
जैमिनी नगरपामिका  

नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

कुश्मिसेरा, बागिङु, गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 

करारको िालग दरखास्त फाराि 

१) पद सम्बन्धि वििरण  

(क) बबज्ञापन न :-     (ख) पद:-             (ग) तह:-                 (घ)सेिा:-   (घ) सिहु:-  
(२) वैर्श्िक वववरण 

 नाि थर
  

(देवनागरीिा)  

(अंग्रजेी ठूिो अक्षरिा)  लिङ्ग: 
नागररकता नं: जारी गने श्जल्िा : लिलत : 

स्थार्ी ठेगाना क) श्जल्िा ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) िागय/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने ठेगाना : ईिेि 
बाबकुो नाि, थर : जन्ि लिलत :             (वव.सं.िा)              (ईश्स्व संवतिा) 
बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             वर्य            िवहना 

(३) शैश्क्षक र्ोग्र्ता/तालिि (दरखास्त फाराि भरेको पदको िालग चावहने आवमर्क न्रू्नति शैश्क्षक र्ोग्र्ता/तालिि िात्र उल्िेख गने) 
आवमर्क न्रू्नति र्ोग्र्ता ववश्वववद्यािर्/बोडय/तालिि ददन ेसंस्था शैश्क्षक उपालि/तालिि  संकार् शे्रणी/प्रलतशत िूि ववर्र् 

शैश्क्षक र्ोग्र्ता      

     

तालिि      

(४) अनभुव सम्बन्िी वववरण  

कार्ायिर् पद सेवा/सिूह/उपसिूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 

अवलि 

देश्ख सम्ि 

       

       

िैिे र्स दरखास्तिा खिुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुन ैसजार् पाएको छैन । कुन ै
कुरा ढााँटे वा िकुाएको ठहररएिा प्रचलित कानून बिोश्जि सहनेछु/बझुाउनछुे । उम्िेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारािका 
पषृ्ठहरुिा उल्िेश्खत सबै शतय तथा लनर्िहरु पािना गनय िन्जरु गदयछु । साथै करारिा उल्िेश्खत शतयहरु पूणय रुपिा पािना गनेछु र करारको सिर्भन्दा अगावै 
करारको अन्त्र् गदाय कश्म्तिा ३ िवहनाको पूवय सूचना ददई कार्ायिर्िा लनवेदन ददनछुे । 

उम्िेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्िेदवारको दस्तखत 

दार्ााँ बार्ााँ 
 

 
 

लिलत: 
कार्ायिर्िे भनेेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाि र दस्तखतेः 
लिलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 

लिलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनािा उल्िेश्खत िगार्त लनम्नलिश्खत कागजातहरु अलनवार्य रुपिा उम्िेदवार आफैिे प्रिाश्णत गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) सिकक्षता र सम्बद्ध आवमर्क पनेिा सो को प्रलतलिवप, (३) न्रू्नति शैश्क्षक र्ोग्र्ताको 
प्रिाणपत्र र चाररलत्रक प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलिक कार्य (इश्न्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पश ुश्चवकत्सा िगार्तका अन्र् के्षत्र) का िालग आवमर्क पने व्र्वसावर्क 
प्रिाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिि र अनभुव आवमर्क पनेिा सो सिेतको प्रलतलिवप, आदद । 

 

हािसािै श्खचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
िखुाकृलत देश्खन े
फोटो र्हााँ टास्न ेर 
फोटो र फाराििा 
पने गरी उम्िेदवारिे 
दस्तखत 


