अनुसूची-3
(फुदा 4.2 सॉग सम्फन्धधत दयखास्त पायभको ढाॉचा)

हारसारै न्खचेको

कनका सुधदयी गाउॉ कामयऩालरकको कामायरम

ऩासऩोटय साईजको ऩुयै

वियाट जुम्रा

भुखाकृलत दे न्खने
पोटो महाॉ टास्ने य

कणयरी प्रदे श नेऩार

पोटो य पायाभभा

विऻाऩन नॊ :-

ऩने गयी उम्भेदिायरे

ऩद:-

दस्तखत

तह:-

कयायको रागी दयखास्त पायाभ
(क) िैमन्िक विियण
नाभ थय

(दे िनागयीभा)
(अॊ ग्रज
े ी ठू रो अऺयभा)

लरङ्ग:

नागरयकता नॊ :
स्थामी ठे गाना

जायी गने न्जल्रा :

लभलत :

क) न्जल्रा

ख) न.ऩा./गा.वि.स.

ग) िडा नॊ

घ) टोर :

ङ) भागय/घय नॊ . :

च) पो नॊ .

ऩत्राचाय गने ठे गाना :

ईभेर

फाफुको नाभ, थय :

जधभ लभलत :

फाजेको नाभ, थय :

(वि.सॊ .भा)
हारको उभेय :

(ईन्स्ि सॊ ितभा)
िर्य

भवहना

(ख) शैन्ऺक मोग्मता/तालरभ (दयखास्त पायाभ बये को ऩदको रालग चावहने आिश्मक धमू नतभ शैन्ऺक मोग्मता/तालरभ भात्र उल्रे ख गने)
आिश्मक धमू नतभ मोग्मता

विश्वविद्यारम/फोडय/तालरभ ददने सॊ स्था

शैन्ऺक उऩालध/तालरभ

सॊ काम

श्रे णी/प्रलतशत

भू र विर्म

शैन्ऺक मोग्मता
तालरभ
(ग) अनुबि सम्फधधी विियण
कामायरम

ऩद

से िा/सभू ह/उऩसभू ह

श्रे णी/तह

स्थामी/अस्थामी/कयाय

अिलध
दे न्ख

सम्भ

भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩूणय विियणहरु सत्म छन् । दयखास्त फुझाएको ऩदको सू चनाको रालग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छै न । कुनै कुया ढाॉटे िा रुकाएको ठहरयएभा

प्रचलरत कानू न फभोन्जभ सहनेछु/फुझाउनेछु । उम्भेदिायरे ऩारना गने बनी प्रचलरत कानू न तथा मस दयखास्त पायाभका ऩृष्ठहरुभा उल्रे न्खत सफै शतय तथा लनमभहरु ऩारना गनय भधजुय गदयछु ।
साथै कयायभा उल्रे न्खत शतयहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको सभमबधदा अगािै कयायको अधत्म गदाय कन्म्तभा ३ भवहनाको ऩूि य सू चना ददई कामायरमभा लनिेदन ददनेछु ।
उम्भे दिायको ल्माप्चे सहीछाऩ
दामाॉ

उम्भे दिायको दस्तखत
फामाॉ

लभलत:
कामायरमरे बने्
यलसद/बौचय नॊ . :

योर नॊ . :

दयखास्त अस्िीकृत बए सो को कायण :
दयखास्त रुजु गनेको नाभ य दस्तखत्

दयखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको दस्तखत

लभलत :

लभलत :

द्रष्टव्म : दयखास्त साथ सू चनाभा उल्रे न्खत रगामत लनम्नलरन्खत कागजातहरु अलनिामय रुऩभा उम्भेदिाय आपैरे प्रभान्णत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ ।(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ
(२) सभकऺता य सम्फद्ध आिश्मक ऩनेभा सो को प्रलतलरवऩ

, (३) धमू नतभ शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ

,

, प्राविलधक कामय (इन्धजलनमरयङ्ग , स्िास््म तथा ऩशु

न्चवकत्सा रगामतका अधम ऺेत्र) का रालग आिश्मक ऩने व्मिसावमक प्रभाणऩत्र (राईसे धस)को प्रलतलरवऩ , तालरभ य अनुबि आिश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रलतलरवऩ , आदद ।

कनका सुधदयी गाउॉ कामयऩालरकको कामायरम
वियाट जुम्रा
कणयरी प्रदे श नेऩार

ऩरयऺाथीरे बने

प्रफेश-ऩत्र

हारसारै न्खचेको
ऩासऩोटय साईजको ऩुयै
भुखाकृलत दे न्खने

नाभ थय:-

पोटो महाॉ टास्ने य

विऻाऩन नॊ:-

पोटो य पायाभभा

ऩद:-

ऩने गयी उम्भेदिायरे

तह:-

दस्तखत

दयखास्त:गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमरे बने

ु ै
मस कामायरमफाट लरने उि ऩदको ऩरयऺाभा तऩाईराई सन्म्भलरत हुन अनुभलत ददएको छ । विऻाऩनभा तोवकएको शतय नऩुगक
े ो ठहय बएभा जनुसक
अिस्थाभा ऩलन मो अनुभलत यद्द हुने छ ।
योर नम्फय:........................

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

(कभयचायीको दस्तखत)

(कामायरमको छाऩ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

कनका सुधदयी गाउॉ कामयऩालरकको कामायरम
वियाट जुम्रा
कणयरी प्रदे श नेऩार

ऩरयऺाथीरे बने:नाभ थय:-

प्रफेश-ऩत्र

हारसारै न्खचेको
ऩासऩोटय साईजको ऩुयै
भुखाकृलत दे न्खने
पोटो महाॉ टास्ने य
पोटो य पायाभभा

विऻाऩन नॊ:-

ऩने गयी उम्भेदिायरे

ऩद:-

दस्तखत

तह:दयखास्त:गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमरे बने

ु ै
मस कामायरमफाट लरने उि ऩदको ऩरयऺाभा तऩाईराई सन्म्भलरत हुन अनुभलत ददएको छ । विऻाऩनभा तोवकएको शतय नऩुगक
े ो ठहय बएभा जनुसक
अिस्थाभा ऩलन मो अनुभलत यद्द हुने छ ।
योर नम्फय:........................
(कभयचायीको दस्तखत)

....................
(कामायरमको छाऩ)

