राजगढ गाउँ कार्यपालिकको कार्ायिर्
नर्घो, सप्तरी

हािसािै क्तखचेको
पासपोटय साईजको पुरै

प्रदे श नं. २, नेपाि

मुखाकृलत दे क्तखने
फोटो र्हाँ टास्ने र
फोटो र फाराममा

करारको िालग दरखास्त फाराम

पने गरी उम्मेदवारिे

(क) वैर्क्तिक वववरण
नाम

थर

दस्तखत

(दे वनागरीमा)
(अंग्रज
े ी ठू िो अक्षरमा)

लिङ्ग:

नागररकता नं:
स्थार्ी ठे गाना

जारी गने क्तजल्िा :

लमलत :

क) क्तजल्िा

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

र्घ) टोि :

ङ) मागय/र्घर नं. :

च) फो नं.

पत्राचार गने ठे गाना :

ईमेि

बाबुको नाम, थर :

जन्म लमलत :

बाजेको नाम, थर :

(वव.सं .मा)
हािको उमेर :

(ईक्तस्व सं वतमा)
वर्य

मवहना

(ख) शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िालग चावहने आवश्र्क न्र्ूनतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने)
आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता

ववश्वववद्यािर्/बोडय/तालिम ददने संस्था

शैक्तक्षक उपालि/तालिम

संकार्

श्रे णी/प्रलतशत

मूि ववर्र्

शैक्तक्षक र्ोग्र्ता
तालिम
(ग) अनुभव सम्बन्िी वववरण
कार्ायिर्

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थार्ी/अस्थार्ी/करार

अवलि
दे क्तख

सम्म

मैिे र्स दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न । कुनै कुरा
ढाँटे वा िुकाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोक्तजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा

उल्िेक्तखत सबै शतय तथा लनर्महरु पािना गनय मन्जुर गदयछु । साथै करारमा उल्िेक्तखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र्
गदाय कक्तम्तमा ३ मवहनाको पूव य सूचना ददई कार्ायिर्मा लनवेदन ददनेछु ।
उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप
दार्ाँ

उम्मेदवारको दस्तखत
बार्ाँ

लमलत:
कार्ायिर्िे भनेेः
रलसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः
लमलत :

दरखास्त
दस्तखत

स्वीकृत/अस्वीकृत

गनेको

लमलत :

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेक्तखत िगार्त लनम्नलिक्तखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्तणत गरी पेश गनुय पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,

(२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिवप, (३) न्र्ूनतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र

र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलिक कार्य (इक्तन्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पशु क्तचवकत्सा िगार्तका अन्र् क्षेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र
(िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिम र अनुभव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आदद ।

