
 
 
 

कैलाश गाउँपाललका 
गाउँ कार्ाापाललकाको काललकाटार 

बागमती प्रदेश, मकवानपुर । 

करार शिक्षक छनौट गने प्रयोजनको लागग विज्ञको रुपमा सूचीकृत हुन भनुपुने आिेदन फाराम 

 

 १)सूचना नं./लमततिः           २) कार्ारत तह/शे्रणीिः            ३) अध्र्ापन गने ववषर्िः 
    ४) कार्ारत ववद्र्ालर्को नाम र ठेगानािः 
    ५) शुरु तनरु्क्तत लमततिः                              ६) हालको पदको स्थार्ी/बढुवा लमततिः 

७) ब्र्क्ततगत वववरण सम्बक््धिः  
आवेदकको  नामथर (देवनागरीमा) 

(Eng.In Cap.letter) 

ना.प्र.नं. जारी गरेको क्जललािः जारी लमततिः 
स्थार्ी अध्र्ापन अनुमतत पत्र नं. तहिः 
ललङ्गिः             धमािः                  वणािः                  जाततिः 
ववशेष चच्ह (हुललर्ा) 
वैवाहहक क्स्थततिः            मातभृाषािः 

स्थार्ी ठेगाना  क्जलला गापा।नपािः 
वडा नं. टोलिः 
मागा/घर न.ं फोन नं. 

पत्राचार गने ठेगानािः                                         इमेलिः 
खाता भएको बैंकको नाम र 
शाखािः 

 खाता नं. 

बाबुको नामथरिः                                 आमाको नामथरिः 
बाजेको नामथरिः                                     पतत।पत्नीको नामथरिः 
इच्छाएको ब्र्क्ततको नामथरिः  नातािः 
स्थार्ी लेखा (PAN)नं. 
ज्मलमतत(साल, महहना र 
गते) 

वव.स.ं ई.सं. 

 आवेदन हदने अक््तम लमतत सम्मको उमेरिः       बषािः           महहनािः           हदनिः 
 

 

८) र्ोग्र्ता सम्ब्धी वववरणिः 

क्र.सं. अध्र्र्न 
गरेको 
संस्थाको नाम 

उत्तीणा गरेको कुल प्राप्ताङ्क प्रततशत मुख्र् 
ववषर्हरु परीक्षा साल शे्रणी 

१        

२        

३        

४        

 

 

 

 

हालसाल ैखखचचएको 
पासपोटा साइजको 
फोटोमा पने गरी 
सम्बक््धत आवेदक र 
अचधकृतले दस्तखत गने  



 
 
 

९) दश महहना वा सो भ्दा माचथको ताललमको वववरणिः 

क्र.सं. ताललम हदने 
संस्थाको 
नाम 

ताललमको 
नाम 

ववषर् परीक्षा 
उत्तीणा 
गरेको 
साल 

शे्रणी प्रततशत ताललमको अवचध 
देखी सम्म 

१         

२         

३         

१०) अनुभव सम्ब्धी वववरणिः 

क्र.
सं. 

तनरु्क्तत।सरुवा।
बढुवा भएको 
पद।तह।शे्रणी 

तनणार् लमतत बहाली लमतत ववद्र्ालर्
को नाम 

अवचध सेवा अवचध करार,राहत,अस्थार्ी, 
स्थार्ी सरुवा, बढुवा 
के हो? कारण 
खुलाउने  कैफ
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११) ववज्ञ हुन चाहेको तह र ववषर्िः 

क्र.सं. तह ववषर्हरु 

१   

२   

३   

१२) ववज्ञ पदमा सूचीकृत हुनका लाचग आवेदन दस्तुर वापतको रकम रु ................को भौचर नम्बर ........दाखखला गरेको सतकल भौचर र 
आवेदन फारामसाथ नागररकता,अध्र्ापन अनुमतत पत्र,शैक्षक्षक र्ोग्र्ताहरु,ताललम र अनुभव सम्ब्धी कागजातहरुको फोटोकवपमा सतकल 
बमोक्जम नतकल हठक छ भनी दस्तखत गरी थान ..........र्सै साथ पेश गरेको छु । 

१३) र्स आवेदनमा उललेख गरेका सम्पूणा वववरणहरु सत्र् छन।् ववज्ञका लाचग हदइएको तनदेशन मलेै राम्ररी पढेको छु र म ती सबै 
शताहरु पालना गना मञ्जुर गदाछु । लेखखएको वववरण झुठा ठहररएमा कानुन बमोक्जम सहँुला बझाउँला । 

 

          लर्ाप्चे सहहछाप 

  

 

 

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

        

                     लमततिः        आवेदकको दस्तखत  

              

दार्ा ँ बार्ा ँ


