अनुसूची -३
(बुुँदा४.२सुँगसम्बन्धितदरखास्तफारामकोढाुँचा)
ततलागुफा नगरकार्यपाललकको कार्ायलर्

हालसालै खखचेको

गाल्जे कालीकोट

पासपोटय साईजको
परु ै मख
ु ाकृतत दे खखने

कर्ायली प्रदे श,नेपाल

फोटो र्हाुँ टास्ने र

करारको लागि दरखास्त फाराम

फोटो र फाराममा

(क) वैर्न्ततक वववरर्
नाम

थर

पने गरी

(दे वनागरीमा)
(अंग्रेजी ठूलो अक्षरमा)

ललङ्ग:

नागररकता नं:
स्थार्ी ठे गाना

क)

जारी गने न्जल्ला :

लमतत :

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

ङ) मागय/घर नं. :

च) फो नं.

उम्मेदवारले
दस्तखत

न्जल्ला
घ)

टोल

:
पत्राचार गने ठे गाना :

ईमेल

बाबक
ु ो नाम, थर :

जधम लमतत :

बाजेको नाम, थर :

(वव.सं.मा)

हालको उमेर :

(ईन्स्व संवतमा)
वर्य

महहना

(ख) शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/ताललम (दरखास्त फाराम भरे को पदको लागग चाहहने आवश्र्क धर्न
ू तम शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेख गने)
आवश्यक

न्यन
ू तम

योग्यता

ववश्वववद्यालय/बोर्ड/ताललम

ददने

शैक्षिक उपागि/ताललम

संकाय

श्रेणी/प्रततशत

मल
ू ववषय

संस्था

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता
ताललम
(ि) अनभ
ु व सम्बन्िी वववरण
कायाडलय

पद

सेवा/समह
ू /उपसमह
ू

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अवगि
दे खख

सम्म

मैले र्स दरखास्तमा खुलाएका सम्पर्
ू य वववरर्हरु सत्र् छन ् । दरखास्त बझ
ु ाएको पदको सूचनाको लागग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न । कुनै
कुरा ढाुँटे वा लक
ु ाएको ठहररएमा प्रचललत कानन
ू बमोन्जम सहनेछु/बझ
ु ाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानन
ू तथा र्स दरखास्त फारामका

पष्ृ ठहरुमा उल्लेखखत सबै शतय तथा तनर्महरु पालना गनय मधजरु गदयछु । साथै करारमा उल्लेखखत शतयहरु पर्
ू य रुपमा पालना गनेछु र करारको समर्भधदा अगावै
करारको अधत्र् गदाय कन्म्तमा ३ महहनाको पव
ू य सूचना हदई कार्ायलर्मा तनवेदन हदनेछु ।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप

दायााँ

उम्मेदवारको दस्तखत

बायााँ

लमतत:
कार्ायलर्ले भनेेः
रलसद/भौचर नं. :

रोल नं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारर् :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः

दरखास्त

लमतत :

दस्तखत

स्वीकृत/अस्वीकृत

गनेको

लमतत :
द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेखखत लगार्त तनम्नललखखत कागजातहरु अतनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाखर्त गरी पेश गनुय पनेछ ।
(१) नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रततललवप,

(२) समकक्षता र सम्बद्ि आवश्र्क पनेमा सो को प्रततललवप, (३) धर्न
ू तम शैक्षक्षक

र्ोग्र्ताको प्रमार्पत्र र चाररत्रत्रक प्रमार्पत्रको प्रततललवप, प्राववगिक कार्य (इन्धजतनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पशु गचककत्सा लगार्तका अधर् क्षेत्र) का लागग
आवश्र्क पने व्र्वसातर्क प्रमार्पत्र (लाईसेधस)को प्रततललवप, ताललम र अनभ
ु व आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रततललवप, आहद ।

