
हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्ाािर् 

बागमती प्रदेश, हेटौडा 
 

 (वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदन मूल्र्ाङ्कन तथा लिफाररश िलमलतमा रहने ववज्ञहरुको िूची (Roster) मा नाम िमावेश गने लनवेदन 
फारम) 

लमलतिः..............  

श्रीमान ्प्रमखु ज्रू्, 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्ाािर्,  

बागमती प्रदेश । 

        

       तँहा कार्ाािर् अन्तगातको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदन जाचँबझु िलमलतमा रहने ववज्ञहरुको िूची (Roster) मा मेरो नाम 
िूचीकृत गररददन ुहनु लनम्नानिुारको ित्र् तथ्र् वववरण खिुाई अनरुोध गदाछु । 

१. नाम थरिः  

२. जन्म लमलतिः 
                                                             हािको उमेर:  

३. ठेगानािः जजल्िा : ...........................................न.पा./गा.पा.:..............................वडा नं. : .........................      

   टोि.........................  

४. हाि बिोबाि गरेको ठेगानािः जजल्िा : . 

   न.पा./गा.पा. :…………………. वडा नं. : ........... टोि...............  

५. िम्पका   

   फोन नं. : .......................... मोवाइि नं. :..............................................  

   इमेििः...................................  

६. शैजिक र्ोग्र्तािः  

 

शैजिक र्ोग्र्ता 

 

प्राप्त गरेको 
शैजिक उपालध 

 

 

ववश्वववद्यािर्  

 

अध्र्र्न गरेको अवलध अध्र्र्न गरेका मूि 
ववषर्हरु 

शे्रणी/  प्रलतशत 

 देजख िम्म 

वप.एच.लड (PhD) 

 

      

स्नातकोत्तर (Master's 

Degree) 

      

७. बहािवािा भए हािको नोकरी िम्बन्धी वववरण (भएमा २ वटा शे्रणी/तह िम्मको खिुाउने) 

 

 

 

हािको पद 

हािको पदमा 
लनर्जुि लमलत 

 

 

शे्रणी/तह 

 

 

िेवा 

 

 

िमहु 

 

उपिमहु 

प्राववलधक/ 
अप्राववलधक 

लनजामती/िरकारी/ िमहु 
/ववश्वववद्यािर् /अन्र् िते्र 

 
        

 

 

 

 

 

        



८. िेवा लनवृत भएको भए अवकाश हुँदाको वववरण: 

 

९. िेवा लनवृत भएपलछ कुनै लनकार्मा कार्ारत एवं प्रलतलनलध भएको भए िोको पणूा वववरण: 

१०. प्रकाजशत कृलत भए मखु्र् मखु्र् कृलतहरुको नाम 

११. अनिुन्धान गरेको भए के के ववषर्हरुको अनिुन्धान गरेको हो, िो खिुाउन े

१२. दिताको िेत्र 

१३. दिताको िेत्रमा लिएको तालिम र अन्र् ववषर् भए खिुाउन े

 

तालिमको ववषर् 

 

तालिम ददन ेिंस्था 

 

तालिम लिएको अवलध  

तालिम लिएको देश 

 

देजख 

 

िम्म 

 
     

     

 

१४. थप अरु केवह भए: 
नोट:  

(क) उल्िेजखत ववषर्को ववज्ञको रुपमा कार्ा गना िम्बजन्धत ववषर्मा अद्यावलधक हनुेछु ।  

(ख) आफ्नो ठेगाना, फोन न., मोबाइि न. िगार्तका अन्र् वववरणमा िमेत कुनै पररवतान भएमा िमर्मै त्र्ि कार्ाािर्िाई जानकारी 
गराउनेछु । 

                                                                         
                                                                       

                                                                         ................................... 
                                                                            लनवेदकको दस्तखत 

 
 
 
 

पनुश्चिः   उल्िेजखत वववरण भना स्थानाभाव भएमा छटै्ट पानामा वववरण भरी र्िै िाथ िंिग्न गना िवकने छ । 

       उल्िेजखत लबबरणको आधारमा िूचीमा नाम िमावेश गने अलधकार हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्ाािर्मा िरुजित रहनेछ । 

 

 

अवकाश हुँदाको पद िम्बजन्ध 

 

 

अवकाश लमलत 

 

पदको नाम 

 

शे्रणी/तह 

 

िेवा  िमहु  उपिमहु प्राववलधक/ 
अप्राववलधक 

िेवा वषा  

        


