
अनुसूची - ३ 
(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा) 
गणेशमान चारनाथ नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

विरेधरिजार, िनुषा 
प्रदेश नं.२, नेपाि 

करारको लागि दरखास्त फाराम 
(क) िैर्न्ततक वििरण 

 नाम थर
  

(देिनागरीमा)  
(अंग्रेजी ठूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने न्जल्िा : लमतत : 
स्थार्ी ठेगाना क) न्जल्िा ख) न.पा./गा.पा. ग) िडा नं 
 घ) टोि : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 
बाबुको नाम, थर : जधम लमतत :                   (वि.सं.मा)                    (ईन्स्ि संितमा) 
बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             िषय            महहना 

(ख) शकै्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िागग चाहहने आिश्र्क धरू्नतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक न्यूनतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यालय/बोर्ड/ताललम ददने 
संस्था 

शैक्षिक उपागि/ताललम  संकाय शे्रणी/प्रततशत मूल ववषय 

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता      
     

तालिम      
(ि) अनुभव सम्बन्िी वववरण  

कायाडलय पद सेवा/समूह/उपसमहू शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवगि 

देखख सम्म 
       
       

मैिे र्स दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय वििरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िागग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन 
। कुनै कुरा ढाुँटे िा िुकाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोन्जम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स 
दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेखखत सबै शतय तथा तनर्महरु पािना गनय मधजुर गदयछु । साथै करारमा उल्िेखखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना 
गनेछु र करारको समर्भधदा अगािै करारको अधत्र् गदाय कन्म्तमा ३ महहनाको पूिय सूचना हदई कार्ायिर्मा तनिेदन हदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दायााँ बायााँ 
 
 

 

लमतत: 

कार्ायिर्िे भनेेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः 
लमतत : 

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
दस्तखत 
लमतत : 

 

रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेखखत िगार्त तनम्नलिखखत कागजातहरु अतनिार्य रुपमा उम्मेदिार आफैिे प्रमाखणत गरी पेश गनुय पनेछ । 
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततलिवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ि आिश्र्क पनेमा सो को प्रततलिवप, (३) धरू्नतम शैक्षक्षक 

र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररत्रत्रक प्रमाणपत्रको प्रततलिवप, प्राविगिक कार्य (इन्धजतनर्ररङ्ग, स्िास््र् तथा पश ु गचककत्सा िगार्तका अधर् क्षेत्र) का 
िागग आिश्र्क पने व्र्िसातर्क प्रमाणपत्र (िाईसेधस)को प्रततलिवप, तालिम र अनुभि आिश्र्क पनेमा सो समतेको प्रततलिवप, आहद । 

हािसािै खखचेको 
पासपोटय साईजको 
पुरै मुखाकृतत देखखने 
फोटो र्हाुँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदिारिे 
दस्तखत 


