
(दरखास्त फारमको ढाचााँ) 

प्रदेश सरकार 

लमु्बिनी प्रदेश 

भमूम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय 

मकुामः िटुवल 

सेवा करारको लामि दरखास्त फाराम 

(क) वैयम्िक षववरणः 
 नाम, थर देवनािरीमाः 

अग्रजेी ठूलो अक्षरमा: मलङ्गः 
नािररकता नं.: जारी िने म्जल्ला: जारी मममतः 

स्थायी 
ठेिाना 

क) म्जल्लाः ख) न.पा./ िाउपामलकाः वडा नं.: 
घ) टोलः ङ) मािग/घर नं.: फोन नं.: 

पराचार िने ठेिाना ईमेलः 

िािकुो नाम, थरः उबमेदवारको जन्त्म मममत षव.सं. मा  

आमाको नाम, थरः ई. सं. मा  

िाजेको नाम, थर उबमेदवारको हालको उमेरः     विग     मषहना     िते 

(ख) शैम्क्षक योग्यता/तामलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लामि चाषहने न्त्यूनतम शैम्क्षक योग्यता/तामलम, न्त्यनुतम शैम्क्षक योग्यता भन्त्दा एक तह तलको 
शैम्क्षक योग्यता र सबिम्न्त्ित षवियमा मामथल्लो शैम्क्षक योग्यता मार उल्लेख िने । 

शैम्क्षक योग्यता षवश्वषवद्यालय /िोडग/ तामलम ददन ेसंस्था शैम्क्षक उपािी/तामलम संकाय शे्रणी/प्रमतशत मूल षविय 
न्त्यूनतम 
योग्यता 

शैम्क्षक योग्यता      

तामलम      

एकतह तलको शैम्क्षक योग्यता      

एकतह माथीको शैम्क्षकयोग्यता      

 

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सबपूणग षववरणहरु सत्य छन। दरखास्त िझुाएको पदको सूचनाको लामि अयोग्य ठहररने िरी कुनै सजाय पाएको छैन। कुनै 
कुरा ढााँटेँ वा लकुाएको ठहररएमा प्रचमलत कानून िमोम्जम सहनेछु/िझाउनछुे। उबमेदवारले पालना िनग भनी प्रचमलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका 
पषृ्ठहरुमा उल्लेम्खत सिै शतग तथा मनयमहरु पालना िनग मञु्जर िदगछु। साथै करारमा उल्लेम्खत शतगहरु पूणगरुपमा पालना िने छु ।  

 

             उबमेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उबमेदवारको दस्तखत 

      दााँया         वााँया 
  

 
 
 
 
 
 
 

                मममतः 

कायागलयले भने 
रोल नं. दरखास्त अस्वीकृत भए सोको कारण 
रुज ुिनेको नाम र दस्तखतः 
मममतः 

दरखास्त अम्स्वकृत िनेको नाम र दस्तखतः 
मममतः 

दरखास्त म्स्वकृत िनेको नाम र दस्तखतः 
मममतः 

द्रस्टब्यः  दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेम्खत लिायतका मनबन मलम्खत कािजातहरु अमनवायग रुपमा उबमेदवार आफैले प्रमाम्णत िरेर  वा सक्कलको स््यान वा 
मडम्जटल कपी पेश िनुग पनेछ ।  

(१) नेपाली नािररकताको प्रमाणपरको प्रमतमलपी  
(२) समकक्षता र समिद्दता आवश्यक पनेमा सो को प्रमतमलपी 
 (३) न्त्यनुतम शैम्क्षक योग्यता, सो भन्त्दा एक तह तल र एक तह माथीको शैम्क्षक योग्यताको र चाररमरक प्रमाणपरको प्रमतमलपी 
(४) परीक्षा शलु्क िझुाएको िैक भौचरको प्रमतमलपी  

(५) मनवदेकको व्यम्िित षववरण (CV) 


