
रामप्रसादरार्इ गाउँपालिका  

गाउँ कार्इपालिकाको कार्ाइिर् 

वैकुण्ठे, भोजपरु  

प्रदेश नं. १, नेपाि 

करारको िालग दरखास्त फारम 

क) वैर्क्तिक वववरण नाम थर ( देवानगरी र अंग्रजी ठूिो अक्षरमा ) 

➢ देवानगरीमााः……………………..     ……………………….      ………………………… 

➢ अंग्रके्तजमााः ……………………..     ……………………….      ………………………… 

ख) लिङ्गाः मवििा ………………… परुुषाः ………………….. अन्र्ाः ………………… 

ग) नागररकता नाः ………………………. जारी गने क्तजल्िा …………………………. लमलत ………………… 

घ) स्थार्ी ठेगानााः क्तजल्िा…………………… न.पा. वा गा. पा.…………………………………….. वडा नं…… 

र्इमिेाः ………………………… 

ङ) जन्म लमलताः ………………………………….. (वव.सं.मा) …………………………………. (र्इक्तस्व संवतमा) 
च) शैक्तक्षक र्ोग्र्तााः उलतणइ गरेको साि, शैक्तक्षक संस्थाको नाम र प्राप्ांक प्रलतशतमा उल्िेख गने । 

स्नातकोत्तर    ……………………..    …………………………………   ………………………….. 

प्रमाणपत्र ति वा कक्षा १२ ………………….   ………………………………   ……………………………. 

एस.एि. लस. वा र्स.ई.ई  ……………………… …………………………….  ………………………. 

छ) अववभावकको नामाः 
बाबकुो नाम, थर  ………………………… ……………………………..  …………………………. 

आमाको नाम, थर  ………………………. …………………………….  ………………………….. 

बाजेको नाम, थर  …………………………. …………………………….  ……………………………… 

ज) अनभुव सम्बन्धी वववरण 

लस.नं. कार्ाइिर्को नाम सेवा/ समिु शे्रणी वा ति स्थार्ी/अस्थार्ी/करार अवधी 
१      
२      
३      
 

झ) तालिम सम्बन्धी वववरण 

लस.नं. तालिम लिएको संस्था  तालिम अवलध तालिमका ववषर् स्रोत व्र्िी स्थान  

१      
२      
३      
 

द्रष्टव्र् दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेक्तखत िगार्त लिक्तखत कागजातिरु अलनवार्इ रुपमा उम्मदेवार आफैिे प्रमाक्तणत गरी 
पेश गनुइ पनेछ ।  

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, 

फोटो 



(२) समकक्षता र सम्बद्ध आवाश्र्क पनेमा सोको प्रलतलिवप, 

(३) न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलधक कार्इका िालग आवश्र्क पने 
व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र (िार्इसेन्स) को प्रलतलिवप, आवश्र्क तालिम र अनभुव समतेको प्रलतलिवप, आदद । 

 मैिै र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पणुइ वववरणिरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िागी अर्ोग्र् 
ठिररने गरर कुनै सजार् पाएको छैन । कुन ैकुरा ढाँटे वा िकुाएको ठिररएमा प्रचलित कानून बमोक्तजम सिनेछु र 
बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारमका पषृ्ठिरुमा उल्िेक्तखत सबै शतइ 
तथा लनर्मिरु पािना  गनइ मन्जरु गदइछु । साथै करारमा उल्िेक्तखत शतइिरु पूणइ रुपमा पािना गनेछु  र करारको समर् 
भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाइ कक्तम्तमा ३ मविनाको पूवइ सूचना ददर्इ कार्ाइिर्मा लनवदेन ददनछुे । 

उम्मेदवारको िस्ताक्षरको सिी …………………… 

उम्मेदवारको नामाः……………………………………. 

लमलत………………………………. 

 

 

 

कार्ाइिर्िे भनेाः (कार्ाइिर् प्रलत) 

रलसद वा भौचर नं. ……………दरखास्तवािको नाम, थराः …………………………….……………………… रोि नं. …… 

आवेदन स्वीकृत पदाः…………………………. ववज्ञापन लमलताः…………………………………… 

 

पररक्षा वा अन्तरवाताइ लमलताः…………………………पररक्षा वा अन्तरवाताइ िनुे स्थानाः…………………………… 

दरखास्त अक्तस्वकृत भए सो को कारणाः ……………………………………………………………………………. 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम, दस्तखत र लमलताः ……………………    …………………. ……………. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

कार्ाइिर्िे भनेाः (दरखास्त ददने व्र्क्तििार्इ ददने) 
सिभागी प्रवेश -पत्र 

रलसद वा भौचर नं……… दरखास्तवािाको नाम, थराः …………………………………………….. रोि नं………… 

आवेदन स्वीकृत पदाः…………………………. ववज्ञापन लमलताः…………………………………… 

 

पररक्षा वा अन्तरवाताइ लमलताः…………………………पररक्षा वा अन्तरवाताइ िनुे स्थानाः…………………………… 

दरखास्त अक्तस्वकृत भए सो को कारणाः ……………………………………………………………………………. 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम, दस्तखत र लमलताः ………………………………………  …………………. ……………. 

दाँर्ा 
 
 
  

बाँर्ा  

फोटो 


