इनरुवा नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्
इनरुवा, सुनसरी
समुदार्मा आधाररत पुनर्स्ायपना सहजकताय पदका िालग दरखार्सत फारम
हािसािै
पासपोटय

पुरै

मुखाकृलत दे चखने फोटो

(क) उम्मेदवारिे दरखार्सत फारमका िालग भरे का पद सम्बन्धी वववरण:
ववज्ञापन नं. :

चखिे को
साईजको

र्हााँ टाँाँर्सने र फोटो र
फाराममा

पद:

पने

गरी

उम्मेद्वारिे दर्सतखत गने

वकलसमः १. खुिा, २. अपाङ्ग, ३. दुबै (गोिो चिन्ह िगाउने)

l

(ख) उम्मेदवारको वैर्चिक वववरण:
उम्मेद्वारको

नाम ्र

दे वनागरमा
अं ग्रज
े ी ठु िो अक्षरमा

लिङ्ग:
इस्वी संबतः

जन्म लमलतः वव.सं

हािको उमेरः

वर्य

मवहना
नागरीकता नं:
र्स्ार्ी

जारी गने चजल्िा :

लमलत :

चजल्िाः

गा.पा./न.पाः

वडा नः

टोिः

घर नं./मागयः

फोनः

ठे गाना
पत्रािार गने ठे गाना :

ईमेि:

बाबुको नाम, ्र :

आमाको नाम, ्रः

बाजेको नाम, ्रः

वैवावहक अवर्स्ाः

(वववावहत/अवववावहत उल्िेख

गने)
पलत/पत्नीको ना््रः
पररवारमा कोही अपाङ्गता भएको व्र्चि भए/नभएकोः

(उल्िेख गने)

लनवेदकमा कुनै प्रकारको अपाङ्गता भए/नभएकोः

(उल्िेख

गने)

(ग) शैचक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता/ कम््र्ुटर तालिम मात्र उल्िेख गने)
आवश्र्क
र्ोग्र्ता
शैचक्षक र्ोग्र्ता
तालिम

न्र्ूनतम

ववश्वववद्यािर्/तालिम
सं र्स्ा

ददने

शैचक्षक
उपाधी/तालिम

सं कार्

श्रे णी/प्रलतशत

मूि ववर्र्

(घ) अनुभव सम्बन्धी वववरणः
कार्ायिर्

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

र्स्ार्ी/अर्स्ार्ी/करार

अवलध
दे चख

सम्म

मैिे र्स दरखार्सत फारममा खुिाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन्। दरखार्सत बुझाएको पदको सूिनाको िालग
अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न। कुनै कुरा ढााँटे वा िुकाएको ठहररएमा प्रिलित कानून बमोचजम
सहनेछु बुझाउनेछु। उम्मेद्वारिे पािना गने भनी प्रिलित कानून त्ा र्स दरखार्सत फारममा उचल्िचखत सबै
शतय त्ा लनर्महरु पािना गनय मञ्चुर गदयछु। सा्ै, करार सम्झौतामा उचल्िचखत सम्पूणय शतयहरु पूणय रुपमा
पािना गनेछु।
उम्मेदवारको ल्र्ा्िे सहीछाप
दार्ााँ

उम्मेदँ्वारको दर्सतखत

बार्ााँ
लमलत:

कार्ायिर्िे भनेः
रलसद/भौिर नः

रोि नं: .

दरखार्सत अर्सवीकृत भए सो को कारण :
दरखार्सत रुजु गनेको नामँः

दरखार्सत

दर्सतखतः

गनेको नामः

लमलत :

दर्सतखतः

र्सवीकृत/अर्सवीकृत

लमलतः

द्रष्टव्र्ँः दरखार्सत सा् सूिनामा उल्िे चखत िगार्त लनम्नलिचखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेद्वार आफैिे
प्रमाचणत गरी पेश गनुय पनेछ।
(१)

नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाचणत प्रलतलिपी, (२) न्र्ूनतम शैचक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र

िाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रमाचणत प्रलतलिवप (सम्बद्धता आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिवप समेत), (३) अनुभवको
प्रमाणपत्रको प्रमाचणत प्रलतलिवप (भएमा), (४) सम्बचन्धत नगर/गाउाँपालिकामा र्स्ार्ी बसोबासको प्रमाणपत्रको
प्रलतलिवप, (५) अपाङ्गता भएको व्र्चि भए अपाङ्गता पररिर्पत्रको प्रलतलिवप, (६) अपाङ्गता भएको व्र्चिको
एकाघरपररवारको सदर्सर् भए नाता प्रमाचणत प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप।
(२)

उम्मेद्वारिे लिचखत परीक्षा उचिणय गरी अन्तवायताय ददन आउाँदा प्रकरण १ मा उचल्िचखत सम्पूणय

कागजात त्ा प्रमाणपत्रहरुको सक्कि समेत सा्मा लिइ आउनु पनेछ।

