Online सरुवा निवेदि दर्ाा गिा आवश्यक कागजार्हरु
१. सरुवाको सहभतत ऩत्र बएभा - हार कामययत तनकामको सहभततऩत्रको SCAN COPY
-

सरुवा हुन चाहे को तनकामको सहभततऩत्रको SCAN COPY
अन्म सहभततऩत्रको SCAN COPY ( जस्तै:- तनवायचन आचायसंहहताको सभमभा तनवायचन आमोगको सभेत )

नोट:- अन्म सहभततऩत्र बएभा सरुवा हुन चाहे को तनकामको सहभततऩत्रसंगै दोस्रो ऩेजभा सो ऩत्रको SCAN गनऩ
ुय नेछ |
२. बफयाभीको कायणरे सरुवा हुन चाहने कभयचायीको हकभा Medical Boardको ससपारयसको SCAN COPY

Online सरुवा निवेदि दर्ाा गिे र्रिका

saruwa.moga.gov.np अथवा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमको वेफसाईट

www.moga.gov.np भा यहे को अनराइन सरुवा

आवेदनभा click गनह
ुय ोस ् |
Application भा Click गये ऩतछ तरको वेफऩेज खल्
ु छ । जसभा तऩाईंरे सम्ऩण
ू य वववयण अतनवामय रुऩभा बनऩ
ुय नेछ |
आवेदन हदनको रागग बरयने वववयण तनजाभती ककताफखानाको वववयणसंग सभल्नु जरुयी छ |

मसयी बये को वववयण सहह बएभा तऩाईंरे हारसम्भको आफ्नो सेवाककताफको वववयण दे ख्नुहुनेछ |
महद सोहह वववयण सभरेभा तऩाईंरे "छ" य नसभरेभा "छै न"
अगाडड फढाउन सक्नुहुनेछ |

button भा click गये य Next button भा click गयी प्रकिमा

महद वववयण नसभरेभा सम्वन्न्धत कागजातऩत्र तनजाभती ककताफखाना, हरयहयबवनभा अथवा तनकामको ईभेर
info@pis.gov.np भा अथवा वेफसाइट www.pis.gov.np को "वववयण सच्माउन" भा अथवा

FAX 5010217 भा ऩठाई

आफ्नो वववयण सच्माउनुहोस ् | मसयी अद्मावगधक बएऩतछ भात्र तऩाईंरे सरुवा आवेदन ऩुनः बनय सक्नु हुनेछ |
तर उल्रेखखत सरुवा हुन चाहे को कायण य तनकाम प्राथसभकताका आधायभा बयी
( तनवेदकरे कन्म्तभा एउटा कायण य कन्म्तभा एउटा तनकाम बनैऩने हुन्छ | )

तर दे हामका आधायहरुभा गचन्ह रगाउनह
ु ोस ् य चाहहएको कागजात ऩत्र

Next button भा click गनह
ुय ोस ् |

upload गरय प्रकिमा अगाडड फढाउन

Next

button भा click गनह
ुय ोस ् |

महद आपुरे बये को वववयण रुजु गनुय ऩये Back button भा click गनह
ुय ोस ् य ऩुन: प्रकिमा दोहोमायई सफै वववयण हठक छ
बने भात्र Submit button भा click गनह
ुय ोस ् |
अफ तऩाईको तनवेदन सरुवाको प्रकिमाभा गमो य मसराई Download य Print गरय दताय नं सुयक्षऺत रूऩभा याख्नुहोस ् |

