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आवदेनको फाराम 
 

  

 

उम्मेदवारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी लववरणः 

पदः   तहः    

 

आवेदकको व्र्लिगत लववरणः 

नाम थर दवेनागरीमाः लिङ्गः 

नाम थर अंगे्रजीमाः  

नागररकता नं. 

 

जारी गने लजलिाः  जारर लमलतः 

स्थायी ठेगाना 

क) प्रदशेको नामः 

 

ख) लजलिाः 

 

ग) स्थानीय तहको नामः 

घ) वडा नं. 

पत्राचार गने ठेगानाः सम्पकक  नः 

ईमेिः 

बाबकुो नाम थरः 
 

आमाको नामथरः 
 

 

बाजेको नामथरः 
 

पलत/पत्नीको नामथरः 
 

 

जन्म लमलत 
(लव.सं.मा) (ईस्वी सनमा) 

दरखास्त लदने लमलतमा आवेदकको परु उमेर 

(वर्क र लहनामा) 

  ..................  वर्क .................... मलहना 

 

 

 

 

 

कार्ाालर् प्रर्ोजनको लाग िः 
 

 

परीक्षार्थाको रोल नं. 

 

पासपोर्ा साइजको 

फोर्ो 



शैलिक र्ोग्र्ता सम्बन्धी लववरण 

योग्यता लवद्यािय/लवश्व लवद्यािय उत्तीर्क गरेको साि 
प्राप्ांक 

प्रलतशत/सी.जी.पी.ए 

     

     

     

     

     

 
 

आवेदकको कार्य अनुभव सम्बन्धी लववरण 

काम गरेको संस्था वा कायाकियको नाम पद दखेी सम्म 

     

     

     

     

 

आवेदकको तालिम सम्बन्धी लववरण 

तालिमको नाम तालिम लदने संस्था अवधी कैलियत 

     

     

 

अन्र् लववरण 

रक्त समहु 

आपतकालिन सम्पकक  
 नामः   ठेगानाः 

 नाताः   सम्पकक  नं. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

उपरोक्त बमोलजमको लववरर् सााँचो हो‚ झठु्ठा ठहरे प्रचलित काननन बमोलजम सहलाँिा/बझुाउाँिा ।

 

दायााँ बायााँ 

 

आवेदकको हस्ताक्षर 
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प्रवशेपत्र 
 

क) नाम थरः  
ख) पदः                                                               ग) तहः    

घ) उम्मेदवारको दस्तखत नमननाः  

कार्ायिर्िे भने 

यस कायाकियबाट लिइन े......................पदको परीक्षामा तपाईिाई सलम्मलित हलन अनुमलत लदइएको छ ।  लवज्ञापनमा 

तोलकएको शतक नपुगेको ठहर भएमा जनुसुकै अवस्थामा पलन यो अनमुलत रद्द हलनेछ । 

 

               रोि नम्बरः  
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प्रवशेपत्र 
 

क) नाम थरः  
ख) पदः                                                               ग) तहः    

घ) उम्मेदवारको दस्तखत नमननाः  

कार्ायिर्िे भने 

यस कायाकियबाट लिइन े......................पदको परीक्षामा तपाईिाई सलम्मलित हलन अनुमलत लदइएको छ ।  लवज्ञापनमा 

तोलकएको शतक नपुगेको ठहर भएमा जनुसुकै अवस्थामा पलन यो अनमुलत रद्द हलनेछ । 

 

               रोि नम्बरः  

 

 

 

 

पसपोर्ट साइजको 
फोर्ो 

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

(प्रमालर्त गनेको दस्तखत (कायाकियको छाप) 

र्ो प्रवेश पत्र लिलखत परीिा तथा अन्तरवाताय दुबैमा अलनवार्य साथमा लिएर आउनु पनेछ । 

 

पसपोर्ट साइजको 
फोर्ो 

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

(प्रमालर्त गनेको दस्तखत 
(कायाकियको छाप) 

र्ो प्रवेश पत्र लिलखत परीिा तथा अन्तरवाताय दुबैमा अलनवार्य साथमा लिएर आउनु पनेछ । 


