
अनसूुची – ३ 

 (फुॉदा ४.२ सॉग सम्फन्धधत दयखास्त पायाभको ढाॉचा)  

जोयामर गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम  

यावतकटे्ट, डोटी  

सदूुयऩन्िभ प्रदेश नेऩार  

कयायको रालग दयखास्त पायाभ  

 

(क) वैमन्िक वववयण :  

 नाभ थय: देवनागयीभा  

अॊग्रने्ज ठुरो अऺयभा  लरङ्ग: 

नागरयकता नॊ : जायी गने न्जल्रा: लभलत: 

स्थामी ठेगाना न्जल्रा: गा.ऩा./न.ऩा: ग)वडा नॊ: 

 घ)टोर भागय/घय नॊ: पोन नॊ: 

ऩत्राचाय गने ठेगाना: ईभेर : 

फाफकुो नाभ थय: जधभ लभलत: ईन्स्व सॊवतभा: 

फाजेको नाभ थय : हारको उभेय:                    वषय:                  भवहना: 

(ख) शैन्ऺक मोग्मता /तालरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको रालग चाहीने आवश्मक धमनुतभ शैन्ऺक मोग्मता/ 
तालरभ भात्र उल्रेख गने ) 

(ग) अनबुव सम्फन्धध वववयण 

कामायरम ऩद सेवा सभहु 
उऩसभहु 

शे्रन्ण तह स्थामी 
अस्थामी कयाय 

अवलध 

देखी सम्भ 

       

       

       

भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩूणय वववयणहरु सत्म छन । दयखास्त फझुाएको ऩदको सूचनाको रालग अमोग्म 
ठहयीने वा कुनै कुया ढाॉटे वा रकुाएको ठहयीएभा प्रचरीत कानून फभोन्जभ सहनेछु/फझुाउनेछु ।उम्भेदवायरे ऩारना 
गने बलन प्रचलरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेन्खत सफै शतय तथा लनमभहरु ऩारना गनय भधजयु 
गदयछु । साथै कयायभा उल्रेन्खत शतयहरु ऩूणयरुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको सभमबधदा अगावै कयायको अधत्म गदाय 
कन्म्तभा ३ भवहना ऩूवय सूचना ददई कामायरमभालनवेदन ददनेछु ।  

आवश्मक धमनुतभ 
मोग्मता 

ववश्वववद्यारम /फोडय 
/तालरभ ददन ेसॊस्था 

शैन्ऺक उऩालध 
/तालरभ 

सॊकाम शे्रन्ण/ प्रलतशत  भूर ववषम 

शैन्ऺक मोग्मता      

     
तालरभ      

हालसाल ै खिचकेो 

पासपोर्ट साईजको पुरै 

मुिाकृखि देखिने फोर्ो 

यहााँ र्ासे्न र फोर्ो र 

फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारल ेदस्ििि गने  

कायाटलय प्रयोजनको लाखग 

पररक्षार्थीको रोल नं.  



उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ उम्भेदवायको दस्तखत 

दामाॉ फाॉमा 
  

लभलत: 

कामायरमरे बने : 

यलसद /बौचय नॊ: योर नॊ: 
दयखास्त अन्स्वकृत बए सोको कायण : 

दयखास्त रुज ुगनेको  

नाभ: 

 

दस्तखत: 

 

लभलत: 

दयखास्त न्स्वकृत/अन्स्वकृत गनेको 
नाभ: 

 

दस्तखत: 

 

लभलत: 

 

द्रष्टव्म :  दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेन्खत रगामत लनम्नलरन्खत कागजातहरु अलनवामय रुऩभा उम्भेदवाय अपैरे 
प्रभान्णत गयी ऩेश गनुयऩनेछ । 

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ, (२) सभकऺता य सम्फद्ध आवश्मक ऩनेभा सो को प्रलतलरवऩ, (३) धमनुतभ 
शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ, (४)प्राववलधक कामय ( इन्धजलनमरयङ्ग, स्वास््म, तथा ऩश ु
न्चवकत्सा रगाएतका अधम ऺेत्र ) का रालग आवश्मक ऩने व्मवसामीक प्रभाणऩत्र (राईसेधस) को प्रलतलरवऩ, तालरभ य 
अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रलतलरवऩ आदद । 

………………………………………………………………………………………………………………. 

प्रवशेपत्र 

पररक्षार्थीले भन े 

(क) नाम, र्थरः 

(ि) पदः 

(ग) िह 

(घ) उमेदवारको दस्ििि नमुनाः 

गाउाँकायटपाखलकाको कायाटलयल ेभने 

यस कायाटलय वार् खलईने उक्त पदको पररक्षमा िपाईलाई सखम्मखलि हुन ऄनुमखि ददइएको छ । खवज्ञापनमा िोदकएको शिट नपुगेको 

ठहर भएमा जुनसुकै ऄवस्र्थामा पखन यो ऄनुमखि रद्ध हुनेछ । 

रोल नं. 

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

(पररक्षार्थर्थको दस्ििि)                                                                (कायाटलय प्रमिुको दस्ििि/कायाटलयको छाप) 

हालसाल ैखिचकेो पासपोर्ट 

साईजको परैु मुिाकृखि 

देखिने फोर्ो यहााँ र्ासे्न र 

फोर्ो र फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारल ेदस्ििि गने  

 


