द्र

बरे ङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, हुग्दिग्िर, बागिुङ

करारको िालग िरखास्त फाराम
(क) व्र्ग्िगत वििरण
नाम

थर

(िे िनागरीमा)
(अंग्रज
े ी ठू िो अिरमा)

लिङ्ग:

नागररकता नं:
स्थार्ी ठे गाना

जारी गने ग्जल्िा :

लमलत :

क) ग्जल्िा:

ख) न.पा./गा.पा.

ग) िर्ा नं

घ) टोि :

ङ) मागय/घर नं. :

च) फो नं.

बाबुको नाम, थर :

जन्म लमलत :

बाजेको नाम, थर :

इमेि -

(ख) िैग्िक र्ोदर्ता/तालिम (िरखास्त फाराम भरे को पिको िालग चावहने आिश्र्क न्र्ूनतम िैग्िक र्ोदर्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने)
आिश्र्क न्र्ूनतम

विश्वविद्यािर्/बोर्य/तालिम दिने संस्था

िैग्िक उपालि/तालिम

संकार्

श्रे णी/प्रलतित

मूि विषर्

र्ोदर्ता
िैग्िक र्ोदर्ता

तालिम

(ग) पि ...........................
(घ) अनुभि सम्बन्िी वििरण
कार्ायिर्

पि

सेिा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थार्ी/अस्थार्ी/करार

अिलि
िे ग्ख

सम्म

मैिे र्स िरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय वििरणहरु सत्र् छन् । िरखास्त बुझाएको पिको सूचनाको िालग अर्ोदर् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न । कुनै कुरा

ठहररएमा प्रचलित कानून बमोग्जम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेििारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स िरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा

ढाँटे िा िुकाएको

उल्िेग्खत सबै ितय तथा लनर्महरु पािना गनय मन्जुर गियछु । साथै करारमा उल्िेग्खत ितयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्िा अगािै करारको अन्त्र्
गिाय कग्म्तमा ३ मवहनाको पूि य सूचना दिई कार्ायिर्मा लनिेिन दिनेछु ।
उम्मेििारको ल्र्ाप्चे सहीछाप
िार्ाँ

उम्मेििारको िस्तखत

बार्ाँ

लमलत:
कार्ायिर्िे भनेेः
रलसि/भौचर नं. :

रोि नं. :

िरखास्त अस्िीकृत भए सो को कारण :
िरखास्त रुजु गनेको नाम र िस्तखतेः

िरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको िस्तखत

लमलत :

लमलत :

ष्टव्र् : िरखास्त साथ सूचनामा उल्िेग्खत िगार्त लनम्नलिग्खत कागजातहरु अलनिार्य रुपमा उम्मेििार आफैिे प्रमाग्णत गरी पेि गनुय पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,

(२) समकिता र सम्बद्ध आिश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिवप, (३) न्र्ूनतम िैग्िक र्ोदर्ताको प्रमाणपत्र र

चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राविलिक कार्य (इग्न्जलनर्ररङ्ग, स्िास््र् तथा पिु ग्चवकत्सा िगार्तका अन्र् िेत्र) का िालग आिश्र्क पने व्र्िसावर्क प्रमाणपत्र
(िाईसेन्स) को प्रलतलिवप, तालिम र अनुभि आिश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आदि ।

