
त्रिबेणी गाउँपात्रिका 
गाउँ कार्यपात्रिकको कार्ायिर् 

जगुार रोल्पा 
िमु्बबनी प्रदेश, नेपाि 

विज्ञापन नं.:  

पदः  

करारको िात्रग दरखास्त फाराम 
(क) िैर्म्िक वििरण 

 नाम थर
  

(देिनागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूिो अक्षरमा)  त्रिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने म्जल्िा : त्रमत्रत : 
स्थार्ी ठेगाना क) म्जल्िा ख) न.पा./गा.पा. ग) िडा नं 
 घ) टोि : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 
पिाचार गने ठेगाना : ईमेिः 
बाबकुो नाम, थर : जन्म त्रमत्रत :  (वि.सं.)                 (ईम्स्ि संित) 
बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             िर्य            मवहना 

(ख) शैम्क्षक र्ोग्र्ता/तात्रिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िात्रग चावहने आिश्र्क न्रू्नतम शैम्क्षक र्ोग्र्ता/तात्रिम माि उल्िेख गने) 

आिश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता विश्वविद्यािर्/बोडय/तात्रिम ददन ेसंस्था शैम्क्षक उपात्रि/तात्रिम  संकार् शे्रणी/प्रत्रतशत मूि विर्र् 
शैम्क्षक र्ोग्र्ता      

     
तात्रिम      

(ग) अनभुि सबबन्िी वििरण  

कार्ायिर् पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अित्रि 

देम्ख सबम 
       
       

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सबपूणय वििरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िात्रग अर्ोग्र् ठहररन ेगरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा 
ढाँटे िा िकुाएको ठहररएमा प्रचत्रित कानून बमोम्जम सहनेछु/बझुाउनेछु । उबमेदिारिे पािना गने भनी प्रचत्रित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा 
उल्िेम्खत सबै शतय तथा त्रनर्महरु पािना गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्िेम्खत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगािै करारको 
अन्त्र् गदाय कम्बतमा ३ मवहनाको पूिय सूचना ददई कार्ायिर्मा त्रनिदेन ददनछुे । 

उबमेदिारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उबमेदिारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ
 
 

 

त्रमत्रत: 

कार्ायिर्िे भनेः 
रत्रसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतः 
त्रमत्रत : 

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
दस्तखत 
त्रमत्रत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेम्खत िगार्त त्रनबनत्रिम्खत कागजातहरु अत्रनिार्य रुपमा उबमेदिार आफैिे प्रमाम्णत गरी पेश गनुय पनेछ । 
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपिको प्रत्रतत्रिवप,    (२) समकक्षता र सबबद्ध आिश्र्क पनेमा सो को प्रत्रतत्रिवप,  
(३) न्रू्नतम शैम्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपि र चाररत्रिक प्रमाणपिको प्रत्रतत्रिवप, प्रावित्रिक कार्य (इम्न्जत्रनर्ररङ्ग, स्िास््र् तथा पश ुम्चवकत्सा िगार्तका अन्र् के्षि) 

का िात्रग आिश्र्क पने व्र्िसावर्क प्रमाणपि (िाईसेन्स)को प्रत्रतत्रिवप, तात्रिम र अनभुि आिश्र्क पनेमा सो समेतको प्रत्रतत्रिवप, आदद । 
  

हािसािै म्खचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृत्रत देम्खन े
फोटो र्हा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उबमेदिारिे 
दस्तखत 
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