
बराहताल गाउँपाललका  

गाउँकार्यपाललकाको कार्ायलर् 

कुनाथरी, सुरे्खत 

कर्ायली प्रदेश, नेपाल 

करारको लागि दरखास्त फाराम 

(क) वरै्लिक लववरर्     lj1fkg g+=   kb M 

 नाम थर

  

(देवनागरीमा)  

(अंगे्रजी ठूलो अक्षरमा)  ललङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने लजल्ला : लमलत : 

स्थार्ी 

ठेगाना 

क) 

लजल्ला 

र्ख) न.पा./गा.लव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोल : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेल 

बाबुको नाम, थर : जन्म लमलत :             (लव.सं.मा)              (ईलस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वर्य            मलहना 

(र्ख) शलैक्षक र्ोग्र्ता/ताललम (दरर्खास्त फाराम भरेको पदको लालग चालहने आवश्र्क न्र्नूतम शलैक्षक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेर्ख 

गने) 

आवश्यक न्यूनतम 

योग्यता 

गवश्वगवद्यालय/बोर्ड/तागलम गदन ेसंस्था शगैिक 

उपागि/ता

गलम  

संकाय श्रणेी/प्रगत

शत 

मूल गवषय 

शलैक्षक र्ोग्र्ता      

     

ताललम      

(ि) अनभुव सम्बन्िी गववरण  

कायाडलय पद सवेा/समूह/उपसमूह श्रणेी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवगि 

दगेख सम्म 

       

       

मलेै र्स दरर्खास्तमा रु्खलाएका सम्परू्य लववरर्हरु सत्र् छन् । दरर्खास्त बुझाएको पदको सचूनाको लालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुन ै
सजार् पाएको छैन । कुन ैकुरा ढाँटे वा लुकाएको ठहररएमा प्रचललत काननू बमोलजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी 
प्रचललत काननू तथा र्स दरर्खास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेलर्खत सब ैशतय तथा लनर्महरु पालना गनय मन्जुर गदयछु । साथ ैकरारमा 
उल्लेलर्खत शतयहरु परू्य रुपमा पालना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगाव ैकरारको अन्त्र् गदाय कलम्तमा ३ मलहनाको पवूय सचूना लदई 
कार्ायलर्मा लनवेदन लदनेछु । 

उम्मदेवारको ल्याप्च ेसहीछाप उम्मदेवारको दस्तखत 

दायााँ बायााँ 

 

 

 

गमगत: 

कार्ायलर्ले भनेेः 

हालसालै खिचेको 
पासपोर्ट साईजको 
परैु मुिाकृति 
देखिने फोर्ो यहााँ 
र्ास्ने र फोर्ो र 
फाराममा पने 
गरी उम्मेदवारले 
दस्ििि 



रलसद/भौचर नं. : रोल नं. : 

दरर्खास्त अस्वीकृत भए सो को कारर् : 

दरर्खास्त रुजु गनेको नाम र दस्तर्खतेः 

लमलत : 

दरर्खास्त स्वीकृत/अस्वीकृत 

गनेको दस्तर्खत 

लमलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरर्खास्त साथ सचूनामा उल्लेलर्खत लगार्त लनम्नलललर्खत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमालर्त गरी पेश गनुय 
पनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलललप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलललप, (३) न्र्नूतम 
शलैक्षक र्ोग्र्ताको प्रमार्पत्र र चाररलत्रक   प्रमार्पत्रको प्रलतलललप, प्रालवलिक कार्य (इलन्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पशु 
लचलकत्सा लगार्तका अन्र् के्षत्र) का लालग आवश्र्क पने व्र्वसालर्क प्रमार्पत्र (लाईसेन्स)को   प्रलतलललप, ताललम 
र अनुभव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलललप, आलद । 


