
 
 

अनसूुची – ३ 

(दफा ५.३ सँग सम्बन्धित दरखास्त फाराम नमूना ढाँचा ) 

मखु्यमधरी तथा मधरीपररषदको कायाालय 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायाक्रम, कायाक्रम कायााधवयन इकाइा 
वीरेधरनगर, सखेुत 

करारको लागग दरखास्त फाराम 

(क) वैयन्िक वववरण 

 नाम 
थर
  

(देवनागरीमा) 
 

(अंग्रजेी ठूलो 
अक्षरमा) 

 गलङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने न्जल्ला : गमगत : 
स्थायी 
ठेगाना 

क) 
न्जल्ला 

ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा नं 

 घ) 
टोल : 

ङ) मागा/घर नं. : च) फो नं. 

पराचार गने ठेगाना : ईमेल 
बाबकुो नाम, थर : जधम गमगत :             (वव.सं.मा)              (ईन्स्व 

संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वषा            मवहना 

(ख) शैन्क्षक योग्यता/तागलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लागग चावहन े आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक 
योग्यता/तागलम मार उल्लेख गने) 

आवश्यक धयूनतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यालय/बोडा/तागलम 
ददन ेसंस्था 

शैन्क्षक 
उपागि/तागलम  

संकाय शे्रणी/प्रगत
शत 

मूल ववषय 

शैन्क्षक योग्यता      

     

तागलम 
     

(ग) अनभुव सम्बधिी वववरण  

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

देन्ख सम्म 

       

हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको परैु 

मिुाकृखि दखेिने फोर्ो यहााँ र्ास्ने र फोर्ो र 

फाराममा पने गरीउम्मदेवारले दस्ििि 

 



       
मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणा वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लागग अयोग्य 
ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रचगलत कानून बमोन्जम 
सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचगलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेन्खत 
सबै शता तथा गनयमहरु पालना गना मधजरु गदाछु । साथै करारमा उल्लेन्खत शताहरु पूणा रुपमा पालना गनेछु र 
करारको समयभधदा अगावै करारको अधत्य गदाा कन्म्तमा ३ मवहनाको पूवा सूचना ददई कायाालयमा गनवेदन ददनेछु 
। 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दाया ँ बाया ँ
 

 
 

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

दरखास्त 
स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 

गमगत : 

 

रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेन्खत लगायत गनम्नगलन्खत कागजातहरु अगनवाया रुपमा उम्मेदवार आफैले 
प्रमान्णत गरी पेश गनुा पनेछ । 

(१) नपेाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रगतगलवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को 
प्रगतगलवप, (३) धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपर र चाररगरक प्रमाणपरको प्रगतगलवप, प्रचगलत नेपाल कानून बमोन्जम 
ववगभन्न काउन्धसल वा पररषद् वा अधयमा दताा भएको भए प्रमान्णत प्रगतगलवप, तागलम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो 
समेतको प्रगतगलवप, आदद । 

 


