
ज्यालादारीबाट भएको अम्दानी 

रु............................... 
ज्यालादारी बाहके ऄन्य रोजगारीबाट 

भएको अम्दानी.............. 
कृषिबाट भएको अम्दानी 

रु............................ 

व्यापारबाट भएको अम्दानी 

र..........................  

अफ्नै स्वाषमत्वको व्यवसायबाट भएको 

अम्दानी रु.......................... 
ऄन्य कामबाट भएको 

अम्दानी रु........... 

प्रषिविष कुल 

अम्दानी रु 

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

बैदषेिक रोजगारीबाट 

गरेको अम्दानी रु......
  

पररवारले गरेको व्यवसायबाट भएको 

अम्दानी रु................... 
ऄन्य कामबाट भएको 

अम्दानी रु.......... 
प्रषिविष कुल अम्दानी  

ऄनुमाषनि रु.............. 

ज्यालादारीबाट भएको 

अम्दानी रु................ 
ज्यालादारी बाहके ऄन्य रोजगारी बाट 

भएको अम्दानी रु............... 
व्यापार व्यवसायबाट भएको 

अम्दानी रु.............. 
कृि/पिुपंक्षी पालन 

सषहि अम्दानी रु.... 

देउराऱी जनता प्राविधिक शिक्षाऱय 
बुटिऱ–१३, रुपन्देही,  फोन नं. ०७१–४४५३७७, ४४५५५२ 

ताशऱम आिेदन फारम 
दर्ता नॊ.........र्ह.... व्यतवसतयको नतम .............. ... ..........र्तलऱम स्थऱ........... ..... 

१. िाषलममा प्रषिक्षार्थी हुन चाहने व्यषिको षववरण     

अवेदकको नाम  ..............................................................र्थरः........................................... 
Applicant Name (In Capital Letter):.................................................................................... 

२. जाषि समूहः           दषलि           जनजाषि          मधसेी         मुषस्लम         ऄन्य  

३. षलङ्गः                 मषहला          पुरुि                         िेस्रो षलङ्गी 
४. जन्म षमषिः गि.े.................... मषहना....................  साल....................... 
५. वैवाषहक ऄवस्र्था:                षववाषहि              ऄषववाषहि            एकल 

६. षविेि ऄवस्र्था:                   ऄपाङ्गिा             एकल मषहला          पूवष कमैया                हषलया 

*षविेि ऄवस्र्था भएका अवेदकले प्रमाण खुलेको कागजािको  फोटोकपी अवेदनसार्थ पेि गनुषपनेछ । 

७. िैषक्षक षववरण ईपयुषि कोठामा () षचन्ह लगाईनुहोस  

 षनरक्षर   एसएलसी/एस इ इ ईत्तीणष 

 साक्षर  ईच्च माध्याषमक िह ईत्तीणष 

 कक्षा ८ ईत्तीणष  स्नािक िह वा सो भन्दा माषर्थ  

* िैषक्षक योग्यिाको प्रमाण  पत्र र नागररकिाको सक्कल प्रषि ऄन्िरवािाषको समय सार्थमा षलइ अईनु पनेछ । 

८. रोजगारी िर्था अय षववरण:      हतऱको रोजगारीको षस्र्थषिः        बेरोजगार      ऄधषरोजगार       रोजगार 

    रोजगारी/ऄधषरोजगार हुनुहुन्छ भने कस्िो कायष हो ? 

 सतमतन्य लिऺतऱे हुने कतया   व्यतवसतययक लिऺतऱे हुने कतया   व्यतवसतययक र्तलऱमऱे हुने कतया 

   यदद िपाआ रोजगार/ऄधषरोजगारमा हुनुहुन्छ भने वार्षिक अम्दानी (अफ्नो अय मात्र) 

 

 

 

 

 

९. िपाइको पररवारको औिि वार्षिक अम्दानी कषि होला ? िपाइको बाहेक 

 

 

 

 

 

१०. .िपाइको पररवारमा अफ्नै ईत्पादनले कषि मषहना खान पुग्छ ? 

 ......................मषहनासम्म  ...................... बिष भरी 

११. के िपाइले यस भन्दा पषहले कुनै िाषलम षलनुभएको छ ? 

             छ          छैन ।  

 यदद छ भने̧  िाषलमको नाम............................................................. ..   िाषलमको ऄवषध ....................... 

दवु ैकतन 
देखिने ऩतसऩोर्ा 
सतइजको पोर्ो 
यहतॉ र्तॉस्ने 

आवेदन पतरतम यन:िुल्क रुऩमत उऩऱब्ध हुने 

 



  र्थप िाषलम षलन आच्छुक हुनुहुन्छ ?         छ           छैन   

छ भने कुन िाषलम षलन चाहानुहुन्छ ? 

        िह-१ (३ मषहने)             िह-२ (६ मषहने)             औधोषगक प्रषिक्षार्थी िाषलम (१८ मषहने ईद्धयोगमा अश्रीि िाषलम           

Apprenticeship Training) 

१२.िाषलम षलन इच्छुक हुनाका कारण ईपयुषि कोठामा (  )षचन्ह लगाईनुहोस ्

  अफ्नै व्यावसाय सुरु गनष   ज्यालादारी/िलबमा काम गनष 

 अफ्नो सीप षवकास गनष  बैदषेिक रोजगारमा जान 

१३ . िपाइले यो िाषलमको बारेमा कसरी जानकारी पाईनुभयो ? 

      पत्रपषत्रका                   पोष्टर पम्पलेट              एफ.एम रेषडयो          अफन्ि/सार्थीहरु             

      िाषलम ददने संस्र्था          स्र्थानीय कायाषलयहरु               दषलि/मषहला/जनजाषि संघ/संस्र्थाहरु  

      ऄन्य........................................... 
१४. िपाइको बारेमा जानकारी षलनु परेमा 

िपाइलाइ षचन्ने व्यषि..................... ..........................................मोबाआल नम्बर............................. 

१५ आिेदकको ठेगाना: 

स्र्थायी ठेगाना (स्र्थानीय िह ऄनुसार) 

प्रदिे नं..........षजललाः.............................................. 
गााँईपाषलका/न.पाः........................................... 
टोल/बस्िी ............................वडा न.ं............ 
फोन/मोवाआल न.ं.............................................. 
नागररकिा न.ं....................................... 
नागररकिा षलएको सालः........................ 
नागररकिा षलएको षजललाः................................ 
बाबुको नाम र्थरः............................................... 
अमाको नाम र्थरः............................................. 

हालको ठेगाना  

यदद स्र्थायी ठेगानाभन्दा फरक भएमा मात्र भनुषपने 

प्रदिे..........षजललाः................................ 
गााँईपाषलका/न.पाः........................................... 
टोल/बस्िी...........................वडा न.ं................ 
फोन नं ................................................  

मोवाआल न.ं........................................... 
नागररकिा न.ं....................................... 
 

 

१६  .िपाइको पररवारमा िपाइसषहि कषि सदस्य छन्................. जना  
 

१७. िपाइ वैदेषिक रोजगारीबाट फकष नु भएको          हो              होआन ? 
 

१८. िपाइ वैदेषिक रोजगारीमा जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ ?             छु          छैन  

  

     हुनुहुन्छ भने राहदानी (पासपोटष) वनाईनु भएको छ ? छ               छैन   छ भने पासपोटष नं...................... 
 

१९. के िपाइ काम खोज्नका लषग षनिुलक रोजगारी (Job Placement) सहजीकरणको सेवा षलन चाहानुहुन्छ ? 

           चाहान्छु             चाहान्न  
 

माषर्थ ईषललषखि षववरणहरु पूणष सत्य छन् । षववरण झुठ्ठा भरी वा फारममा पूरा षववरण नभरी फारम ऄषस्वकृि भएमा सो को 

षजम्मेवार म अफै हुनेछु ।  

           

अवेदकको हस्िाक्षर............................................षमषि....................................  

मुल्याङ्कनको आिार 
सतमतजजक/जतयर्गर् वगा (१५)       ऱङै्गगक वगा (५)      आयस्र्र (१५)      िैलिक योग्यर्त (१०)      अऩतङ्गर्त (१५)  

भौगोलऱक अॊक (१०)      अन्र्रवतर्तर्ता (३५)        जम्मत (१००)                          
 


