अनुसूची - ३

हालसालै न्खचेको
पासपोटा साईजको पुरै

(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धधत दरखास्त फारामको ढाुँचा)

मुखाकृ न्त देन्खने फोटो

बुङ्गल नगरपान्लका कायाालय, बझाङ्ग
;'b'/klZrd k|b]z g]kfn
करारको लान्ग दरखास्त फाराम

kbM
(क)

यहाुँ टास्ने र फोटो र
फाराममा पने गरी
उम्मेदवारले दस्तखत

pD]d]bjf/n] b/vf:t kmf/d e/]sf] kb ;DaGwL ljj/0f
;d'x÷pk ;d'xM
>]0fL÷txM

;]jfM

lj1fkg g=

वैयन्िक न्ववरण

ना
gfd y/M

(देवनागरीमा)
(अंग्रेजी ठू लो अक्षरमा)
जारी गने न्जल्ला :

न्मन्त :

क) न्जल्ला

ख) न.पा./गा.न्व.स.

ग) वडा नं

घ) टोल :

ङ) मागा/घर नं. :

च) फो नं.

gfu/lstf g+
स्थायी
ठे गाना

न्लङ्ग:

ईमेल

पत्राचार गने ठे गाना :
बाबुको नाम, थर :

जन्म मिमि :

बाजेको नाम, थर :

हालको उमेर :

(मि.सं .िा)
वषा

(ईस्वि सं िििा)
मन्हना

(ख) शैन्क्षक योग्यता/तान्लम (दरखास्त फाराम भरे को पदको लान्ग चान्हने आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता/तान्लम मात्र उल्लेख गने)
आवश्यक धयूनतम योग्यता

न्वश्वन्वद्यालय/बोडा/तान्लम ददने संस्था

शैन्क्षक उपान्ध/तान्लम

संकाय

श्रेणी/प्रन्तशत

मूल न्वषय

शैन्क्षक योग्यता

तान्लम
(ग) अनुभव सम्बधधी न्ववरण
कायाालय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अवन्ध
देन्ख

सम्म

मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणा न्ववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लान्ग अयोग्य ठहररने गरी कु नै सजाय पाएको छैन । कु नै कु रा
ढाुँटे वा लुकाएको ठहररएमा प्रचन्लत कानून बमोन्जम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचन्लत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा
उल्लेन्खत सबै शता तथा न्नयमहरु पालना गना मधजुर गदाछु । साथै करारमा उल्लेन्खत शताहरु पूणा रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभधदा अगावै करारको अधत्य
गदाा कन्म्तमा ३ मन्हनाको पूवा सूचना ददई कायाालयमा न्नवेदन ददनेछु ।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
उम्मेदवारको दस्तखत
दायाुँ
बायाुँ

न्मन्त:

कायाालयले भनेेः
रन्सद/भौचर नं. :
रोल नं. :
दरखास्त अस्वीकृ त भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः
दरखास्त
स्वीकृ त/अस्वीकृ त
न्मन्त :
गनेको दस्तखत
न्मन्त :
द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेन्खत लगायत न्नम्नन्लन्खत कागजातहरु अन्नवाया रुपमा उम्मेदवार आफै ले प्रमान्णत गरी पेश गनुा पनेछ ।
(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प,
(२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रन्तन्लन्प, (३) धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको
प्रमाणपत्र र चाररन्त्रक प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प, प्रान्वन्धक काया (इन्धजन्नयररङ्ग, स्वास््य तथा पशु न्चदकत्सा लगायतका
व्यवसान्यक प्रमाणपत्र (लाईसेधस)को प्रन्तन्लन्प, तान्लम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रन्तन्लन्प, आदद ।

अधय क्षेत्र) का लान्ग आवश्यक पने

g]kfn ;/sf/
a'Ën gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no
lv/ft8L aemfË
;'b'/klZrd k|b]z g]kfn
हालसालै न्खचेको
पासपोटा साईजको पुरै
मुखाकृ न्त देन्खने फोटो

k|j]z kq
kl/IffyL{n] eg{]
-s_ gfd y/ M
-v_ kb M
-u_ ;]jf ;d'x M
-3_ tx M
-ª_ lj1fkg g+= M
-r_ pDd]bjf/sf] b:tvt M
-5_ ldlt M

a'Ën gu/kflnsfsf] sfof{non] eg]{
o; sfof{no af6 lnOg] pQm kbsf] kl/Iffdf tkfO{ nfO{ ;lDdlnt x'g cg'dlt lbO{Psf] 5 .
lj1fkgdf tf]lsPsf] zt{ gk'u]sf] 7x/ ePdf h'g;'s} cj:yfdf of] cg'dlt /4 x'g]5
/f]n g+=M

kl/Iff s]Gb| M

l:js[t ug]{ clwsf/L gfd M

kb M

b:tvt M

ldlt M

