
 
अपिपिमाल गाउँिाललका गाउँ कार्यिाललकको कार्ायलर् 

खण्डेश्वरी, दर् चयला 
प्रदेश नं.७, नेिाल 

 
करारको लालग दरखास्त फाराम 

(क) वैर्क्तिक पववरण 

 नाम थर  (देवनागरीमा)  

(अंग्रजेी ठूलो अक्षरमा)  ललङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने क्तजल्ला : लमलत : 

स्थार्ी ठेगाना क) क्तजल्ला ख) न.िा./गा.पव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोल : ङ) मागय/घर नं. : र्) फो नं. 

ित्रार्ार गने ठेगाना : ईमेल 

बाबचको नाम, थर : जन्म लमलत :             (पव.सं.मा)              (ईक्तस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : िालको उमेर :             वर्य            मपिना 

(ख) शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/ताललम (दरखास्त फाराम भरेको िदको लालग र्ापिने आवश्र्क न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेख गने) 

आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता पवश्वपवद्यालर्/बोडय/ताललम ददन ेसंस्था शैक्तक्षक उिालि/ताललम  संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूल पवर्र् 

     

     

ताललम      

(ग) अनचभव सम्बन्िी पववरण  

कार्ायलर् िद सेवा/समूि/उिसमूि शे्रणी/ति स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलि 

देक्तख सम्म 

       

       

 
मैले र्स दरखास्तमा खचलाएका सम्िूणय पववरणिरु सत्र् छन ्। दरखास्त बचझाएको िदको सूर्नाको लालग अर्ोग्र् ठिररने गरी कच नै सजार् िाएको छैन । कच नै 

कच रा ढाटेँ वा लचकाएको ठिररएमा प्रर्ललत कानून बमोक्तजम सिनेछच/बचझाउनछेच  । उम्मेदवारले िालना गने भनी प्रर्ललत कानून तथा र्स दरखास्त फारामका िषृ्ठिरुमा 
उल्लेक्तखत सबै शतय तथा लनर्मिरु िालना गनय मन्जचर गदयछच  । साथै करारमा उल्लेक्तखत शतयिरु िूणय रुिमा िालना गनेछच र करारको समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय 
कक्तम्तमा ३ मपिनाको िूवय सूर्ना ददई कार्ायलर्मा लनवदेन ददनछेच  । 
 
 
 
 
 

िालसालै क्तखरे्को 
िासिोटय साईजको िचरै 
मचखाकृलत देक्तखन े
फोटो र्िा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
िने गरी उम्मेदवारले 
दस्तखत 



 
 
 
द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूर्नामा उल्लेक्तखत लगार्त लनम्नललक्तखत कागजातिरु अलनवार्य रुिमा उम्मेदवार आफैले प्रमाक्तणत गरी िेश गनचय िनेछ । 

(१) नेिाली नागररकताको प्रमाणित्रको प्रलतललपि,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क िनेमा सो को प्रलतललपि, (३) न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणित्र र         
र्ाररलत्रक प्रमाणित्रको प्रलतललपि, प्रापवलिक कार्य (इक्तन्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा िशच क्तर्पकत्सा लगार्तका अन्र् के्षत्र) का लालग आवश्र्क िने व्र्वसापर्क प्रमाणित्र 
(लाईसेन्स)को प्रलतललपि, ताललम र अनचभव आवश्र्क िनेमा सो समेतको प्रलतललपि, आदद । 
 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्रे् सिीछाि उम्मेदवारको दस्तखत 

 

 

 

 

दार्ा ँ बार्ा ँ

लमलत: 

कार्ायलर्ले भनेेः 

रलसद/भौर्र नं. : रोल नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजच गनेको नाम र दस्तखतेः 

लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 

लमलत : 

 


