अनुसूची – ३

(फुॉदा ४.२ सॉग सम्फन्धधत दयखास्त पायाभको ढाॉचा)

हालसालै

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम

मुिाकृति

खिचेको

पासपोर्ट

जोयामर गाउॉऩालरका

साईजको

परु ै

दे खिने

फोर्ो

र्ाॉसी फोर्ो र फाराममा

यावतकट्टे , डोटी

पने

सुदूयऩन्िभ प्रदे श, नेऩार

गरी

उम्मेदवारले

दस्ििि गने

कयायको रालग दयखास्त पायाभ
(क) उम्भेदवायरे दयखास्त पायाभ बये को ऩद सम्फधधी वववयण्
ववऻाऩन नॊ.

ववऻाऩन लभलत्

सेवा्

सभूह/उऩसभूह्

ऩद्

तह्

(ख) उम्भेदवायको वैमन्िक वववयण्
नाभ,

(दे वनागयीभा)

थय

उम्भेदवायको

स्थामी ठे गाना

(अॊ ग्रज
े ी ठू रो अऺयभा)

लरङ्ग्

नागरयकता नॊ.

जायी गने न्जलरा्

जायी लभलत्

प्रदे शको नाभ्

न्जलरा्

न.ऩा./गा.ऩा.

वडा नॊ.

टोर्

पोन नॊ.

ऩत्राचाय गने ठे गाना्

ई-भेर्

फाफुको नाभ्

आभाको नाभ्

फाजेको नाभ्

ऩलत/ऩत्नीको नाभ्

जधभ लभलत

(वव.सॊ .)

(ग) शैन्ऺक

(ई.सॊ .)

मोग्मता/तालरभ्

(दयखास्त

पायाभ

हारको उभेय् ...... वषय ...... भवहना
बये को

ऩदको

रालग

चावहने

आवश्मक

धमूनतभ

शैन्ऺक

मोग्मता/तालरभ भात्र उलरेख गने)
आवश्मक

ववश्वववद्यारम/फोडय/तालरभ ददने सॊ स्था

शैन्ऺक उऩाधी/तालरभ

सॊ काम

श्रे णी/प्रलतशत

भूर ववषम

धमूनतभ
शैन्ऺक
मोग्मता
तालरभ
(घ) अनुबव सम्फधधी वववयण्
कामायरम

ऩद

सेवा/सभूह/उऩसभूह

श्रे णी/तह

स्थामी/अस्थामी
/कयाय

अवधी
दे खी

सम्भ

भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩूणय वववयणहरु सत्म छन । दयखास्त फुझाएको ऩदको ववऻाऩनको रालग अमोग्म
ठहयीने गयी कुनै सजाम ऩाएको छै न । कुनै कुया ढाॉटे वा रुकाएको ठहयीएभा प्रचरीत कानून फभोन्जभ
सहनेछु/फुझाउनेछु ।उम्भेदवायरे ऩारना गने बलन प्रचलरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभका ऩृष्ठहरुभा उलरेन्खत
सफै शतय तथा लनमभहरु ऩारना गनय भधजुय गदयछु । साथै कयायभा उलरेन्खत शतयहरु ऩूणरु
य ऩभा ऩारना गनेछु य
कयायको सभमबधदा अगावै कयायको अधत्म गदाय कन्म्तभा ३ भवहनाको ऩूव य सूचना ददई कामायरमभा लनवेदन ददनेछु ।
उम्भेदवायको लमाप्चे सहीछाऩ
दामाॉ

उम्भेदवायको दस्तखत
फाॉमा
लभलत:

कामायरमरे बने्
यलसद/बौचय नॊ.

योर नॊ.

दयखास्त अन्स्वकृत बए सोको कायण :
दयखास्त रुजु गनेको

दयखास्त न्स्वकृत/अन्स्वकृत गनेको

नाभ:

नाभ:

दस्तखत:

दस्तखत:

लभलत:

लभलत:

द्रष्टव्म्

दयखास्त साथ ववऻाऩनभा उलरेन्खत रगामत लनम्नलरन्खत कागजातहरु अलनवामय रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे

प्रभान्णत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ ।

(१) उम्भेदवायको व्मन्िगत वववयण (CV)
(२) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ,
(३) सभकऺता य सम्फद्धता आवश्मक ऩनेभा सो को प्रलतलरवऩ,
(४) धमुनतभ शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ,
(५) तालरभ य अनुबव आवश्मक ऩनेभा सो को प्रलतलरवऩ,
(६) प्राववलधक कामय (इन्धजलनमरयङ्ग, स्वास््म तथा ऩशु न्चवकत्सा रगामतका अधम ऺेत्र) का रालग आवश्मक ऩने
व्मावसावमक प्रभाणऩत्र (राईसेधस) को प्रलतलरवऩ, आदद ।

अनुसूची – ३

(फुॉदा ४.२ सॉग सम्फन्धधत दयखास्त पायाभको ढाॉचा)

हालसालै

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम

मुिाकृति

जोयामर गाउॉऩालरका

पासपोर्ट

खिचेको
साईजको
दे खिने

परु ै
फोर्ो

र्ाॉसी फोर्ो र फाराममा

यावतकट्टे , डोटी

पने

सुदूयऩन्िभ प्रदे श, नेऩार

गरी

उम्मेदवारले

दस्ििि गने

प्रवेश-ऩत्र
ऩरयऺाथीरे बने्
(क) उम्भेदवायको नाभ, थय्
(ख) ववऻाऩन नम्फय्
(ग) सेवा्

(घ) सभूह/उऩसभूह्

(ङ) ऩद्

(च) तह्

(छ) दस्तखत्

गाउॉऩालरकाको कभयचायीरे बने्
मस कामायरमफाट लरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई सन्म्भलरत हुन अनुभलत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको
शतय नऩुगेको ठहय बएभा जुनसुकै अवस्थाभा ऩलन मो अनुभलत यद्द हुनेछ ।
योर नम्फय् ............
..........................

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

(कभयचायीको दस्तखत)

(कामायरमको छाऩ)
उम्भेदवायरे ऩारना गनुऩ
य ने लनमभहरु

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा अलनवामय रुऩभा प्रवेशऩत्र लमाउनु ऩनेछ । प्रवेशऩत्र ववना ऩयीऺाभा फस्न ऩाइने छै न ।
२. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन प्रमोग गनय ऩाइने छै न ।
३. लरन्खत ऩयीऺाको नलतजा प्रकाशन बएऩलछ अधतवायताय हुने ददनभा ऩलन प्रवेशऩत्र लमाउनु अलनवामय छ ।
४. दयखास्त पायभभा रेन्खएको ऩद य तहको ऩयीऺाभा भात्र सन्म्भलरत बई ऩयीऺा ददनु ऩनेछ ।
५. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमायदा ववऩरयत कुनै कामय गये भा ऩयीऺा हरफाट लनष्काशन तथा कानून फभोन्जभ
कायफाही गरयने छ ।
६. ऩयीऺा हरभा कुनै काऩी, वकताफ, कागज, न्चट आदद रै जान ऩाइने छै न । ऩयीऺालथयरे आऩसभा कुयाकानी य सॊ केत गनय
ऩाइने छै न ।
७. उम्भेदवायरे ऩयीऺा बएको ददनभा हान्जय अलनवामय रुऩभा गनुय ऩनेछ ।
८. लफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा

हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा लनजराई केही बएभा कामायरम जवापदे ही हुने

छै न ।
९. कुनै उभेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहे को अस्ऩष्टताको सम्फधधभा सोध्नुऩदाय ऩयीऺाभा सन्म्भलरत अधम उभेदवायहरुराई वाधा
नऩने गयी लनयीऺकराई सोध्नुऩनेछ ।
१०. मस जोयामर गाउॉऩालरकारे सू चनाद्बाया लनधाययण गये को कामयक्रभ अनुसाय ऩयीऺा सॊ चारन हुनेछ ।

