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अनसूुची – १ 

आवेदन  फाराम 

क) बैयक्तिक   वववरण 

नाम थरः (देवनागरीमा) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 (अंग्रजेी ठूलो अक्षरमा) …………………………………………………………………………………………………………….. 

ललङ्ग:  ………………………….. जन्म लमल ःवव.सं. ……………………………… ई.सं. …………………………………... 

नागररक ा नं. …………………………… जारी गने क्तजल्ला: ……………………..…      जारी लमल : ……………………….…. 

बाबकुो नाम, थर:…………………………………………………………………… 

आमाको नाम, थरः ……………………………………………………………………  

बाजेको नाम, थर: …………………………………………………………………… 

स्थायी  ठेगाना:  

क) क्तजल्ला: …………………………………   ख) न.पा. /  गा.पा.:……………………………… 

ग) वडा नं: ………………..  घ) टोल:………………………………… ङ) मागग/घं.नं.:………………………  

च) फो. नं. (मोवाईल र टेललफोन दवैु):…………………………………………/…………………………………………… 

पत्राचार गने ठेगाना: ………………………………………………………………………………………………………………… 

ईमेल:   ………………………………………………………………………………………………………………… 

सूचना नं. …………………………… 
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ख) शैक्तक्षक योग्य ा  र   ाललमः  

(आवेदन फाराम भरेको पदको लालग चाविने आवश्यक न्यून म शैक्तक्षक योग्य ा र  ाललम मात्र उल्लेख गने) 
 

शैक्तक्षक योग्य ा 
ववश्वववद्यालय र बोडग शैक्तक्षक उपालि संकाय  शे्रणी , प्रल श  वा 

क्तज.वप.ए. 

मूलववषय कैवफय  

      

      

      

 

 ाललम 

 ाललमको ववषय   ाललम प्रदायक 
संस्था  

स्थान,  ठेगाना  अवलि (लमल  

सवि )  
कैवफय  

     

     

     

  

 

  

मैले यस अक्तघ /fli6«o of]hgf cfof]uaf6 :jod\;]jsdf lgo'lQm eO{ sfo{ u/]sf] 5}g . मैले यस आवेदनमा खलुाएका 
सम्पूणग वववरणिरू सत्य छन।्आवेदन बझुाएको पदको सूचनाको लालग अयोग्य ठिररन ेगरी कुनै सजाय पाएको छैन।कुनै 
कुरा ढााँटेको वा लकुाएको ठिररएमा प्रचलल  कानून बमोक्तजम भएमा मेरो मन्जरुी िनुेछ। आवेदकले पालना गने भनी 
प्रचलल  कानून  था यस दरखास्  फारामका पषृ्ठिरूमा उल्लेक्तख  सबै श ग  था लनयमिरू पालना गनग मन्जरु गदगछु।  
 

आवेदकको ल्याप्चे सिीछाप       आवेदकको दस् ख  

दायााँ     बायााँ                   ........................... 

लमल : ............................ 
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कायागलयले भनेः 

आवेदन रूज ुगनेको नाम र दस् ख ः ........................................................... 

आवेदन स्वीकृ  वा अस्वीकृ  गने अलिकारीको दस् ख : ........................................................... 

स्वीकृ  आवेदन नम्वर:.......................................     क्तजल्ला: .......................................... 

 

आवेदन अस्वीकृ  भए सो को कारण: 

 

द्रष्टव्य: आवेदन फाराम साथ सूचनामा उल्लेक्तख  लगाय का लनम्न ललक्तख  कागजा िरू अलनवायग रूपमा आवेदकले 
आफैले प्रमाक्तण  गरी पेश गनुगपनेछ: 

१) नेपाली नागररक ाको प्रमाणपत्रको प्रल ललवप । 

२) शैक्तक्षक योग्य ा (एस.एल.लस. देखी आवश्यक न्यून म शैक्तक्षक योग्य ा सम्म) को प्रमाणपत्रका प्रल ललवप । 

३) समकक्ष ा आवश्यक पनेमा सोको प्रमाणपत्रको प्रल ललवप। 

४) स्वास््य सेवाको िकमा मेलडकल काउक्तन्सल वा स्वास््य व्यवसायी पररषद् वा नपेाल नलसगङ पररषद् मा द ाग गरेको 
प्रमाणपत्रको प्रल ललवप । 

५) क्तशक्षकको िकमा अध्यापन अनमुल  पत्रको प्रल ललवप । 

६)  ाललम आवस्यक िनुकेो िकमा  ाललम प्रमाणपत्रको प्रल ललवप । 

 

 


