
 

अनुसूची - ३ 

(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा) 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 
कागबेनी, मुस्ताङ 

गण्डकी प्रदेश, नेपाल 

करारको िालग दरखास्त फाराम 
(क) वैयन्धिक शववरण 

 नाम थर

  

)देवनागरीमा(   

)अंगे्रजी िूलो अक्षरमा(   शलङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने शजल्ला : शमशत : 

स्थायी िेगाना क) शजल्ला: ख) न.पा./गा.पा.: ग) वडा नं.: 

 घ) टोल: ङ) घर नं./मागण: च) फोन नं.: 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेल 

बाबुको नाम, थर : जन्म शमशत: (शव.सं.मा)                                   (ईस्वी सं.मा) 

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर: वर्ण:                      मशहना: 

(ख) शैशक्षक योग्यता/ताशलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लाशग चाशहने आवश्यक नू्यनतम शैशक्षक योग्यता/ताशलम मात्र  उले्लख गने) 

आवश्यक नू्यनतम योग्यता शवश्वशवद्यालय/ताशलम शदने संस्था/शनकाय शैशक्षक उपाशध/ताशलम संकाय शे्रणी/प्रशतश

त 

मूल शवर्य 

शैशक्षक योग्यता      

     

ताशलम      

(ग) अनुभव सम्बन्धी लववरण  

कायायिय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलध 

देक्तख सम्म 

       

       

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका समू्पणण शववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लाशग अयोग्य िहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाुँटे वा लुकाएको 

िहररएमा प्रचशलत कानून बमोशजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उमे्मदवारले पालना गने भनी प्रचशलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उले्लन्धखत सबै शतण तथा शनयमहरु 

पालना गनण म्जुर गदणछु । साथै करारमा उले्लन्धखत शतणहरु पूणण रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभ्ा अगावै करारको अ्त्य  गदाण कन्धतिममा ३ मशहनाको पूवण सूचना शदई 

कायाणलयमा शनवेदन शदनेछु । 

उमे्मदवारको ल्याप्चे सहीछाप उमे्मदवारको दस्तखत 
दायाँ बायाँ 

 

 

 

लमलत: 

कायाणलयले भनेेः 
रशसद /भौचर नं: .  रोल नं: . 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः 

शमशत : 

दरखास्त स्वीकृत अस्वीकृत गनेको/ 

दस्तखत 

शमशत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उले्लन्धखत लगायत शनम्नशलन्धखत कागजातहरु अशनवायण रुपमा उमे्मदवार आफैले प्रमाशणत गरी पेश गनुण पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रशतशलशप, (३) नू्यनतम शैशक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररशत्रक प्रमाणपत्रको 

प्रशतशलशप, प्राशवशधक कायण (इन्ध्जशनयररङ्ग, स्वास्थ्य तथा पशु शचशकत्सा लगायतका अन्य के्षत्र) का लाशग आवश्यक पने व्यवसाशयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रशतशलशप, ताशलम र अनुभव 

आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रशतशलशप, आशद । 

 

 

हालसालै न्धखचेको 

पासपोटण  साईजको पुरै 

मुखाकृशत देन्धखने फोटो 

यहाुँ टासे्न र फोटो र 

फाराममा पने गरी 

उमे्मदवारले दस्तखत गने 


