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सेवा करारमा इलजजलनयर पदको लालग दरखास्त फाराम 

(क) वयैलिक लववरण 

 नाम थर  (दवेनागरीमा)  

(अुंगे्रजी ठूलो अक्षरमा)  ललङ्ग:  

नागररकता नुं:  जारी गन ेलजल्ला :  लमलत :  

स्थायी 

ठेगाना 

क) लजल्ला  ख) न.पा./ 

गा.लव.स. 

 ग) वडा नुं  

 घ) टोल :  ङ) मागग/घर नुं. :  च) फो नुं.  

पत्राचार गन ेठेगाना :  ईमेल  

बाबकुो नाम, थर :  जजम लमलत :      (लव.सुं.मा)  

बाजेको नाम, थर :  हालको उमेर :               

 

(ख) शलैक्षक योग्यता/ताललम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लालग चालहन ेआवश्यक जयनूतम शलैक्षक योग्यता/ताललम मात्र उल्लेख गन)े 

आवश्यक जयनूतम 

योग्यता 

लवश्वलवद्यालय/बोडग/ताललम लदन े

सुंस्था 

शलैक्षक 

उपालध/ताललम  

सुंकाय श्रणेी/ 

प्रलतशत 

मलू लवषय 

शैलक्षक योग्यता      

     

ताललम      

      

 

(ग) अनभुव सम्बजधी लववरण  

कायागलय पद सेवा/समहू/उपसमहू श्रणेी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवलध 

दलेख सम्म 

       

       

       

 

हाऱसाऱै खिचेको 
पासपोर्य साईजको परैु 
मिुाकृलि देखिन े
फोर्ो यहाॉ र्ास्न ेर 
फोर्ो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारऱे 
दस्ििि 



मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पणूग लववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सचूनाको लालग अयोग्य ठहररन ेगरी कुन ैसजाय पाएको छैन । कुन ै

कुरा ढाँटे वा लुकाएको ठहररएमा प्रचललत काननू बमोलजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत काननू तथा यस दरखास्त फारामका 

पषृ्ठहरुमा उल्लेलखत सबै शतग तथा लनयमहरु पालना गनग मजजरु गदगछु । साथै करारमा उल्लेलखत शतगहरु पणूग रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभजदा 

अगावै करारको अजत्य गदाग कलम्तमा ३ मलहनाको पवूग सचूना लदई कायागलयमा लनवेदन लदनेछु । 

 

उम्मदेवारको ल्याप्च ेसहीछाप उम्मदेवारको दस्तखत 

दायाँ बायाँ 

 

 

 

लमलत: 

कायागलयल ेभनेेः 
रलसद/भौचर नुं. : रोल नुं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतेः 

लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनकेो 

दस्तखत 

लमलत : 

 

 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सचूनामा उल्लेलखत लगायत लनम्नलललखत कागजातहरु अलनवायग रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमालणत गरी पेश गनुग पनछे । 
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प्रवेश-पत्र 

क) नाम, थरः 

ि) पदः 

ग) िहः 

घ) उम्मेदवारको दस्ििि नमूनाः 

गाउॉ कायायपालऱकाको कायायऱयऱे भने  

यस कायायऱयबार् लऱइन ेइलजजलनयर पदको परीऺामा िपाईऱाई सखम्मलऱन हनु अनमुलि ददइएको छ 
। ववऻापनमा िोवकएको शिय नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पलन यो अनमुलि रद्द हनुेछ । 

रोऱ नम्बरः................................. 

           ............................                 ................................................... 

        कमयचारीको दस्ििि)             (कायायऱयको छाप) 
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