
नेपाल सरकार 

भमूि व्यवस्था,सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय 

सहकारी ववभाग 

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनसुन्त्धान केन्त्र 
gof+ afg]Zj/ , sf7df8f}+, g]kfn 

 

 

 

दक्ष/विशेषज्ञहरूको वििरण फाराम भरे्न सम्बन्धी सूचर्ना 

 

 

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनसुन्धान केन्र कार्यसञ्चालन कार्यशिशधको दफा १३ को 

प्रर्ोजनको लाशि दक्ष/शििेषज्ञहरूको शििरण अध्र्ािशधक िनुयपने भएकोले केन्रको 

दक्ष/शििषेज्ञको सचूी (रोष्टर) मा शििरण समािेि हुन ईच्छुक दक्ष/शििेषज्ञहरूले संलग्न 

बमोशजम फाराम भरी र्स केन्रमा पेि िनुयहुन अनरुोध छ । 

नोट: फाराम र्स केन्रको ईमेल ठेिाना info@ctrc.gov.np मा समेत पठाउन सशकनछे । 
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(दक्ष/विज्ञको सूचीमा र्नाम समािेशको लावि भर्ननुपरे्न वर्निेदर्न सवहतको फाराम) 

शमशत:  

श्रीमान ्प्राचार्यज्र्,ू 

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्र, 

नर्ााँ बानेश्वर, काठमाडौं। 

 
 केन्रमा रहने दक्ष/शिज्ञहरूको सचूीमा मरेो नाम सचूीकृत िररशदनुहनु शनम्नानुसारको शििरण खलुाई अनरुोध िदयछु। 

 
1.  परूा नाम (दिेनािरीमा):  

2. Full Name:  

3. जन्म शमशत (शि.सं.):    हालको उमेर: 

4. हाल बसोिासको ठेिाना: 

5. सम्पकय  फोन नम्बर (व्र्शिित):   सम्पकय  फोन नम्बर (कार्ायलर्): 

6. मोिाइल नम्बर:     ईमेल ठेिाना: 

7. स्थार्ी लेखा नम्बर (PAN): 

8. िैशक्षक र्ोग्र्ता र दक्षताको क्षेत्र ( शििेषज्ञता क्षते्र समेत ) उल्लखे िने: 

9. पेिाित संिठन आिद्धता (NEC/ NMC/ CA जस्तै ) नम्बर: 

10. शैवक्षक योग्यता र दक्षताको के्षत्र ( विशेषज्ञ के्षत्र समेत ) उल्लेख िरे्न: 

शैवक्षक योग्यता 

दक्षताको विषय 

दक्षताको के्षत्रमा 

विवशष्टता हावशल 

िरेको भए 

विवशष्टताको के्षत्र 
शैवक्षक योग्यता अध्ययर्नको वबषय देखी सम्म 

शप.एच.शड./एम. शफल      

स्नातकोत्तर      

स्नातक      

नोट: दक्षताको क्षते्रमा शिशिष्टता हाशसल िरेको भए सो क्षते्रका दक्ष/शिज्ञहरुल ेशिशिष्टताको क्षते्र खलुाउने । 

11. र्नोकरी सम्बन्धी वििरण (कवम्तमा दनई तहको ) 

हालको 

पद 

हालको पदमा 

वर्नयनक्ती वमती 
शे्रणी/तह सेिा समनह उपसमनह 

प्राविवधक / 

अप्राविवधक 
वर्नजामती / सरकारी/ विश्व विद्यालय 

/ अन्य के्षत्र उल्लेख िरे्न 

        

        

12. अिकाश ह ुँदाको वििरण 

अिकाश ह ुँदाको वििरण 
अिकाश 

वमवत 
कायाुलय पदको र्नाम शे्रणी/तह सेिा समनह उपसमनह प्राविवधक / अप्राविवधक सेिा िषु 
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13. सेिा शनितृ्त पछी कुनै शनकार्मा कार्यरत एिं प्रशतशनशधत्ि भएको भए सोको पणूय शििरण: 

 

 

14. अध्र्र्न, अनुसन्धान िरेको भए के शिषर्को अनुसन्धान हो सो खलुाउने: 

 

 

15. दक्षताको के्षत्रमा वलएको तावलम र अन्य विषय भए खनलाउरे्न 

तावलमको विषय तावलम वदरे्न संस्था 
तावलम वलएको अिवध 

तावलम वलएको देश 
देखी सम्म 

     

     

 
16. सहकारी क्षते्रसंि सम्बशन्धत पसु्तक/जनयल/िोधपत्र केही प्रकािन भएको भए सो को शििरण: 

 

 

17. हालसम्म सहकारी के्षत्रमा आिद्ध भएको भए सो सम्बन्धी वििरण: 

आिद्ध रहेको संस्था 
आिद्ध भएको समय 

आिद्ध भएको पद 
देवख सम्म 

    

    

18. थप अरु केही भए: 

 

 

र्नोट: 

(क) माशथ उल्लेशखत व्र्होरा सशह सत्र् हो, फरक परेमा काननू बमोशजम सहुाँला बुझाउाँला । 

(ख) उशल्लशखत शिषर्को दक्ष/शिज्ञको रुपमा कार्य िने सम्बशन्धत शिषर्संि अद्यािशधक हुनेछु । 

(ि) आफ्नो ठेिाना, फोन न.ं लिार्तका शििरणमा कुनै पररितयन भएमा समर्मै केन्रलाई जानकारी िराउनेछु । 

 

 

 
वर्निेदकको दस्तखत: 

 
पनर्नश्च: 

(क) उशल्लशखत शििरण भनय स्थान कम भएमा थप पानामा  शििरण भरी र्सैसाथ संलग्न िनय सशकनेछ । 

(ख) उशल्लशखत शििरणको आधारमा सचूीमा नाम समािेि िने/निन ेसिायशधकार सहकारी प्रशिक्षण तथा अनसुन्धान केन्रमा सरुशक्षत रहनछे । 


