
 

 

 

नार्ाा भमूि गाउँ कार्ार्ामिकको कार्ाािर् 
चर्ाँखु, िनाङ. 

गण्डकी प्रदेश, नेर्ाि 
 

करारको िागग दरखास्त फाराि 
(क) व्र्क्ततगत वििरण 

 नाि थर  (देिनागरीिा)  

(अगें्रजी ठूिो अक्षरिा)  मिङ्ग: 
नागररकता न:ं जारी गने क्जल्िा : मितत : 

स्थार्ी ठेगाना क)क्जल्िा: ख) न.र्ा./गा.वि.स. ग) िडा न ं
 घ)टोि: ङ) िागा/घर न.ं: च) िोिाईि न.ं: 
र्त्राचार गने ठेगाना : ईिेि 
बाबकुो नाि, थर : जन्ि मितत:             (वि.सं.िा)              (ईक्स्ि सिंतिा) 
बाजेको नाि, थर : हािको उिेर :             िर्ा            िहहना 

(ख) शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तामिि (दरखास्त फाराि भरेको र्दको िागग चाहहने आिश्र्क न्र्नूति शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तामिि िात्र उल्िेख 
गने) 

आिश्र्क 
न्र्नूति र्ोग्र्ता 

विश्िविद्र्ािर्/बोडा/तामिि हदने संस्था शैक्षक्षक उर्ागि/तामिि  संकार् शे्रणी/प्रततशत िूि विर्र् 

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता      

     

तामिि      

(ग) अनभुि सम्बन्िी वििरण  

कार्ाािर् र्द सेिा/सिूह/उर्सिहू शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अिगि 

देखख सम्ि 
       

       

िैिे र्स दरखास्तिा खुिाएका सम्र्ूणा वििरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको र्दको सूचनाको िागग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुन ैसजार् र्ाएको 
छैन । कुन ैकुरा ढाँटे िा िुकाएको ठहररएिा प्रचमित काननू बिोक्जि सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्िेदिारिे र्ािना गने भनी प्रचमित काननू तथा 
र्स दरखास्त फारािका र्षृ्ठहरुिा उल्िेखखत सब ैशता तथा तनर्िहरु र्ािना गना िन्जरु गदाछु । साथ ैकरारिा उल्िेखखत शताहरु र्णूा रुर्िा 
र्ािना गनेछु र करारको सिर्भन्दा अगाि ैकरारको अन्त्र् गदाा कक्म्तिा ३ िहहनाको र्िूा सूचना हदई कार्ाािर्िा तनिेदन हदनेछु । 

उम्िेदिारको ल्र्ाप्च ेसहीछार् उम्िेदिारको दस्तखत 
दार्ाँ बार्ाँ 
 

 

 

मितत: 

कार्ाािर्िे भनेेः 
रमसद/भौचर न.ं : रोि न.ं : 
दरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाि र दस्तखतेः 
मितत : 

दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
दस्तखत 
मितत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनािा उल्िेखखत िगार्त तनम्नमिखखत कागजातहरु अतनिार्ा रुर्िा उम्िेदिार आफैिे प्रिाखणत गरी रे्श गनुा र्नेछ । 
(१) नेर्ािी नागररकताको प्रिाणर्त्रको प्रततमिवर्,   (२) सिकक्षता र सम्बद्ध आिश्र्क र्नेिा सो को प्रततमिवर्, (३) न्र्नूति 

शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको प्रिाणर्त्र र चाररत्रत्रक प्रिाणर्त्रको प्रततमिवर्, प्राविगिक कार्ा (इक्न्जतनर्ररङ्ग, स्िास््र् तथा र्शु गचककत्सा िगार्तका अन्र् 
क्षेत्र) का िागग आिश्र्क र्ने व्र्िसातर्क प्रिाणर्त्र (िाईसेन्स)को प्रततमिवर्, तामिि र अनभुि आिश्र्क र्नेिा सो सिेतको प्रततमिवर्, आहद । 

हािसािै खखचेको 
र्ासर्ोटा साईजको 
र्रैु िुखाकृतत देखखने 
फोटो र्हाँ टास्ने र 
फोटो र फाराििा 
र्ने गरी 
उम्िेदिारिे 
दस्तखत 


