
पाना नं. १ 

अनसुचूी – ३ 

बुुँदा नं. ४२ सुँग सम्बन्धीत दरखास्त फारमको ढाुँचा 

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपाक्तिका  

गाउँ कार्यपाक्तिकाको कार्ायिर् 

कागबेनी, मुस्ताङ 

गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

करारको िाक्तग दरखास्त फारम 

सूचना/क्तवज्ञापन नं.  पदः  तह/शे्रणी  

(क) वैर्क्तिक क्तववरण 

नाम थरः 
(देवानगरीमा)  

(अंगे्रजी ठुिो अक्षरमा)  क्तिङ्गः  

नागररकता नं.  जारी गने क्तजलिाः  जारी क्तमक्तत  

स्थार्ी ठेगानाः 
क) क्तजलिा  ख) न.पा/गा.पा  ग) वडा नं.  

घ) टोि  ङ) घर नं./मागय  फोन नं.  

पत्राचार गने 

ठेगानाः 
 इमेिः  

बाबुको नामथरः  
जन्म क्तमक्ततः(क्तव.स ं

मा) 
 

(इ.सं 

मा) 
 

बाजेको नामथरः  
हािको 

उमेरः 
बर्ष  महिनााः  

(ख) शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/ताक्तिम (दस्तखत फारम भरेको पदको िाक्तग चाक्तहने आवश्र्क न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/ताक्तिम 

मात्र उलिेख गने) 

आवश्र्क 

न्रू्नतम र्ोग्र्ता 

क्तवश्वक्तवद्यािर्/ताक्तिम क्तदने 

संस्था/क्तनकार् 

शैक्तक्षक 

उपाक्ति/ताक्तिम 
संकार् शे्रणी/प्रक्ततशत 

मूि 

क्तबषर् 

शहैिक योग्यता 

     

     

     

     

ताहिम 
     

     

(ग) अनुभव सम्बन्िी क्तववरण 

कार्ायिर् पद 
सेवा/समूह

/उपसमूह 
शे्रणी/तह 

स्थार्ी/ 

अस्थार्ी/

करार 

अवक्ति 

देक्तख सम्म 

       

       

 

हािसािै क्तखचेको पासपोटय 

साइजको पुरै मुखाकृती 

देखीने फोटो र्हाँ राख्ने फोटो 

र फारममा पने गरी 

उम्मेदवारिे दस्तखत गने 



पाना नं २ 

 

  

 

 

मैिे र्स दस्तखतमा खुिाएका सम्पुणय क्तववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िाक्तग अर्ोग्र् ठहररने 

गरर कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िुकाएको ठहररएमा प्रचक्तित कानून बमोक्तजम सहनेछु/बुझाउने छु । 

उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचक्तित कानुन तथा र्स दरखास्त फारममा पृष्ठहरुमा उलिेक्तखत सबै शतय तथा क्तनर्महरु 

पािना गनय मञ्जुर गदयछु । साथै करारमा उलिेक्तखत शतयहरु पुणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै करार 

अन्त्र् गदाय कक्तम्तमा ३ मक्तहनाको पूवय सूचना क्तदई कार्ायिर्मा क्तनवेदन क्तदनेछु ।  

उम्मेदवारको लर्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दार्ाँ बार्ाँ 

  

क्तमक्ततः 

कार्ायिर्िे भनेः 

रक्तसद/भौचर नं.  रोि नं.   

दरखास्त अक्तस्वकृत भए सो को कारणः 

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतः 

क्तमक्ततः 

दरखास्त क्तस्वकृत/अक्तस्वकृत गनेको  

दस्तखतः 

क्तमक्ततः 

द्रष्टव्र्ःदरखास्त साथ सूचनामा उलिेक्तखत िगार्त क्तनम्नक्तिक्तखत कागजहरु अक्तनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफुिे प्रमाक्तणत 

गरी पेश गनुयपने छ  ।  

१. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तिपी 

२. समकक्षता र सम्बन्िन आवश्र्क पने मा सो को प्रक्ततक्तिपी 

३. न्रु्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररक्तत्रक प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तिपी, प्राक्तवक्तिक कार्य (इक्तन्जक्तनर्ररङ, 

स्वास््र् तथा पशू क्तचक्तकत्सक िगाएतका अन्र् के्षत्र) का िागी आवश्र्क पने व्र्वसाक्तर्क प्रमाणपत्र (िाइसेन्स) 

को प्रक्ततक्तिपी, ताक्तिम र अनुभव आवश्र्क परेमा सो समेतको प्रक्ततक्तिपी आदी ।  


