नेपाल सरकार
श ा म

S श ाथTको 2पOट

ालय

यावसा यक श ा तथा ता लम अ भविृ द प रयोजना

छोटो अव धको ता लमका ला ग

मख
ु ाकृती दे Bखने

श ाथ आवेदन फाराम

पासपोट साइजको फोटो

१.दता नं ………………
ता लममा सहभागी हुन चाहने !यि$तको %ववरण

२.आवेदकको नाम:………………………………………………………………………थर:...……………………………………………………………………..
Applicant Name (In Capital Letter): ……………………………………………………………………………………………………………………………..
३.जा त ⁄ वग:

द लत

४.जा त समह
ु

अ य

………………………………………………………………………

५. ल,ग:

म-हला

६.ज म म त:

प.
ु ष

गते ………………

वैवा-हक ि2थ त:
७.3वशेष
अव2था :
∗

∗%वशेष

जनजा त

अ य

म-हना ………………

3ववा-हत

साल ……………………

अ3ववा-हत

एकल

अपा,ग

एकल म-हला

कमलर/कमलर7

कमैया

ह लया

मधेशी

अव(था भएका आवेदकले

भक
ु :प3प;डत

माण खुलेको कागजात र नाग,रकताको फोटोक%प आवेदनसाथ पेश गनुप
. न/छ ।

८.शै3 क %ववरण (उपयु$त कोठामा √ च7ह लगाउनुहोस ्)
नर र

एस एल सी उ>ीण

क ा ५ भ दा कम

उ@च मा य मक तह उ>ीण

क ा ५ दे Bख क ा ८ स:म

2नातक तह वा सो भ दा माEथ

क ा ९ दे Bख क ा १० स:म

अ य केह7 भए

∗य:द तपाइसँग शै3 क माणप= छ भने सो को माणप= यसैसाथ संल?न गनु.होस ् ।

९.रोजगारAको ि(थती:

वेरोजगार

अधरोजगार

रोजगार

१०.तपाईको प,रवारमा आEनै उFपादनले कGत म:हना खान पु?छ ?
================ म-हना स:म

वषभर7

११.के तपाईले यसभ7दा प:हले कुनै ता लम लनभ
ु एको छ ?
छ

छै न । य-द छ भने¸ता लमको नाम ……………………………………… ता लमको अवEध ………………

११.१.ता लम लन इIछुक हुनाका कारण: (उपय$
ु त कोठामा √ च7ह लगाउनह
ु ोस ्)
आJनै यवसाय सK
ु गन

Lयालादार7/तलबमा काम गन

आJनो सीप 3वकास गन

बैदे शक रोजगारमा जान

११.२.तपाईले यो ता लमको बारे मा कसरA जानकारA पाउनभ
ु यो ?
प पN का

पोOटर

आफ त/साथीहK

ता लम -दने सं2था

द लत /म-हला/जनजा त संघ/सं2थाह.

प:पलेट

एफ एम रे ;डयो
2थानीय कायालयहK

अ य ……………………………………………

१२.तपाईको बारे मा जानकारA लनु परे मा
VयिWतको नाम …………………………………………………………...................……… मोबाइल नं …………………...........................

१३. ठे गाना
(थायी ठे गाना

हालको ठे गाना (य:द (थायी ठे गानाभ7दा फरक भएमा

िज\ला …………………………………………

मा= भनुप
. न/)

गा3वस/नपा ………………………………………
टोल/ब2ती ……………………… वडा नं ….....

िज\ला ………………………………………………

फोन/मोवाइल नं...……………………………

गा3वस/नपा ……………………………………………

नाग रकता नं ....…………………………………

टोल/ब2ती ……………………… वडा नं ………

नाग रकता लएको साल…………………………
नाग रकता लएको िज\ला..……………………
बावक
ु ो नाम: ………………………………………

फोन नं (घर) …………………………………………
मोवाइल नं ………………………………………………

आमाको नाम: ……………………………………

१४.तपाईको प,रवारमा तपाईस:हत कGत सद(य छन ् ? (………………जना)
रोजगारA तथा आय %ववरण

१५.तपाईको रोजगारAको अव(था तथा वा%ष.क आPदानी (आEनो आय मा=)
Lयालादार7बाट भएको आ:दानी

Lयालादार7 बाहे क अ य

कृ3षबाट भएको आ:दानी

K…………..

रोजगार7बाट भएको आ:दानी

K…………..

K…………..
यापारबाट भएको आ:दानी
K…………..

आJनै 2वा मZवको यवसायबाट

अ य कामबाट भएको आ:दाgL

S तवष कुल आ:दाgL

भएको आ:दानी K…………..

K…………..

K…………

१६.तपाईको प,रवारको औषत वा%ष.क आPदानी कGत होला ?(तपाईको बाहे क)
Lयालादार7बाट भएको आ:दानी

Lयालादार7 वाहे क अ य

यापार यवसायबाट

कृ3ष (पशुपं ी पालन

K…………..

रोजगार7बाट भएको आ:दानी

भएको आ:दानी

स-हत) आ:दानी

K…………..

K…………..

K…………..

वैदे शक मल
ु क
ु मा गरे को

प रवारले गरे को यासायबाट भएको

अ य कामबाट भएको

S तवष कुल आ:दामी

कामबाट भएको आ:दानी

आ:दानी K…………..

K…………..

अनुमा नत K…………..

K…………..

मा थ उिSलTखत %ववरणहU पूण. सFय छन ् । %ववरण झुठा भरA वा फाराममा पूरा %ववरण नभरA फाराम अि(वकृत भएमा सो को
िजPमेबार म आफै हुनेछु ।

आवेदकको ह2ता र ………………………………………

म त…………………………………………

