श ाथ आवेदन फाराम

दब
ु ै कान दे खने

न तजामा आधा रत तह २ (३९० घ टे ) ता लम

पासपोट साइजको

(यो ता लम १६ दे ख ४० वष उमेर समह
ू को ला!ग मा#)

फोटो यहाँ टाँ'ने

दता नं.........................
ता लम &दायक सं'थाको नाम: ................................................ ठे गाना: ...........................

१. ता लममा

श ाथ हुन चाहने #यि&तको )ववरण:
आवेदकको नाम ..............................................................थरः.............................

Applicant Name (In Capital Letter):....................................................................................

२. जा त समूहः

द लत

जनजा त

मधेसी

३. ल3गः

म5हला

पु7ष

ते9ो ल3गी

४. ज2म म तः गते.....................
५. वैवा5हक अव0था:

म5हना....................

)ववा5हत

६. )वशेष अव0था:

अ2य

साल.......................

अ)ववा5हत

अपा3गता

*)वशेष अव0था भएका आवेदकले

मुि0लम

एकल म5हला

पूव= कमैया

ह लया

माण खुलेको कागजातको फोटोक)प आवेदन साथ पेश गनुप
= नA छ ।

७. शैE क )ववरण: (उपयु&
= त कोठामा (√) Hच2ह लगाउनह
ु ोस ्)
नर र

एसएलसी/एसईई उLतीण=

सा र

उMच माNया मक तह उLतीण=

क ा ८ उLतीण=

0नातक तह वा सो भ2दा माHथ

* शैE क योPयताको

माणपQ स&कल

८. रोजगारR तथा आय )ववरण:

त अ2तरवाता=को समय साथमा लई आउनु पनAछ ।

हालको रोजगारRको ि0थ तः

बेरोजगार

अध=रोजगार

रोजगार

अध=रोजगार /रोजगारR हुनह
ु ु 2छ भने क0तो काय= हो ?
सामा;य श=ाले हुने काय

?यावसा@यक श=ाले हुने काय

?यावसा@यक ता लमले हुने काय

यAद तपाC रोजगार/अधरोजगारमा हुनुहु;छ भने बाKषक आ दानी (आLनो आय मा# उMलेख गनN)
यालादारीबाट भएको आ दानी

यालादारी बाहेक अ य रोजगारीबाट
भएको आ दानी

.................

..................

कृ िषबाट भएको आ दानी

ितवष कु ल
आ दानी

..............

................
ापारबाट भएको आ दानी
..........................

आ नै वािम वको

ावसायबाट भएको

आ दानी ..........................

अ य कामबाट भएको
आ दानी ...........

९. तपाईको बाहे क प रवारको औषत बा)ष=क आVदानी क त होला ?
यालादारीबाट भएको
आ दानी ..............

यालादारी बाहेक अ य रोजगारी बाट
भएको आ दानी ...............

कृ िष/पशुपं ी
ापार

पालनसिहत

ावसायबाट

भएको आ दानी

आ दानी

..........

.............
बैदेिशक रोजगारीबाट

प रवारले गरे को

गरे को आ दानी

आ दानी ...................

......

वसायबाट भएको

ितवष कु ल आ दानी

अ य कामबाट भएको
आ दानी

अनुमािनत ..............

..........

१०. तपाईको प रवारमा आXनै उLपादनले क त म5हना खान पुPछ ?
......................मAहनास म
११. के तपाईले यस भ2दा प5हले कुनै ता लम लनु भएको छ ?

...................... बष भरO
छ

छै न ।

यAद छ भने¸
ता लमको नाम....................

ता लमको अव!ध ................. ता लमको तह ......

Kवषय :.............

ता लम लएको साल र मAहना ………………… सीप परO=णमा सफल भएको साल, मAहना र सीप न बर ……………………….…………

१२. के तपाईले 0वयं सकाई (RPL) बाट सीप परR ण गराउनु भएको छ ?

छ

छै न ।

यAद छ भने¸ साल……………………… मAहना……………………
तह ....................

Kवषय :…………………… सीप परO=णमा सफल भएको साल, मAहना र सीप न बर ………………………………..…

* सीप परR ण स म तबाट जारR भएको सीप परR णको स&कल

त अ2तरवाता=को समय साथमा लई आउनु पनAछ ।

अब तपा] कुन )वषय र तहको ता लम लन चाहनु हु2छ ?
Kवषय :.......................

अव!ध:

तह-१ (३ मAहने)

तह-२ (३ मAहने)

अ;य

१३. ता लम लन इMछुक हुनाका कारण: (उपयु&
= त कोठामा ( √ )Hच2ह लगाउनह
ु ोस ्)
आLनै ?यावसाय सु

गन

^यालादारO/तलबमा काम गन

आLनो सीप Kवकास गन

बैदे शक रोजगारमा जान

१४. तपाईले यो ता लमको बारे मा कसरR जानकारR पाउनु भयो ?
प#प_#का

पो`टर प पलेट

ता लम Aदने सं'था

एफ.एम रे aडयो

'थानीय कायालयह

आफ;त/साथीह
द लत/मAहला/जनजा@त संघ/सं'थाह

अ;य...........................................
१५. तपाईको बारे मा जानकारR लनु परे मा
तपाइ=लाई Hच2ने #यि&तको नाम: .................................. नाता:..................... सVपक= नं..........................
१६. आवेदकको ठे गाना:
हालको ठे गाना

0थायी ठे गाना

(य5द 0थायी ठे गानाभ2दा फरक भएमा माQ)

&दे श नं..........िजMलाः....................................
गाँउपा लका/न.पाः...........................................

&दे श नं…………...िजMलाः..................................

टोल/ब'ती ............................वडा नं.............

गाँउपा लका/न.पाः...........................................

फोन/मोवाइल नं.............................................

टोल/ब'ती...........................वडा नं.................

नागeरकता नं........... नागeरकता लएको साल.......

फोन नं.................................

नागeरकता लएको िजMलाः..............................

मोवाइल नं............................................
नागeरकता नं........................................

बाबुको नाम थरः............................................
आमाको नाम थरः..........................................

•

नाग रकताको स&कल

त अ2तरवाता=को समय साथमा लई आउनु पनAछ ।

१७. तपाईस5हत प रवारमा क त सद0य छन ् ? ................. जना
१८. तपाई वैदे शक रोजगारRबाट फक=नु भएको

हो

होइन ?

१९. तपाई वैदे शक रोजगारRमा जाने सोचाईमा हुनह
ु ु 2छ ?
हुनुहु2छ भने,
राहदानी (पासपोट= ) बनाउनु भएको छ ?

छ

छु

छै न

छै न

छ भने पासपोट नं..................
२०. के तपाई काम खोcनका लHग न:शुdक रोजगारR (Job Placement) सहजीकरणको सेवा लन चाहनु हु2छ ?
चाह;छु
चाह;न
माHथ उिdलoखत )ववरणह7 पूण= सLय छन ् । )ववरण झुqा भरR वा फाराममा पूरा )ववरण नभरR फाराम अि0वकृत भएमा सो
को िजVमेवार म आफै हुनेछु ।
आवेदकको ह0ता र ............................................ म त ....................................

