अनसु चू ी - ३
(बुँदु ा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा)
आठरार्इ न्िवेणी गाउुँ कार्इपान्िकको कार्ाइिर्

हालसालै खिचेको
पासपोर्ट साईजको
परु ै मुिाकृति दे खिने

हाङपाङ, ताप्िेजङु

फोर्ो यहााँ र्ास्ने र

प्रदेश न.ं १, नेपाि

फोर्ो र फाराममा
पने गरी उम्मेदवारले
दस्ििि

करारको लागि दरखास्त फाराम
(क) वैर्न्िक न्ववरण
नाम थर (देवनागरीमा)
(अंग्रेजी ठूिो अक्षरमा)
नागररकता न:ं
स्थार्ी ठे गाना क)
न्जल्िा

न्िङ्ग:
जारी गने न्जल्िा :

ख) न.पा./गा.न्व.स.

ग) वडा नं

घ) टोि ङ) मागइ/घर नं. :
:

च) फो नं.
ईमेि

पिाचार गने ठे गाना :
बाबक
ु ो नाम, थर :
बाजेको नाम, थर :

न्मन्त :

जधम न्मन्त :

(न्व.सं.मा)
हािको उमेर :

(ईन्स्व संवतमा)
वर्इ

मन्हना

(ख) शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तान्िम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िान्ग चान्हने आवश्र्क धर्नू तम शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तान्िम माि उल्िेख गने)
आवश्यक न्यूनतम गवश्वगवद्यालय/बोर्ड/तागलम
शैगिक
सक
ं ाय
श्रेणी/प्रगत मूल गवषय
योग्यता
उपागि/तागलम
गदने सस्ं था
शत
शैन्क्षक र्ोग्र्ता
तान्िम

(ि) अनुभव सम्बन्िी गववरण
अवगि
कायाडलय

पद

सेवा/समहू /उपसमूह

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार
देगख

सम्म

मैिे र्स दरखास्तमा खि
ु ाएका सम्पणू इ न्ववरणहरु सत्र् छन् । दरखास्त बझु ाएको पदको सचू नाको िान्ग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न ।
कुनै कुरा ढाुँटे वा िुकाएको ठहररएमा प्रचन्ित काननू बमोन्जम सहनेछु/बझु ाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचन्ित काननू तथा र्स दरखास्त
फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेन्खत सबै शतइ तथा न्नर्महरु पािना गनइ मधजरु गदइछु । साथै करारमा उल्िेन्खत शतइहरु पणू इ रुपमा पािना गनेछु र करारको
समर्भधदा अगावै करारको अधत्र् गदाइ कन्म्तमा ३ मन्हनाको पवू इ सचू ना न्दई कार्ाइिर्मा न्नवेदन न्दनेछु ।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
उम्मेदवारको दस्तखत
दायााँ

बायााँ

गमगत:
कार्ाइिर्िे भनेेः
रन्सद/भौचर न.ं :

रोि नं. :

दरखास्त अस्वीकृ त भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः
न्मन्त :

दरखास्त
स्वीकृ त/अस्वीकृ त
गनेको दस्तखत
न्मन्त :

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सचू नामा उल्िेन्खत िगार्त न्नम्नन्िन्खत कागजातहरु अन्नवार्इ रुपमा उम्मेदवार आफै िे प्रमान्णत गरी पेश गनइु पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपिको प्रन्तन्िन्प, (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रन्तन्िन्प, (३) धर्नू तम शैन्क्षक
र्ोग्र्ताको प्रमाणपि र चाररन्िक प्रमाणपिको प्रन्तन्िन्प, प्रान्वन्िक कार्इ (र्न्धजन्नर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पशु न्चन्कत्सा िगार्तका अधर् क्षेि) का िान्ग
आवश्र्क पने व्र्वसान्र्क प्रमाणपि (िाईसेधस)को प्रन्तन्िन्प, तान्िम र अनभु व आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रन्तन्िन्प, आन्द ।

