ु ढी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
चिशंखग

हािसािै चखिे को
पासपोटय साईजको पुरै

सेर्ाय, ओखिढुं गा

मुखाकृलत दे चखर्े फोटो

प्रदे श र्ं ०१, र्ेपाि

र्हाँ टास्र्े र फोटो र

करारको िालग दरखास्त फाराम

फाराममा पर्े गरी
उम्मेदवारिे दस्तखत

आवेदन ददएको दवज्ञापन नं.: ............................. आवेदन ददएको पद: उद्यम विकास सहजकर्ाा (सहायकस्तर चौथो / पााँचौं)

( िगाउर्ुहोस)

(क) वैर्चिक वववरण
र्ाम थर :

(दे वर्ागरीमा)
लिङ्ग:

(अंग्रेजीमा)

र्ागररकता र्ं:

जारी गर्े चजल्िा :

स्थार्ी ठे गार्ा

क) चजल्िा

ख) र्.पा./गा.वव.स.

ग) वडा र्ं

घ) टोि :

ङ) मागय/घर र्ं. :

ि) फो र्ं.

पत्रािार गर्े ठे गार्ा :

लमलत :

ईमेि

बाबुको र्ाम, थर :

जन्म लमलत :

बाजेको र्ाम, थर :

हािको उमेर :

(वव.सं .मा)
वर्य

(ईचस्व सं वतमा)
मवहर्ा

(ख) शैचिक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िालग िावहर्े आवश्र्क न्र्ूर्तम शैचिक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गर्े)
आवश्र्क न्र्ूर्तम र्ोग्र्ता

ववश्वववद्यािर्/बोडय/तालिम ददर्े सं स्था

शैचिक उपालि/तालिम

सं कार्

श्रे णी/प्रलतशत

मूि ववर्र्

शैचिक र्ोग्र्ता

तालिम

(ग) अर्ुभव सम्बन्िी वववरण
कार्ायिर्

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थार्ी/अस्थार्ी/करार

अवलि
दे चख

सम्म

मैिे र्स दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छर्् । दरखास्त बुझाएको पदको सूिर्ाको िालग अर्ोग्र् ठहररर्े गरी कुर्ै सजार् पाएको

छै र् । कुर्ै कुरा ढाँटे वा िुकाएको ठहररएमा प्रिलित कार्ूर् बमोचजम सहर्ेछु/बुझाउर्ेछु । उम्मेदवारिे पािर्ा गर्े भर्ी प्रिलित कार्ूर् तथा र्स
दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेचखत सबै शतय तथा लर्र्महरु पािर्ा गर्य मन्जुर गदयछु । साथै करारमा उल्िेचखत शतयहरु पूणय रुपमा पािर्ा
गर्ेछु र करारको समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कचम्तमा ३ मवहर्ाको पूवय सूिर्ा ददई कार्ायिर्मा लर्वेदर् ददर्ेछु ।
उम्मेदवारको ल्र्ाप्िे सहीछाप
दार्ाँ

उम्मेदवारको दस्तखत
बार्ाँ

लमलत:

कार्ायिर्िे भर्ेेः
रलसद/भौिर र्ं. :

रोि र्ं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गर्ेको र्ाम र दस्तखतेः

दरखास्त

लमलत :

दस्तखत

स्वीकृत/अस्वीकृत

गर्ेको

लमलत :

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूिर्ामा उल्िेचखत िगार्त लर्म्र्लिचखत कागजातहरु अलर्वार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाचणत गरी पेश गर्ुय पर्ेछ ।
(१) र्ेपािी र्ागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, (२) समकिता र सम्बद्ध आवश्र्क पर्ेमा सो को प्रलतलिवप, (३) न्र्ूर्तम शैचिक र्ोग्र्ताको
प्रमाणपत्र र िाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलिक कार्य (इचन्जलर्र्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पशु चिवकत्सा िगार्तका अन्र् िेत्र) का िालग आवश्र्क
पर्े व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिम र अर्ुभव आवश्र्क पर्ेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आदद ।

