
कार्यविधिको दफा ४ सँग सम्िन्धित 

विद्यतुीर् सशुासन आर्ोगको प्रमखु कार्यकारी अधिकृत पदको दरखास्त फाराम 

(खलु्ला प्रधतस्पिायको लाधग) 

कार्ायलर् प्रर्ोजनका लाधग  

 

दरखास्त दताय नं.  

दताय धमधत   

विज्ञापन नं.  

रोल नं.  

 

खण्ड (क) विज्ञापन/सूचनामा उल्लेन्खत पूर्य वििरर् : 

१. विज्ञापन/ विज्ञापन नं. २. पद: 
 

खण्ड (ख) उम्मेदिारको व्र्न्िगत वििरर् : 

३ उम्मेदिारको पूरा 
नाम/ थर 

देिनागरीमा  

अंग्रजेी ठूलो अक्षर  

४ स्थार्ी ठेगाना १ न्जल्ला: २. न.पा/गा.पा                ३ िडा नं. 

४ टोल: ५ फोन नं.                    ६. मो.नं 

५ पत्राचार गने ठेगाना १ न्जल्ला २ न.पा/गा.पा. 

३ िडा नं ४ टोल 

६ इमेल ठेगाना  

 

७ 

वििावितको िकमा १. पधत/पत्नीको पूरा नाम/थर  

२. नागररकता नम्बर र जारी 
न्जल्ला धमधत 

 

8 उम्मेदिारको: १ जधम धमधत ........... साल ........... मविना .........गते 

२ इस्िी सम्ित  मा: 
 

खण्ड (ग) शैन्क्षक र्ोग्र्ता र ताधलमको वििरर्: 

क्र.सं. अध्र्र्न गरेको संस्थानको 
नाम 

उत्तीर्य 
परीक्षा 

परीक्षा उत्तीर्य 
गरेको धमधत 

शे्रर्ी परीक्षा धलने 
संस्था 

मखु्र् विषर्िरू 

१       

२       

३       

४       

५       
 

पासपोटय 
साइजको फोटो 
टाँसी दस्तखत 

गने 



खण्ड (घ) कार्य अनभुिको वििरर् 

कार्ायलर्  पद सेिा, समूि र 
उपसमूि 

शे्रर्ी िा 
ति 

धमधत देन्ख धमधत सम्म सो पदमा रिी गरेको 
कार्यको वििरर् 

 

 

 

 

      

दरखास्त साथ धनम्न धलन्खत कागजातिरू अधनिार्य रुपमा संलग्न िनु ुपनेछ : 

क.  उमेर खलेुको प्रमार्को प्रधतधलवप ।  

ख. नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रधतधलवप ।  

ग. विज्ञापन भएको पदको लाधग तोवकएको धर्नुतम  शैन्क्षक र्ोग्र्ता प्रमार्पत्रको प्रधतधलवप (ताधलम, 

अनभुिको प्रधतधलवप समेत)  

घ. अधतरिातायको ददन उम्मेदिार आफ्नो सबै सक्कल प्रमार्पत्र सवित उपन्स्थत िनुपुने छ ।  

ङ. व्र्िसावर्क कार्यर्ोजना र सोको कार्ायधिर्नको संन्क्षप्त कार्यर्ोजना धसलिधदी गरी  ( िाडय र सफ्ट 
कवप) छुटै्ट पेश गनुयपनेछ ।  

च. दरखास्त फाराम पेश गदाय लाग्ने परीक्षा दस्तरु बापत राविर् िान्र्ज्र् बैंकको खाता नं. .......... मा 
रू.5000/- (अक्षरेपी पाँच िजार मात्र) बझुाएको सक्कल भौचर संलग्न गनुयपनेछ ।  

छ. TOR मा उल्लेख भए बमोन्जम अधर् कुनै अनभुि भए सो र खण्ड (ग) र (घ) मा छुट्याइएको ठाँउ 
अपगु भएमा छुटै्ट पेश गनय सवकनेछ । 

 

 प्रस्ततु वििरर्िरु साचँो र दरुुस्त छन , झठुा ठिरे कानून बमोन्जम सिुलँा / बझुाउँला। 

ल्र्ाप्चे 

दाँर्ा बार्ा ँ
 

 

 

 

 

कमयचारीले भने :  

१. रोल नं. ३.भौचर नं. 

४.दरखास्त बझु्नेको िस्ताक्षर र धमधत 

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

५.दरखास्त स्िीकृत / अस्िीकृत गने अधिकृतको िस्ताक्षर र धमधतिः 

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

प्रिानमधत्री तथा मन्धत्रपररषद्को कार्ायलर् । 

 

उम्मेदिारको िस्ताक्षर: ............................ 

नाम:.......................................... 

धमधत: ............................. 


