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करारको ला�ग दरखास्त फाराम 
(क) आवेदन �दने पदको �ववरण 

�वज्ञापन नं  पद सेवा/समूह/उपसमूह �ेणी/तह 

    
 

(ख) व्यि�गत �ववरण 

 नाम थर
  

(देवनागर�मा)  

(अं�ेजी ठूलो 
अक्षरमा) 

 �ल�: 

नाग�रकता नं: जार� गन� िजल्ला : �म�त : 

स्थायी 
ठेगाना 

क) िजल्ला ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा नं 

 घ) टोल : ङ) मागर्/घर नं. : च) फो नं. 

प�ाचार गन� ठेगाना : ईमेल 

बाबकुो नाम, थर : जन्म �म�त :  (�व.सं.मा)              (ईिस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वषर्            म�हना 
 

(ग) शैिक्षक योग्यता/ता�लम (दरखास्त फाराम भरेको पदको ला�ग चा�हने आवश्यक न्यूनतम शैिक्षक योग्यता/ता�लम मा� उल्लेख गन�) 

आवश्यक न्यूनतम योग्यता �व��व�ालय/बोडर्/ता�लम �दने 
संस्था 

शैिक्षक 
उपा�ध/ता�लम  

संकाय �ेणी/��तशत मूल �वषय 

शैिक्षक योग्यता      

     

ता�लम      
 

(घ) अनभुव सम्बन्धी �ववरण  

कायार्लय पद सेवा/समूह/उपसमूह �ेणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अव�ध 

देिख सम्म 

       

       

 
मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणर् �ववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको ला�ग अयोग्य ठह�रने गर� कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा 
ढाँटे वा लकुाएको ठह�रएमा �च�लत कानून बमोिजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गन� भनी �च�लत कानून तथा यस दरखास्त फारामका प�ृहरुमा 
उल्लेिखत सबै शतर् तथा �नयमहरु पालना गनर् मन्जरु गदर्छु । साथै करारमा उल्लेिखत शतर्हरु पूणर् रुपमा पालना गन�छु र करारको समयभन्दा अगावै करारको अन्त्य 
गदार् किम्तमा ३ म�हनाको पूवर् सूचना �दई कायार्लयमा �नवेदन �दनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सह�छाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ
 
 

 

�म�त: 

  

हालसालै िखचेको 

पासपोटर् साईजको परैु 

मखुाकृ�त देिखने फोटो 

टास्ने र फोटो र 

फाराममा पन� गर� 

उम्मेदवारले दस्तखत 

गन� 
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�वेशप� 

 
उम्मेदवारको नाम थर :  

सेवा    : 

समूह   : 

उपसमूह : 

तह     : 

पद     :  

प�रक्षा केन्� : 

�वज्ञापन नं :  

 

 

 ……………………………… 

 उम्मेदवारको दस्तखत 

 

कायार्लयले भन� : 
र�सद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज ुगन�को नाम र दस्तखतः 
 
 
 
 
�म�त : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गन�को 
दस्तखत 
 
 
 
�म�त : 

 

 
��व्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेिखत लगायत �नम्न�लिखत कागजातहरु अ�नवायर् रुपमा उम्मेदवार आफैले �मािणत गर� पेश गनुर् पन�छ । 
(१) नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�ल�प,   (२) समकक्षता र सम्ब� आवश्यक पन�मा सो को ��त�ल�प, (३) न्यूनतम शैिक्षक योग्यताको �माणप� र चा�र��क 
�माणप�को ��त�ल�प, �ा�व�धक कायर् (इिन्ज�नय�र�, स्वास्थ्य तथा पश ुिच�कत्सा लगायतका अन्य के्ष�) का ला�ग आवश्यक पन� व्यवसा�यक �माणप� (लाईसेन्स)को 
��त�ल�प, ता�लम र अनभुव आवश्यक पन�मा सो समेतको ��त�ल�प, आ�द । 

 

 

हालसालै िखचेको 

पासपोटर् साईजको परैु 

मखुाकृ�त देिखने फोटो 

टास्ने र फोटो र 

फाराममा पन� गर� 

उम्मेदवारले दस्तखत 

गन� 

 


