
 



नेपाल सरकार 
गहृ म ालय 

िज ला शासन कायालय 
.......................... 

 

राि य प रचयप को जनशि  भना स ब धी दरखा त फाराम 
 

आ नो स पणू वैयि क िववरण प  बुिझने अ रमा ले नहुोसः  
१. िव ापन नं. :- २. पद:- िववरण दता अपरेटर  
३. परी ा के  :-  

क) उ मेदवारको वैयि क िववरणः 

उ मेदवारको  
नाम, थर 

(देवनागरीकमा) 
(अं ेजी ठूलो अ रमा) 

नाग रकता नं. :- जारी गन िज ला िमितः  

थायी ठेगाना 
क) िज लाः  ख) न.पा./गा.िव.स. ग) वडा नं.  
घ) टोलः  ङ) मोबाइल नं. च) फोन न.ं 

प ाचार गन\अ थायी  ठेगानाः  ई-मेल  
बाबुको नाम, थरः आमाको नाम थरः 
बाजेको नाम, थरः  पित/प नीको नाम थरः  

ज म िमित (िव.स.ंमा) (ई वी सन ्मा) 
दरखा त िदने अि तम िमितस ममा पु ने  
उमेरः      बष       मिहना      िदन 

ख) शैि क यो यताः दरखा त फाराम भरेको पदको लािग चािहने आव यक यूनतम शैि क यो यता (मािथ लो  शैि क यो यता भए खलुाउने) 
िव विव ालय/बोड शैि क उपािध सकंाय ेणी/ ितशत मु य िवषय 

     
     

ग) तािलम स ब धी िववरण ( िवणता ामाणप  तह वा १०+२ वा सो सरह वा सो भ दा मािथ लो तहमा क युटर िवषय िलई अ ययन गनको हकमा 
छु ै  तािलम माणप  आव यक नपन) 

तािलम िदने सं थाको नाम, ठेगाना तािलमको अविध तािलमको िवषय 

   
   
   

घ) अनुभव स ब धी िववरण (क युटर स ब धी अनभुव भएमा मा  भनहुोस)् 

कायालय पद सेवा/समूह/उपसमूह ेणी/तह 
अविध 

देिख स म 

      
      
      

मैल ेयस दरखा तमा खलुाएका स पणू िववरणह  स य छन ्। दरखा त बुझाएको पदको िव ापनको लािग अयो य ठह रने गरी कुन ैसजाय पाएको छैन । कुन ैकुरा ढाँटे वा 
लकुाएको ठह रएमा चिलत कानून बमोिजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उ मेदवारले पालना गन भनी चिलत कानून तथा यस दरखा त फारामका पृ ह मा उ लेिखत सबै शत 
तथा िनयमह  पालना गन म जरु गदछु ।  

उ मेदवारको या चे सहीछाप  उ मेदवारले मािथ उ लेख गरेका अनभुको िववरणह  ठीक छ 
भनी मािणत गन िवभागीय मखु/कायालय मखुको  
द तखत                                  िमित 
नाम, थरः         
पद/दजा        

   कायालयको छाप               

दायाँ  बायाँ उ मेदवारको द तखत 
िमितः  

कायालयको कमचारीले भन रोल नं. 
दरखा त ज ुगनको द तखतः 
िमित 

दरखा त वीकृत/अ वीकृत गनको द तखतः 
िमितः 

 -  उ मेदवार वयम ्ले मािणत गरी  फाराम साथ पेश गनुपन कागजातह ः 

१) नेपाली नाग रकताको माणप  . २) यूनतम शिै क यो यता र तािलमको माणप  .       ३)   मािथ लो  शिै क यो यताको माणप  .       ५) तीन ित पासपोट साइजको फोटो 
४) कायअनुभव सगंिठत सं थाबाट डाटा इि  वा क युटर अपरेटर वा क युटर िश क वा क युटर सफटवेयर योग गरी काम गरेको माण खुलेको भएमा मा  . 

हालसालै िखचेको 
पासपोट साइजको पुरै 
मखुाकृित दिेखने फोटो 
यहाँ टा ने र फोटो र 
फाराममा पन गरी 

उ मदेवारले द तखत गन 



 

 
नेपाल सरकार 
गहृ म ालय 

िज ला शासन कायालय 
.......................... 

 

राि य प रचयप को लािग िववरण दता अपरेटर 
प र ाको वेश प  

प र ाथ ले भन 
पदः िववरण दता अपरेटर  

परी ा के ः 

उ मेदवारको नाम, थरः  

द तखतः    िमितः  
 

कायालयको कमचारीले भनः 
यस कायालयबाट िलईने उ  पदको परी ामा तपाईलाई िन न के बाट 
सि मिलत हन अनमुित िदईएको छ । िव ापनमा तोिकएको शत नपगुेको ठहर 
भएमा जनुसकैु समयमा पिन यो अनमुित र  हनेछ ।  
 

 
प र ा के ः ............................ 
रोल न वरः  (अिधकृतको द तखत) 

हालसालै िखचेको 
पासपोट साइजको पुरै 
मखुाकृित दिेखने फोटो 
यहाँ टा ने र फोटो र 
फाराममा पन गरी 

उ मदेवारले द तखत गन 

pDd]bjf/n] kfngf ug'{kg]{ lgodx?M 
 

 k/LIff lbg cfpFbf clgjfo{ ?kdf k|j]zkq Nofpg' kg]{5 . k|j]zkq ljgf k/LIffdf 

a:g kfOg] 5}g .  

 k/LIff xndf df]afOn kmf]g Nofpg kfOg] 5}g .  

 cGtjf{tf{df ;lDdlnt x'g k|j]zkq clgjfo{ Nofpg'kg]{5 .  

 k/LIff z'? x'g' eGbf #) ldg]6 cufl8 306Låf/f ;"rgf u/]kl5 k/LIff xndf 

k|j]z ug{ lbOg]5 . k/LIff z'? ePsf] !% ldg]6 kl5 cfpg] pDd]bjf/n] k/LIffdf 

j:g kfpg] 5}g .  

 k/LIff xndf k|j]z u/]sf] @% ldg]6 k5fl8 dfq pDd]bjf/nfO{ k/LIff xn aflx/ 

hfg] cg'dlt lbOg] 5 . 

 k/LIff xndf k|j]z u/] kl5 lstfa, sfkL, sfuh, lr6 cflb cfkm" ;fy /fVg' 

x'+b}g . pDd]bjf/n] cfk;df s'/fsfgL / ;+s]t ;dt ug'{ x'+b}g .  

 k/LIff xndf pDd]bjf/n] k/LIffsf] dof{bf ljk/Lt s'g} sfd u/]df s]Gb|fWoIfn] 

k/LIff xnaf6 lgisfzg u/L t'?Gt sfg"g adf]lhdsf] sf/afxL ug]{5 / To;/L 

lgisfzg ul/Psf] pDd]bjf/sf] ;f] lj1fkgsf] k/LIff :jtM /2 ePsf] dflgg] 5.  

 la/fdL ePsf] pDd]bjf/n] k/LIff xndf k|j]z u/L k/LIff lbg] qmddf lghnfO{ 

s]xL ePdf sfof{no hjfkmb]xL x'g] 5}g .  

 pDd]bjf/n] k/LIff lbPsf] lbgdf xflh/ clgjfo{ ?kn] ug'{ kg]{5 .  

 sfof{non] ;"rgfåf/f lgwf{/0f u/]sf] sfo{qmd cg';f/ k/LIff ;~rfng x'g]5 . 

 s'g} pDd]bjf/n] k|Zgkqdf /xsf] c:ki6tfsf] ;DaGwdf ;f]Wg' kbf{ klg k/LIffdf 

;lDdlnt cGo pDd]bjf/x?nfO{ jfwf gkg]{ u/L lg/LIfsnfO{ ;f]Wg' kg]{5 . 
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राि य प रचयप को लािग िववरण दता अपरेटर 
प र ाको वेश प  

प र ाथ ले भन 
पदः िववरण दता अपरेटर  

परी ा के    

उ मेदवारको नाम, थरः  

द तखतः    िमितः  
 

कायालयको कमचारीले भनः 
यस कायालयबाट िलईने उ  पदको परी ामा तपाईलाई िन न के बाट 
सि मिलत हन अनमुित िदईएको छ । िव ापनमा तोिकएको शत नपगुेको ठहर 
भएमा जनुसकैु अव थामा पिन यो अनमुित र  हनेछ ।  
 

 
प र ा के  ............................ 
रोल न वरः  (अिधकृतको द तखत) 

हालसालै िखचेको 
पासपोट साइजको पुरै 
मखुाकृित दिेखने फोटो 
यहाँ टा ने र फोटो र 
फाराममा पन गरी 

उ मदेवारले द तखत गन 

pDd]bjf/n] kfngf ug'{kg]{ lgodx?M 
 

 k/LIff lbg cfpFbf clgjfo{ ?kdf k|j]zkq Nofpg' kg]{5 . k|j]zkq ljgf 

k/LIffdf a:g kfOg] 5}g .  

 k/LIff xndf df]afOn kmf]g Nofpg kfOg] 5}g .  

 cGtjf{tf{df ;lDdlnt x'g k|j]zkq clgjfo{ Nofpg'kg]{5 .  

 k/LIff z'? x'g' eGbf #) ldg]6 cufl8 306Låf/f ;"rgf u/]kl5 k/LIff xndf 

k|j]z ug{ lbOg]5 . k/LIff z'? ePsf] !% ldg]6 kl5 cfpg] pDd]bjf/n] k/LIffdf 

j:g kfpg] 5}g .  

 k/LIff xndf k|j]z u/]sf] @% ldg]6 k5fl8 dfq pDd]bjf/nfO{ k/LIff xn 

aflx/ hfg] cg'dlt lbOg] 5 . 

 k/LIff xndf k|j]z u/] kl5 lstfa, sfkL, sfuh, lr6 cflb cfkm" ;fy /fVg' 

x'+b}g . pDd]bjf/n] cfk;df s'/fsfgL / ;+s]t ;dt ug'{ x'+b}g .  

 k/LIff xndf pDd]bjf/n] k/LIffsf] dof{bf ljk/Lt s'g} sfd u/]df s]Gb|fWoIfn] 

k/LIff xnaf6 lgisfzg u/L t'?Gt sfg"g adf]lhdsf] sf/afxL ug]{5 / To;/L 

lgisfzg ul/Psf] pDd]bjf/sf] ;f] lj1fkgsf] k/LIff :jtM /2 ePsf] dflgg] 

5.  

 la/fdL ePsf] pDd]bjf/n] k/LIff xndf k|j]z u/L k/LIff lbg] qmddf lghnfO{ 

s]xL ePdf sfof{no hjfkmb]xL x'g] 5}g .  

 pDd]bjf/n] k/LIff lbPsf] lbgdf xflh/ clgjfo{ ?kn] ug'{ kg]{5 .  

 sfof{non] ;"rgfåf/f lgwf{/0f u/]sf] sfo{qmd cg';f/ k/LIff ;~rfng x'g]5 . 

 s'g} pDd]bjf/n] k|Zgkqdf /xsf] c:ki6tfsf] ;DaGwdf ;f]Wg' kbf{ klg k/LIffdf 

;lDdlnt cGo pDd]bjf/x?nfO{ jfwf gkg]{ u/L lg/LIfsnfO{ ;f]Wg' kg]{5 . 


