
 

अनसूुची – ४ 
करारको लागि आवेदन फारामको  
(दफा ६ (२) सँि सम्बन्धित) 

कपिलवस्त ुनिर कार्यिागलकको कार्ायलर् 

तौगलहवा, कपिलवस्त ु

लनु्म्बनी प्रदेश, नेिाल 

 

cfj]bg lbg rfx]sf] kbM      lj1fkg g+=M 

(क) वैर्न्िक पववरण 

 नाम थर  (देवनािरीमा)  

(अंग्रजेी ठूलो अक्षरमा)  गलङ्ग: 
नािररकता नं: जारी िने न्जल्ला : गमगत : 

स्थार्ी ठेिाना क) न्जल्ला M ख) न.िा./िा.पव.स. ि) वडा नं 

 घ) टोल : ङ) मािय/घर नं. : च) फो नं. 
ित्राचार िने ठेिाना : ईमेल 
बाबकुो नाम, थर : जधम गमगत :             (पव.सं.मा)              (ईन्स्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वर्य            मपहना 

(ख) शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तागलम (दरखास्त फाराम भरेको िदको लागि चापहन ेआवश्र्क धरू्नतम शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तागलम मात्र उल्लेख िने) 

आवश्र्क धरू्नतम 
र्ोग्र्ता 

पवश्वपवद्यालर्/बोडय/तागलम ददन े
संस्था 

शैन्क्षक उिागि/तागलम  संकार् शे्रणी/प्रगतशत मूल पवर्र् 

शैन्क्षक र्ोग्र्ता      

     

     

तागलम 
     

(ि) अनभुव सम्बधिी पववरण  

कार्ायलर् िद सेवा/समूह/उिसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवगि 

देन्ख सम्म 

       
       

मैले र्स दरखास्तमा खलुाएका सम्िूणय पववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको िदको सूचनाको लागि अर्ोग्र् ठहररने िरी कुनै सजार् िाएको छैन । कुनै कुरा 
ढाँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रचगलत कानून बमोन्जम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारले िालना िने भनी प्रचगलत कानून तथा र्स दरखास्त फारामका िषृ्ठहरुमा 
उल्लेन्खत सबै शतय तथा गनर्महरु िालना िनय मधजरु िदयछु । साथै करारमा उल्लेन्खत शतयहरु िूणय रुिमा िालना िनेछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाि उम्मेदवारको दस्तखत 
दार्ा ँ बार्ा ँ

 

 
 

गमगत: 
कार्ायलर्ले भनेेः 
रगसद/भौचर नं. : रोल नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुिनेको नाम र दस्तखतेः 
 

गमगत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत िनेको दस्तखत 

 

गमगत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेन्खत लिार्त गनम्नगलन्खत कािजातहरु अगनवार्य रुिमा उम्मेदवार आफैले प्रमान्णत िरी िेश िनुय िनेछ । 

(१) नेिाली नािररकताको प्रमाणित्रको प्रगतगलपि, 

(२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क िनेमा सो को प्रगतगलपि,  

(३) धरू्नतम शैन्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणित्र र चाररगत्रक प्रमाणित्रको प्रगतगलपि, प्रापवगिक कार्य (इन्धजगनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा िश ुन्चपकत्सा लिार्तका अधर् के्षत्र) 
का लागि आवश्र्क िने व्र्वसापर्क प्रमाणित्र (लाईसेधस)को प्रगतगलपि, तागलम र अनभुव आवश्र्क िनेमा सो समेतको प्रगतगलपि, आदद । 

हालसालै न्खचेको 
िासिोटय साईजको िरैु 

मखुाकृगत देन्खन े
फोटो र्हा ँटास्न े


