अनस
ु च
ू ी -३
( बुुँदा४.२सुँगसम्बन्धितदरखास्तफारामकोढाुँचा )
फालेलुङ गाउुँकार्यपान्लकको कार्ायलर्
थोन्ललम्वा पाुँचथर
१ नं. प्रदेश नेपाल

हालसालै क्तखचेको पासपोटग
साईजको परु ै मख
ु ाकृ क्तत
देक्तखने फोटो यहााँ टास्ने र
फोटो र फाराममा पने गरी
उम्मेदवारको दस्तखत ।

करारको लान्ग दरखास्त फाराम
(क) वैयक्तिक क्तववरण
नाम थर (देवनागरीमा)
(अग्रं ेजी ठूलो अक्षरमा)
नागररकता नं:
जारी गने क्तजल्ला :
स्थायी
क) क्तजल्ला
ख) न.पा./गा.पा
ठे गाना
घ) टोल :
ङ) मागग/घर नं. :
पत्राचार गने ठे गाना :
बाबक
जन्म क्तमक्तत :
ु ो नाम, थर :
(क्तव.सं.मा)

बाजेको नाम, थर :

हालको उमेर :

क्तलङ्ग:
क्तमक्तत :
ग) वडा नं
च) फो नं.
ईमेल
(ईक्तस्व संवतमा)

वर्ग

मक्तहना

(ख) शैक्तक्षक योग्यता/ताक्तलम (दरखास्त फाराम भरे को पदको लाक्तग चाक्तहने आवश्यक न्यनू तम शैक्तक्षक योग्यता/ताक्तलम मात्र
उल्लेख गने)
आवश्र्क धर्ूनतम न्वश्वन्वद्यालर्/बोर्य/तान्लम न्दने शैन्िक उपान्ि/तान्लम सक
ं ार् श्रेणी/प्रन्त मूल न्वषर्
र्ोग्र्ता
संस्था
शत
शैक्तक्षक योग्यता
ताक्तलम

(ग) अनभ
ु व सम्बधिी न्ववरण
कार्ायलर्

पद

सेवा/समूह/उपसमूह श्रेणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार

अवन्ि
देन्ख

सम्म

मैले यस दरखास्तमा खल
ु ाएका सम्पणू ग क्तववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बझु ाएको पदको सचू नाको लाक्तग अयोग्य ठहररने गरी कुनै
सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढााँटे वा लक
ु ाएको ठहररएमा प्रचक्तलत काननू बमोक्तजम सहनेछु/बझु ाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी
प्रचक्तलत काननू तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्लेक्तखत सबै शतग तथा क्तनयमहरु पालना गनग मन्जरु गदगछु । साथै करारमा
उल्लेक्तखत शतगहरु पणू ग रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाग कक्तम्तमा ३ मक्तहनाको पवू ग सचू ना क्तदई
कायागलयमा क्तनवेदन क्तदनेछु ।
उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप
उम्मेदवारको दस्तखत
दार्ाुँ
बार्ाुँ
न्मन्त: २०७५/० /
कायागलयले भनेेः
रक्तसद/भौचर नं. :
रोल नं. :
दरखास्त अस्वीकृ त भए सो को कारण :
दरखास्त दताग गनेको नाम र दस्तखतेः दरखास्त रुजु गनेको नाम र दरखास्त स्वीकृ त/अस्वीकृ त गनेको दस्तखत
दस्तखतेः

क्तमक्तत :
क्तमक्तत :
क्तमक्तत :
द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सच
ू नामा उल्लेन्खत लगार्त न्नम्नन्लन्खत कागजातहरु अन्नवार्य रुपमा उम्मेदवार आफै ले
प्रमान्णत गरी पेश गनयु पनेछ ।
(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तलक्तप,
(२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रक्ततक्तलक्तप,
(३) न्यनू तम शैक्तक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररक्तत्रक प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तलक्तप, प्राक्तवक्तिक कायग (इक्तन्जक्तनयररङ्ग, स्वास््य तथा पशु
क्तचक्तकत्सा लगायतका अन्य क्षेत्र) का लाक्तग आवश्यक पने यवयवसाक्तयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रक्ततक्तलक्तप, ताक्तलम र अनभु व
आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रक्ततक्तलक्तप, आक्तद ।

