कायाडलय प्रयोजनको लागी

हालसालै न्खन्चएको

पााँचपोखरी थाङ्पाल गाउाँ पाललका

परीक्षाथी सं केत नं. :

पासपोटड साइजको पूरै

गाउाँ कायडपाललकाको कायाडलय

रोल नं./ववज्ञापन नं./आलथडक वषड

मुखाकृलत दे न्खने फोटो

टााँसी फोटोमा समेत पने

थाङ्पालिाप, लसधिुपाल्चोक

गरी उम्मेदवारले

३ नं. प्रदे श नेपाल

................../......../....................

दस्तखत गने

दरखास्त फाराम

(क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरे को पद सम्बन्धि वववरण
१. ववज्ञापन नं. :

२. खुल्ला/समावेशी

३ पद

४ श्रे णी/तह

५ परीक्षा केधर

(ख) उम्मेदवारको वैयन्िक वववरण :
(दे वनागरीमा) : उम्मेदवारको
स्थायी ठे गाना

(अंग्रज
े ी ठू लो अक्षरमा) :

ललङ्ग :

नागररकता नं.:

जारी गने न्जल्ला :

क) न्जल्ला :

ख) न.पा/गा.पा :-

घ) टोल

ङ) मोबाइल नं.

लमलत:
ग) वडा नं.
च) फोन नं.

पत्राचार गने ठे गाना :बाबुको नाम/थर :-

आमाको नाम/थर :-

बाजेको नाम/थर :-

पलत/पत्नीको नाम/थर :-

जधम लमलत :-

(इस्वी सन् मा):-

हालको उमेर :-

(ग) शैन्क्षक योग्यता/ताललम (दरखास्त फाराम भरे को पदको लागी चावहने आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता/ताललम मात्र उल्लेख गने )

आवश्यक धयूनतम

ववश्वववद्यालय/बोडड/ताललम

योग्यता

ददने सं स्था

शैन्क्षक उपालि/ताललम

सं काय

श्रे णी/प्रलत

मूल/ऐन्छिक

शत

ववषय

शैन्क्षक योग्यता
ताललम
(घ) अनुभव सम्बधिी वववरण (दरखास्त फाराम भरे को पदको ववज्ञापनको लालग अनुभव तथा ववदाको वववरण आवश्यक भएमा उल्लेख गने )

कायाडलय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थायी/अथायी/करार

अवलि

अवलि
दे न्ख

सम्म

असािारण ववदा ललएको भए अवलि :............................................................ दे खी ................................. सम्म ।
मैले यस दरखास्तमा खुलाएका सम्पूण ड वववरणहरु सत्य िन् । दरखास्त बुझाएको पदको ववज्ञापनको लागी अयोग्य ठहरीने गरी कुनै सजाय पाएको िै न
। कुनै कुरा ढााँटे वा लुकाएको ठहरीएमा प्रचललत कानुन बमोन्जम सहनेिु/बुझाउनेिु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानुन तथा यस दरखास्त
फारामका पृष्ठहरुमा उल्लेन्खत सवैशतड तथा लनयमहरु पालना गनड मञ्जुर गदडिु ।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सवह

दायााँ

उम्मेदवारले मालथ उल्लेख गरे का अनुभवको वववरणहरु दठक ि भनी

बााँया

प्रमान्णत गने ववभालगय प्रमुख/कायाडलय प्रमुखको
............................
उम्मेदवारको दस्तखत
लमलत :-

दस्तखत :
नाम/थर :-

रस्रव्य :- दस्तखत साथ ववज्ञापनमा उन्ल्लन्खत लगायत लनम्नललन्खत कागजातहरु अलनवायड रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमान्णत गरी पेश
पद/दजाड :गनुप
ड नेि ।

१. नेपाली नागरीकताको प्रलतललपी २. समकक्षता र सम्बद्धता आवश्यक पनेमा सोको प्रलतललपी ३. ववज्ञापन भएकव पदको लागी
लमलत :कायाडलयको िाप
तोवकएको धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको प्रलतललपी र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतललपी (ताललम र अनुभव आवश्यक पने सो समेतको प्रलतललपी)

