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प्रदेश नं 1, नेपाल 
 

;]jf करारको लागग दरखास्त फाराम 
  (क) वैयन्िक वववरण 

 नाम थर (देवनागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूलो अक्षरमा)  गलङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने न्जल्ला : गमगत : 
स्थायी ठेगाना क) न्जल्ला ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोल : ङ) मागग/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेल 

बाबकुो नाम, थर : जधम गमगत :             (वव.सं.मा)              (ईन्स्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वर्ग            मवहना 

(ख) शैन्क्षक योग्यता/तागलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लागग चावहने आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता/तागलम मात्र उल्लेख गने) 

आवश्यक धयूनतम योग्यता ववश्वववद्यालय/बोडग/तागलम ददने संस्था शैन्क्षक उपागि/तागलम संकाय शे्रणी/प्रगतशत मूल ववर्य 
शैन्क्षक योग्यता      

     
तागलम      

(ग) अनभुव सम्बधिी वववरण 

कायागलय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवगि 

देन्ख सम्म 
       
       

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणग वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लागग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै 
कुरा ढाुँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रचगलत कानून बमोन्जम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचगलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका 
पषृ्ठहरुमा उल्लेन्खत सबै शतग तथा गनयमहरु पालना गनग मधजरु गदगछु । साथै करारमा उल्लेन्खत शतगहरु पूणग रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभधदा अगावै 
करारको अधत्य गदाग कन्म्तमा 1 मवहनाको पूवग सूचना ददई कायागलयमा गनवेदन ददनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दायाुँ बायाुँ 
 
 

 

गमगत: 

कायागलयले भनेेः 
रगसद/भौचर नं. : रोल नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतेः 

गमगत : 
दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 

दस्तखत 
गमगत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेन्खत लगायत गनम्नगलन्खत कागजातहरु अगनवायग रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमान्णत गरी पेश गनुग पनेछ । 
(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रगतगलवप, (३) धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र 
चाररगत्रक प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप, प्राववगिक कायग (इन्धजगनयररङ्ग, ;j OlGhlgol/é / cldg के्षत्र) का लागग 

हालसालै न्खचेको 
पासपोटग साईजको परैु 
मखुाकृगत देन्खने 
फोटो यहाुँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारले 
दस्तखत 
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हालसालै न्खचेको 
पासपोटग साईजको परैु 
मखुाकृगत देन्खने 
फोटो यहाुँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारले 
दस्तखत 


