अनसु चू ी - ३
(बुँदु ा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा)
मैवाखोला गाउँ कार्यपाललकको कार्ायलय
साँघु, ताप्लेजुुंङ
प्रदेश नुं.१, नेपाल

हालसालै न्खचेको
पासपोर्ट साईजको परु ै
मख
ु ाकृ न्त देन्खने
फोर्ो यहाुँ र्ास्ने र
फोर्ो र फाराममा पने
गरी उम्मेदवारले
दस्तखत गने

कयायको रागग दयखास्त पायाभ
(क) वैमक्तिक वववयण
नाभ

थय

(दे वनागयीभा)
(अॊग्रज
े ी ठू रो अऺयभा)

गरङ्ग:

नागरयकता नॊ:
स्थामी ठे गाना

जायी गने क्तजल्रा :

गभगत :

क) क्तजल्रा

ख) न.ऩा./गा.वव.स.

ग) वडा नॊ

घ) टोर :

ङ) भागग/घय नॊ. :

च) पो नॊ.

ऩत्राचाय गने ठे गाना :

ईभेर

फाफुको नाभ, थय :

जन्भ गभगत :

फाजेको नाभ, थय :

(वव.सॊ .भा)
हारको उभेय :

(ईक्तस्व सॊ वतभा)
वषग

भवहना

(ख) शैक्तऺक मोग्मता/तागरभ (दयखास्त पायाभ बये को ऩदको रागग चावहने आवश्मक न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मता/तागरभ भात्र उल्रेख गने)
आवश्मक न्मूनतभ मोग्मता

ववश्वववद्यारम/फोडग/तागरभ ददने सॊस्था

शैक्तऺक उऩागध/तागरभ

सॊकाम

श्रे णी/प्रगतशत

भूर ववषम

शैक्तऺक मोग्मता
तागरभ
(ग) अनुबव सम्फन्धी वववयण
कामागरम

ऩद

सेवा/सभूह/उऩसभूह

श्रे णी/तह

स्थामी/अस्थामी/कयाय

अवगध
दे क्तख

सम्भ

भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩूण ग वववयणहरु सत्म छन् । दयखास्त फुझाएको ऩदको सूचनाको रागग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छै न ।
कुनै कुया ढाॉटे वा रुकाएको ठहरयएभा प्रचगरत कानून फभोक्तजभ सहनेछु/फुझाउनेछु । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचगरत कानून तथा मस दयखास्त
पायाभका ऩृष्ठहरुभा उल्रेक्तखत सफै शतग तथा गनमभहरु ऩारना गनग भन्जुय गदगछु । साथै कयायभा उल्रेक्तखत शतगहरु ऩूण ग रुऩभा ऩारना गने छु य कयायको
सभमबन्दा अगावै कयायको अन्त्म गदाग कक्तम्तभा ३ भवहनाको ऩूव ग सूचना ददई कामागरमभा गनवेदन ददनेछु ।
उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ
दामाॉ

उम्भेदवायको दस्तखत
फामाॉ

गभगत:
कामागरमरे बने्
यगसद/बौचय नॊ. :

योर नॊ. :

दयखास्त अस्वीकृत बए सो को कायण :
दयखास्त रुजु गनेको नाभ य दस्तखत्
गभगत :

दयखास्त
दस्तखत

स्वीकृत/अस्वीकृत

गनेको

गभगत :

द्रष्टव्म : दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेक्तखत रगामत गनम्नगरक्तखत कागजातहरु अगनवामग रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभाक्तणत गयी ऩेश गनुग ऩने छ ।
(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रगतगरवऩ,
(२) सभकऺता य सम्फद्ध आवश्मक ऩनेभा सो को प्रगतगरवऩ,

(३) न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयगत्रक प्रभाणऩत्रको प्रगतगरवऩ, प्राववगधक कामग (इक्तन्जगनमरयङ्ग, स्वास््म तथा ऩशु क्तचवकत्सा
रगामतका अन्म ऺेत्र) का रागग आवश्मक ऩने व्मवसावमक प्रभाणऩत्र (राईसेन्स)को प्रगतगरवऩ, तागरभ य अनुबव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रगतगरवऩ,
आदद ।

