अनसु चू ी – १
(बुँदु ा ५.३ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा)
न्िहादी
सोनमा

हािसािै न्खचेको पासपोटय
साईजको पुरै मुखाकृ न्त देन्खने
फोटो र्हाुँ टास्ने र फोटो र
फाराममा पने गरी उम्मेदिारिे
दस्तखत

गाउुँ कार्यपान्िकको कार्ायिर्
िहाकीठाुँटी, पियत
गण्डकी प्रदेश, नेपाि

करारको लागि दरखास्त फाराम
(क) उम्मेदिारिे दरखास्त फारम भरे को पद सम्बन्धि न्ििरण :
१. न्िज्ञापन नं.

२. पद :

४. समहू :

३. सेिा :
५. उप-समहू :

६. तह :

(ख) उम्मेदिारको िैर्न्िक न्ििरण:
(देिनागरीमा)
नाम, थर

(अंग्रेजी ठूिो अक्षरमा)

नागररकता न:ं
स्थार्ी
ठे गाना

न्िङ्ग:
जारी गने न्जल्िा :

न्मन्त :

क) न्जल्िा :

ख) न.पा./गा.पा.:

ग) िडा नं

घ) टोि :

ङ) मागय/घर न.ं :

च) फो नं.

पत्राचार गने ठे गाना :

ईमेि :

बाबक
ु ो नाम, थर :

जधम न्मन्त :

बाजेको नाम, थर :

हािको उमेर :

(न्ि.स.ं मा)
िर्य

मन्हना

(ग) शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तान्िम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िान्ग चान्हने आिश्र्क धर्नू तम शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तान्िम मात्र उल्िेख गने)
आिश्र्क धर्नू तम
र्ोग्र्ता

शैन्क्षक र्ोग्र्ता

तान्िम

न्िश्वन्िद्यािर्/बोडय/तान्िम
न्दने सस्ं था

शैन्क्षक उपान्ि/तान्िम

संकार्

श्रेणी/ प्रन्तशत

मि
ू न्िर्र्

(घ) अनुभव सम्बन्धी गववरण
कार्ाालर्

पद

सेवा/समूह/उपस
महू

श्रेणी/तह

स्थार्ी/अस्थार्ी/
करार

अवगध
देगख

सम्म

मैिे र्स दरखास्तमा खि
ु ाएका सम्पणू य न्ििरणहरु सत्र् छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सचू नाको िान्ग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न । कुनै कुरा ढाुँटे
िा िक
ु ाएको ठहररएमा प्रचन्ित काननू बमोन्जम सहनेछु/बझु ाउनेछु । उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रचन्ित काननू तथा र्स दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेन्खत
सबै शतय तथा न्नर्महरु पािना गनय मधजरु गदयछु । साथै करारमा उल्िेन्खत शतयहरु पणू य रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भधदा अगािै करारको अधत्र् गदाय कन्म्तमा
३ मन्हनाको पिू य सचू ना न्दई कार्ायिर्मा न्निेदन न्दनेछु ।
उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप
दार्ााँ

बार्ााँ

उम्मेदवारको दस्तखत :

गमगत:

कार्ाालर्ले भननेः
रन्सद/भौचर न.ं :

रोि नं. :

दरखास्त अस्िीकृ त भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको

दरखास्त स्िीकृ त/अस्िीकृ त गनेको

नाम :
दस्तखतः

दस्तखत:
न्मन्त :

न्मन्त :
द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सचू नामा उल्िेन्खत िगार्त न्नम्नन्िन्खत कागजातहरु अन्निार्य रुपमा उम्मेदिार आफै िे प्रमान्णत गरी पेश गनयु पनेछ ।
१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्िन्प,
२) धर्नू तम शैन्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररन्त्रक प्रमाणपत्रको प्रन्तन्िन्प,
३) समकक्षता र सम्बद्धता आिश्र्क पनेमा सो को प्रन्तन्िन्प,
४) सम्िन्धित व्र्िसान्र्क पररर्दमा नाम दताय/नन्बकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्िन्प,
५) तान्िम र अनभु ि आिश्र्क पनेमा सो समेतको प्रन्तन्िन्प, आन्द ।

न्िहादी गाउुँ कार्यपान्िकको कार्ायिर्को करार परीक्षाको

हािसािै न्खचेको पासपोटय
साईजको पुरै मुखाकृ न्त देन्खने
फोटो र्हाुँ टास्ने र फोटो र
फाराममा पने गरी उम्मेदिारिे
दस्तखत

प्रवेशपत्र
परीक्षाथीिे भने:
न्िज्ञापन न.ं

क) सेिा:

न्कन्सम/समहु

ख) समहु / उपसमहू :
ग) तह:
घ) पद:
ङ) पररक्षा के धर
च) उम्मेदिारको

नाम, थर:
दस्तखत:

कार्ायिर्को कमयचारीिे भने:
र्स कार्ायिर्बाट न्िइने उि पदको पररक्षामा तपाइिाई न्नम्न के धरबाट सन्म्मन्ित हुन अनमु न्त न्दइएको छ । न्िज्ञापनमा तोन्कएको शतय नपगु ेको ठहर भएमा जुनसुकै अिस्थामा
पन्न र्ो अनमु न्त रद्द हुनेछ । अधतिायतायमा आउदा प्रमाणपत्रको सबै सक्कि कागजात र ई-मेिबाट माफय त भरे को सक्कि दरखास्त फारम सन्हत उपन्स्थत हुनपु नेछ ।
................................

पररक्षा के धर:

रोि नंबर:
अन्िकृ तको दस्तखत
...............................................................................................................................................................
हािसािै न्खचेको पासपोटय
साईजको पुरै मुखाकृ न्त देन्खने
फोटो र्हाुँ टास्ने र फोटो र
फाराममा पने गरी उम्मेदिारिे
दस्तखत

न्िहादी गाउुँ कार्यपान्िकको कार्ायिर्को करार परीक्षाको

प्रवेशपत्र
परीक्षाथीिे भने:
छ) सेिा:

न्िज्ञापन न.ं

न्कन्सम/समहु

ज) समहु / उपसमहू :
झ) तह:
ञ) पद:
ट) पररक्षा के धर
नाम, थर:
ठ) उम्मेदिारको

दस्तखत:

कार्ायिर्को कमयचारीिे भने:
र्स कार्ायिर्बाट न्िइने उि पदको पररक्षामा तपाइिाई न्नम्न के धरबाट सन्म्मन्ित हुन अनमु न्त न्दइएको छ । न्िज्ञापनमा तोन्कएको शतय नपगु ेको ठहर भएमा जुनसुकै अिस्थामा
पन्न र्ो अनमु न्त रद्द हुनेछ । अधतिायतायमा आउदा प्रमाणपत्रको सबै सक्कि कागजात र ई-मेिबाट माफय त भरे को सक्कि दरखास्त फारम सन्हत उपन्स्थत हुनपु नेछ ।
पररक्षा के धर:
रोि नंबर:

................................
अन्िकृ तको दस्तखत

