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कावासोती नगरपालिका  

नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

नविपरासी (ब.स.ुपवूय) 

गण्डकी प्रदेश, नेपाि 
 

करारको लागि दरखास्त फाराम 

(क) वैयगिक गववरण 

लवज्ञापन नं.  

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

पद : 

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

नाम थर

  

(देवनागरीमा)  

(अंग्रेजी ठूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने लजल्िा : लमलत : 

स्थार्ी ठेगाना क) लजल्िा ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 

बाबुको नाम, थर : जन्म लमलत :             (लव.सं.मा)                                 (ईलस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वर्य            मलहना 

(ख) शैगिक योग्यता/तागलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लागि चागिने आवश्यक न्यूनतम शैगिक योग्यता/तागलम मात्र उल्लेख िने) 

आवश्यक न्यूनतम 

योग्यता 

गवश्वगवद्यालय/बोर्ड/तागलम गदने 

ससं्था 

शैगिक उपागि/तागलम  सकंाय शे्रणी/प्रगतश

त 

मूल गवषय 

शैलक्षक र्ोग्र्ता      

     

तालिम      

(ि) अनुभव सम्बन्िी गववरण  

कायाडलय पद सेवा/समूि/उपसमूि शे्रणी/ति स्थायी/अस्थायी/करार 
अवगि 

देगख सम्म 

       

       

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्परू्य लववरर्हरु सत्र् छन ्। दरखास्त बुझाएको पदको सचूनाको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा िकुाएको 

ठहररएमा प्रचलित काननू बमोलजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित काननू तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेलखत सबै शतय तथा लनर्महरु पािना 

गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्िेलखत शतयहरु परू्य रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कलम्तमा ३ मलहनाको पवूय सचूना लदई कार्ायिर्मा लनवेदन 

लदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सिीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दायााँ बायााँ 

 

 

 

गमगत: 

कार्ायिर्िे भनेेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारर् : 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतेः 

लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 

दस्तखत 

लमलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सचूनामा उल्िेलखत िगार्त लनम्नलिलखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमालर्त गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिलप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिलप, (३) न्र्नूतम शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्रमार्पत्र र चाररलत्रक प्रमार्पत्रको 

प्रलतलिलप, प्रालवलिक कार्य (इलन्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पशु लचलकत्सा िगार्तका अन्र् के्षत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसालर्क प्रमार्पत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिलप, तालिम र 

अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप, आलद । 



कावासोती नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

नविपरासी (ब.स.ुपवूय)  

गण्डकी प्रदशे, नपेाि 
 

प्रवेश पत्र 

क) लवज्ञापन नं.  

ख) सेवा  

ग) समहू  

घ) श्रेर्ी/तह  

ङ) पद  

च) परीक्षा केन्द्र  

छ) उम्मेदावारको 
नाम, थर :- 

दस्तखत :- 

 

कमयचारीिे भन े: 

र्स कार्ायिर्वाट लिईने उक्त परीक्षामा तपाईिाई परीक्षा लदनको िालग अनमुलत लदइएको छ । ररत नपगुकेो ठहररएमा जनुसकैु अवस्थामा 

अनमुलत रद्द गनय सलकने छ । 

 

परीक्षा केन्द्र : 

रोि न.ं : 

 

 

कावासोती नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

नविपरासी (ब.स.ुपवूय) 

गण्डकी प्रदशे, नपेाि 
 

प्रवेश पत्र 

क) लवज्ञापन नं.  

ख) सेवा  

ग) समहू  

घ) श्रेर्ी/तह  

ङ) पद  

च) परीक्षा केन्द्र  

छ) उम्मेदावारको 
नाम, थर :- 

दस्तखत :- 
 

कमयचारीिे भन े: 

र्स कार्ायिर्वाट लिईने उक्त परीक्षामा तपाईिाई परीक्षा लदनको िालग अनमुलत लदइएको छ । ररत नपगुकेो ठहररएमा जनुसकैु अवस्थामा 

अनमुलत रद्द गनय सलकने छ । 
 

परीक्षा केन्द्र : 

रोि न.ं : 

 

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

अलिकृतको दस्तखत 

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

अलिकृतको दस्तखत 

 

फोटो 

 

फोटो 


