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करारको िालग दरखास्त फारम  

 

उम्मेदवारिे दरखास्त भरेको पद सम्बन्धी वववरण 

ववज्ञापन नं.: आवेदन ददएको पद:: तह: 

 

(क) आवदेकको व्र्श्चिगत वववरण 

 नाम/थर (देवनागरीमा)  

(अंग्रजेी ठूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 
नागररकता नं : जारी गने श्चजल्िा : जारी लमलत: 

स्थार्ी ठेगाना क)प्रदेश : ख)श्चजल्िा : ग)न.पा./गा.वव.स. घ)वडा नं : 
    

पत्राचार गने ठेगाना : सम्पकय  नं. र्यमेि: 
 

बाबकुो नाम,थर : आवदेकको जन्म लमलत : (वव.सं.) (र्य.सं.) 

बाजेको नाम,थर  :  आवदेकको हािको उमेर :       वर्य     मवहना 

(ख) शैश्चक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (एस.एि.सी./एस.ई.ई. देश्चख मालथ/ तालिम) 
आवश्र्क न्रू्नतम 

र्ोग्र्ता 
ववश्वववधािर्/बोडय/तालिम ददन े

संस्था 
शैश्चक्षक 

उपालध/तालिम 

संकार् शे्रणी/प्रलतशत/सी.जी.पी.ए. मूि ववर्र् उत्तीणय गरेको साि 

शैश्चक्षक र्ोग्र्ता       

      

      

      

तालिम       

      

(ग) अनभुव सम्बन्धी वववरण 

कार्ायिर् पद सेवा/समूह/उपसमहु शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार अवधी 
देश्चख सम्म 

       

       

       

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा 
िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोश्चजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेश्चखत सबै शतय 
तथा लनर्महरु पािना गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्िेश्चखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कश्चम्तमा ३ 
मवहनाको पूवय सूचना ददर्य कार्ायिर्मा लनवदेन ददनछुे । 

 

 

 

हालसालै खिचेको पासपोर्ट 

साईजको पूरै मिुाकृखि दखेिने फोर्ो 

यहााँ र्ास्ने र फोर्ो र फाराममा पने 

गरी उम्मदेवारले दस्ििि गने कार्ाालर् प्रर्ोजनको लागि 

पररक्षार्थीको रो. न.ं: 



उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दार्ााँ बार्ााँ 
  

लमलत: 

कार्ायिर्िे भने : 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम:  

दस्तखत: 
लमलत: 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत: 
लमलत: 

 

द्रष्टव्य: दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेश्चखत िगार्त लनम्नलिश्चखत कागजातहरु अलनवायर् रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाश्चणत गरी पेश गनुय पनेछ । 

क) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, ख) न्र्नुतम शैश्चक्षक र्ोग्र्ताको िब्धाङ्क प्रमाणपत्रको प्रमाश्चणत प्रलतलिपी, ग) चाररलत्रक प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी,         
घ) तालिम तथा अनभुव सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रमाश्चणत प्रलतलिपी, ङ) व्र्श्चिगत वववरण(Bio-data), च) परीक्षा दस्तरु बझुाएको सक्किै रलसद ।  

 

........................................................................................................................................................................................... 
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प्रवेशपत्र 
 

पररक्षाथीिे भने:- 

(क) नाम, थर : 

(ख) पद  : 

(ग) तह  : 

(घ) ववज्ञापन नं.:  

(ङ) उम्मेदवारको दस्तखत नमूना : 

 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे भने:-  

 

र्स कार्ायिर्वाट लिर्न ेउि पदको परीक्षािार्य सश्चम्मलित हनु अनमुलत ददर्एको छ ।  

ववज्ञापनमा तोवकएको शतय नपगुकेो ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुेछ । 

 

रोि नम्बर :- 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………                                                        …………………………………………………………………………… 

      कमयचारीको दस्तखत                                                                 कार्ायिर्को छाप 

 

  पासपोर्ट 
सार्टजको फोर्ो 


