
कामाारमको प्रमोजनको रागग ऩरयऺाथीको 
सॊकेत न:                     योर नॊ. 
/ विऻाऩन नॊ. 
......................................................

१. विऻाऩन नॊ:
५. सभूह:

क) काउन्ससर सम्फन्सध विियण :
काउन्ससरको नाभ दताा नॊ 

आिश्मक समूनतभ मोग्मता विश्वगफधारम/ फोडा /तागरभ ददने सस्था 
शैन्ऺक 
मोग्मता/तागरभ सॊकाम शे्रणी/प्रगतशत भूर गफषम 

कामाारम ऩद सेिा/ सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कायक 

दामाॉ  फामाॉ 
उम्भेदिायको दस्तखत 

स्िास््म भसरारम फागभती प्रदेश, हेटौडा दयखास्त पायाभ

९. रोऩोसभखु/अगतगसभाॊतकृत/गसभासतकृत/दगरत जागत बएभा 

उम्भेदिायको 

स्थामी ठेगाना ख ) न्जल्रा : ग) न. ऩा/ गा. ऩा. 
ङ ) टोर :

(ख) उम्भेदिायको िैमन्िक विियण:

नाभ,थय 
(अॊग्रजेीभा): 

 उम्भेदिायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फसधी विियण 
२. खरुा/ आ.प्र: ३.ऩद: 
६. उऩ-सभूह शे्रणी:/तह: 

च) घय/ भागा नॊ :
ऩराचाय गने ठेगाना :
फाफकुो नाभ थय :

नागरयकता नॊ: जायी गने न्जल्रा:

घ) अनबुफ सम्फन्सध विियण (दयखस्त पायभ बयेको ऩदको गफऻाऩनको रागग अनबुफ तथा गफदाको आिश्मक बएभा भार उल्रेख गने )

ग) शैन्ऺक मोग्मता/ तागरभ (दयखास्त पायभ बयेको ऩदको रागग चावहने आिस्मक समूनतभ शैन्ऺक मोग्मता /तागरभ भार उल्रेख गने

फाजेको नाभ थय :
जसभ गभगत :( गफ.स. भा )                                       (ईस्िी ससभा) हारको उभेय :               िषा         भवहना 
ख) काभ गना चाहेको न्जल्रा :                                        स्थानीम तह :

             अफगध 

हारसारै न्खचेको ऩासऩोटा साइजको ऩयैु 
भखुाकृगत देन्खने पोटो टाॉसी पोटोभा सभेत 
ऩने गयी उम्भेदिायरे दयखास्त गने ।

असाधायण गफदा गरएको बए अफगध:...........................देन्ख ............................. सम्भ  य
भैरे मस दयखस्ताभा खरुाएका सम्ऩूणा विियणहरु सत्म छन ्। दयखस्त फझुाएको ऩदको विऻाऩनको रागग अमोग्म ठहरयने गरय कुनै सजाम ऩाएको छैन। 
कुनै कुया ढावट िा रकुाएको ठहरयमाभा प्रचगरत काननु फभोन्जभ सहनेछु/ फझुाउनेछु उम्भेदिायरे ऩारना गने बनी प्रचगरत कानून तथा मस दयखास्त पायभभा ऩषृ्ठ 

४. सेिा: 
८.ऩरयऺा केसर :

(देिनागयीभा):
गरङ्ग:
गभगत:

क) प्रदेश :

शैन्ऺक मोग्मता/तागरभ 

तागरभ 

गभगत:

दस्तखत :
नाभ थय : 
ऩद/दजाा :

दताा बएको गभगत म्माद सभाप्त हनुे गभगत 

गभगत : गभगत :                                                            
द्ष्टव्म : दयखास्त साथ सचुनाभा उन्न्रेन्खत रगामत गनम्नगरन्खत कागजातहरु अगनिामा रुऩभा आपैरे प्रभान्णत गरय ऩेश गनुा ऩदाछ ।

दयखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत  गनेको दस्तखत 
दयखास्त अस्िीकृत बए सोको कायण 
दयखास्त रुज ुगनेको नाभ य दस्तखत :

घ) िडा नॊ:
छ) पोन नॊ :

ई- भेर :

फैक विियण शाखा: बौचय नॊ : दान्खरा गभगत :

१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩरको प्रगतगरवऩ  २) सभकऺता य सम्िद आिश्मक ऩनेभा सोको प्रगतगरवऩ  ३) समूनतभ शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर य चारयगरक प्रभाणऩरको प्रगतगरवऩ, 
सम्फन्सधत  स्थानीम तहभा फसोफास गयेकोभा प्रभाण देन्खने कागजहरु ४) प्रचगरत काननु फभोन्जभ सभाफेशी सभहुका उम्भेदिायरे आगथाक तथा साभान्जक रुऩभा ऩछाडी ऩयेको बने्न 
प्रभाणको प्रगतगरवऩ  स्थानीम तहभा फसोफास गयेकोभा प्रभाण देन्खने कागजहरु ४) प्रचगरत काननु फभोन्जभ सभाफेशी सभहुका उम्भेदिायरे आगथाक तथा साभान्जक रुऩभा ऩछाडी ऩयेको बने्न 
प्रभाणको प्रगतगरवऩ

आभाको नाभ थय :
ऩगत/ऩत्नीको नाभ थय :

गभगत :                                                             कामाारम छाऩ :
                                   आमोगको कभाचायीरे बने 
यगसद/बौचय नॊ : योर नॊ :

ऩषृ्ठहरुभा उल्रेन्खत सफै शता तथा गनमभहरु ऩारना गना भसजयु गदाछु ।
उम्भेदिायको ल्माप्चे सवहछाऩ उम्भेदिायरे भागथ उल्रेख गयेका अनबुिको विियणहरु दठक छ बनी  

प्रभान्णत गर्न् ा विबागीम प्रभखु/कामाारमको प्रभखुको


