अनस
ु च
ू ी - ३
(बुँद
ु ा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा)
हािसािै खखचेको

ठाकुरबाबा नगर कार्यपालिकको कार्ायिर्

पासपोटय साईजको परु ै

सैनवार, बर्दय र्ा

मुखाकृतत दे खखने

प्रदे श नं ५, नेपाि

फोटो र्हाुँ टास्ने र
फोटो र फाराममा पने
गरी उम्मेदवारिे

करारको लागि दरखास्त फाराम

दस्तखत

(क) वैर्न्ततक वववरण
नाम थर

(दे वनागरीमा)
(अंग्रेजी ठूिो अक्षरमा)

लिङ्ग:

नागररकता नं:
स्थार्ी

क)

ठे गाना

न्जल्िा
घ) टोि :

जारी गने न्जल्िा :

लमतत :

ख) न.पा./गा.वव.स.

ग) वडा नं

ङ) मागय/घर नं. :

च) फो नं.

पत्राचार गने ठे गाना :

ईमेि

बाबुको नाम, थर :

जधम लमतत :

बाजेको नाम, थर :

(वव.सं.मा)

हािको उमेर :

(ईन्स्व संवतमा)
वर्य

मर्हना

(ख) शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िागग चार्हने आवश्र्क धर्ूनतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने)
आवश्यक

न्यन
ू तम

योग्यता

ववश्वववद्यालय/बोर्ड/ताललम

ददने

शैक्षिक उपागि/ताललम

श्रेणी/प्रततश

संकाय

संस्था

मूल ववषय

त

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता

तालिम
(ि) अनुभव सम्बन्िी वववरण
कायाडलय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

अवगि
दे खख

सम्म

मैिे र्स दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िागग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको

छै न । कुनै कुरा ढाुँटे वा िक
ु ाएको ठहररएमा प्रचलित कानन
ू बमोन्जम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा
र्स दरखास्त फारामका पष्ृ ठहरुमा उल्िेखखत सबै शतय तथा तनर्महरु पािना गनय मधजुर गदय छु । साथै करारमा उल्िेखखत शतयहरु पूणय रुपमा
पािना गनेछु र करारको समर्भधदा अगावै करारको अधत्र् गदाय कन्म्तमा ३ मर्हनाको पूवय सच
ू ना र्दई कार्ायिर्मा तनवेदन र्दनेछु ।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप

दायााँ

उम्मेदवारको दस्तखत

बायााँ
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लमतत:
कार्ायिर्िे भनेेः
रलसद/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः
लमतत :

दरखास्त

स्वीकृत/अस्वीकृत

गनेको दस्तखत
लमतत :

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेखखत िगार्त तनम्नलिखखत कागजातहरु अतनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाखणत गरी पेश गनुय पनेछ
।

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततलिवप,
(२) समकक्षता र सम्बद्ि आवश्र्क पनेमा सो को प्रततलिवप,

(३) धर्ूनतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररत्रत्रक प्रमाणपत्रको प्रततलिवप, प्राववगिक कार्य (इन्धजतनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पशु गचककत्सा
िगार्तका अधर् क्षेत्र) का िागग आवश्र्क पने व्र्वसातर्क प्रमाणपत्र (िाईसेधस)को प्रततलिवप, तालिम र अनभ
ु व आवश्र्क पनेमा सो समेतको
प्रततलिवप, आर्द ।

url : www.thakurbabamun.gov.np

ठाकुरबाबा नगरपालिका
सैनवार, बर्दि या

हािसािै खखचेको
पासपोटय साईजको परु ै

प्रवेश-पत्र

मख
ु ाकृतत दे खखने फोटो
र्हाुँ टास्ने र फोटो र

पररक्षार्थििे भने :

(क) सेवा :

फाराममा पने गरी
उम्मेदवारिे दस्तखत

ववज्ञापन नं.

ककलसम/समह
ू

नाम, थर :

दस्तखत :

(ख) समहू :
(ग) उपसमहू :
(घ) श्रेणी/पद :
(ङ) पद :
(च) परीक्षा केन्र :
(छ) उम्मेदवारको

उम्मेदवारले पालना गनप
नु ने ननयमहरु :
१. परीक्षा र्दन आउँ दा अननवायि रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनु पनेछ ।

२. अन्तवाितामा पनन प्रवेशपत्र ल्याउनु अननवायि हुनेछ ।

३. परीक्षा हिमा मोवाइि फोन ल्याउन पाइने छै न ।

४. उम्मेदवारिे पररक्षा र्दएको र्दनमा हाजिर अननवायि रुपिे गनुि पनेछ ।

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