट )लइने उE पदको परFGामा तपाईलाई सि=म)लत हनु अनमु)त Lदइएको छ । 
PवQापनमा तोPकएको शत3 नपगेुको ठहर भएमा जनुसकेु अवःथामा प)न यो अनमु)त रT हनेुछ । 
रोल न=बरः 
 
 
 (काया3लयको छाप)          (ूमखु ूशासकUय अ)धकृत) 
 

हालसालै िखचेको 
पासपोटI साईजको 
परैु मखुाकृ<त 
देिखने फोटो यहाँ 
टाःने  


