
माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकको कार्ायिर् 

नर्ाँबजार इिाम 

प्रदेश नं. १ नेपाि 

 

करारको िालग दरखास्त फाराम 

(क) वैयक्तिक वववरण 

 नाम थर

  

(देवनागरीमा)  

(अंगे्रजी ठूलो अक्षरमा)  वलङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने वजल्ला : वमवत : 

स्थायी ठेगाना क) 

वजल्ला 

ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोल 

: 

ङ) मागग/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेल 

बाबुको नाम, थर : जन्म वमवत :             (वव.सं.मा)              (ईक्ति संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वर्ग            मवहना 

(ख) शैवक्षक योग्यता/तावलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लावग चावहने आवश्यक नू्यनतम शैवक्षक योग्यता/तावलम मात्र 

उले्लख गने) 

आवश्यक 

नू्यनतम र्ोग्यता 

लवश्वलवद्यािर्/बोर्य/तालिम लदने संस्था शैलिक 

उपालि/तालिम  

संकार् शे्रणी/प्रलत

शत 

मूि लवषर् 

शैवक्षक योग्यता      

     

तावलम      

 

हालसालै खिचेको 
पासपोर्ट साईजको परैु 
मिुाकृति देखिन े
फोर्ो यहााँ र्ास्न ेर 
फोर्ो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारले 
दस्ििि 



(ग) अनुभव सम्बन्धी लववरण  

कार्ायिर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 

अवलि 

देखख सम्म 

       

       

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका समू्पणग वववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लावग अयोग्य ठहररने गरी कुनै 

सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा लुकाएको ठहररएमा प्रचवलत कानून बमोवजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उमे्मदवारले पालना गने 

भनी प्रचवलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उले्लक्तखत सबै शतग तथा वनयमहरु पालना गनग मन्जुर गदगछु । साथै करारमा 

उले्लक्तखत शतगहरु पूणग रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य गदाग कक्तिमा ३ मवहनाको पूवग सूचना वदई 

कायागलयमा वनवेदन वदनेछु । 

उमे्मदवारको ल्याप्चे सहीछाप उमे्मदवारको दस्तखत 

दार्ाँ बार्ाँ 

 

 

 

लमलत: 

कायागलयले भनेेः  

रवसद/भौचर नं. : रोल नं. : 

दरखास्त अिीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः 

वमवत :  

दरखास्त िीकृत/अिीकृत 

गनेको दस्तखत 

वमवत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उले्लक्तखत लगायत वनम्नवलक्तखत कागजातहरु अवनवायग रुपमा उमे्मदवार आफैले प्रमावणत गरी पेश गनुग पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रवतवलवप, (३) नू्यनतम शैवक्षक योग्यताको 

प्रमाणपत्र र चाररवत्रक प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप, प्राववविक कायग (इक्तन्जवनयररङ्ग, िास्थ्य तथा पशु वचवकत्सा लगायतका अन्य के्षत्र) का लावग आवश्यक 

पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रवतवलवप, तावलम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रवतवलवप, आवद । 


