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करारको लागि दरखास्त फाराम 
(क) वैयक्तिक वववरण 

 नाम थर
  

(देवनािरीमा)  
(अंग्रजेी ठूलो अक्षरमा)  गलङ्ग: 

नािररकता नं: जारी िने क्तजल्ला : गमगत : 
स्थायी ठेिाना क) क्तजल्ला ख) न.पा./िा.पा. ि) वडा नं 
 घ) टोल : ङ) मािग/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार िने ठेिाना : ईमेल 
बाबकुो नाम, थर : जन्म गमगत :             (वव.सं.मा)              (ईक्तस्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वर्ग            मवहना 

(ख) शैक्तक्षक योग्यता/तागलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लागि चावहने आवश्यक न्यूनतम शैक्तक्षक योग्यता/तागलम मात्र उल्लेख िने) 

आवश्यक न्यूनतम योग्यता ववश्वववद्यालय/बोडग/तागलम ददन ेसंस्था शैक्तक्षक उपागि/तागलम  संकाय शे्रणी/प्रगतशत मूल ववर्य 
शैक्तक्षक योग्यता      

     
तागलम      

(ि) अनभुव सम्बन्िी वववरण  

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

देक्तख सम्म 
       
       

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणग वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लागि अयोग्य ठहररने िरी कुनै सजाय पाएको छैन । 
कुनै कुरा ढााँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रचगलत कानून बमोक्तजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना िने भनी प्रचगलत कानून तथा यस दरखास्त 
फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेक्तखत सबै शतग तथा गनयमहरु पालना िनग मन्जरु िदगछु । साथै करारमा उल्लेक्तखत शतगहरु पूणग रुपमा पालना िनेछु र करारको 
समयभन्दा अिावै करारको अन्त्य िदाग कक्तम्तमा ३ मवहनाको पूवग सूचना ददई कायागलयमा गनवदेन ददनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दायााँ बायााँ 
 
 

 

गमगत: 

कायागलयले भनेेः 
रगसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुिनेको नाम र दस्तखतेः 
गमगत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत िनेको 
दस्तखत 
गमगत : 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेक्तखत लिायत गनम्नगलक्तखत कािजातहरु अगनवायग रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाक्तणत िरी पेश िनुग पनेछ । 
(१) नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रगतगलवप, (३) न्यूनतम शैक्तक्षक 

योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररगत्रक प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप, प्राववगिक कायग (इक्तन्जगनयररङ्ग, स्वास््य तथा पश ु क्तचवकत्सा लिायतका अन्य के्षत्र) का लागि 
आवश्यक पने व्यवसावयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रगतगलवप, तागलम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रगतगलवप, आदद । 

हालसालै क्तखचेको 
पासपोटग साईजको परैु 
मखुाकृगत देक्तखन े
फोटो यहााँ टास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने िरी उम्मेदवारले 
दस्तखत 
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                                   प्रवेश - पत्र 

नाम थर  :- 

ववज्ञापन नं. :- 
पद  :- 

तह :- 

सम्पकग  नम्बर :- 

उम्मेदवारको दस्तखत नमूना :- 
 

िाउाँ कायगपागलकाको कायागलयले भने 

यस कायागलयबाट गलइने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई सक्तम्मगलत हनु अनमुगत ददइएको छ ।  
ववज्ञापनमा तोवकएको शतग नपिुकेो ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पगन यो अनमुगत रद्द हनुेछ । 

 

रोल नम्बर :- 
 

 

  .....................                                             .....................                                                                
(कमगचारीको दस्तखत)                                         (कायागलयको छाप) 
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िाउाँ कायगपागलकाको कायागलयले भने 

यस कायागलयबाट गलइने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई सक्तम्मगलत हनु अनमुगत ददइएको छ ।  
ववज्ञापनमा तोवकएको शतग नपिुकेो ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पगन यो अनमुगत रद्द हनुेछ । 

 

रोल नम्बर :- 
 

  .....................                                             .....................                                                                
(कमगचारीको दस्तखत)                                         (कायागलयको छाप) 

 

 

हालसालै क्तखचेको 
पासपोटग साईजको परैु 
मखुाकृगत देक्तखन े फोटो 
यहााँ टास्न े र फोटो र 
फाराममा पने िरी 
उम्मेदवारले 

हालसालै क्तखचेको 
पासपोटग साईजको परैु 
मखुाकृगत देक्तखन े फोटो 
यहााँ टास्न े र फोटो र 
फाराममा पने िरी 
उम्मेदवारले 


