
अनसूुची:- ३ 

(बुुँदा ४.२ संग सम्बन्धित दरखास्त फारमको ढांचा ) 
शंखरापरु नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

साुँख,ु काठमाधडौ 
प्रदेश नं. ३, नेपाि 

दरखास्त फारम 

(क) वैयर्न्िक यववरण  

  

नाम थर  देवनागरीमा    

  अंग्रजेी (ठुिो अक्षरमा )    

लिंगः-                नागररकता नं.- जारी गने न्जलिाः-  लमलतः-  

स्थार्ी ठेगाना  
क) न्जलिा  ख) न.पा./गा.यव.स. ग)वडा नं.  
घ) टोि ङ) मागय/घर नं. फोन नं. 

पत्राचार गने ठेगाना - इमेिः- 

बाबकुो नाम, थर    जधम लमलत (यव.स.) (ई.सं) 

बाजेको नाम, थर    हािको उमेर                        वर्य                          मयहना  
(ख) शैन्क्षक र्ोग्र्ता /तालिम ( दरखास्त फारम भरेको पदको िालग चायहने आवश्र्क धर्नुतम शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उलिेख गने  

आवश्र्क धर्नुतम र्ोग्र्ता  यवश्वयवद्यािर्/वोडय/तालिम ददने संस्था  शैन्क्षक उपालि/तालिम  संकार्  शे्रणी /प्रलतशत  मूि यवर्र्  

शैन्क्षक र्ोग्र्ता            

          

तालिम            

(ग)अनभुव सम्बन्धि यववरण  

कार्ायिर्  पद  सेवा/समहु/उपसमूह  शे्रणी /तह  स्थार्ी /अस्थार्ी /करार  

अवलि  

देन्ख  सम्म  

              

              

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणय यववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सचुनाको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरर कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा झटुो 
वा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित काननु वमोन्जम सहनेछु / बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भलन प्रचलित काननु तथा र्स दरखास्त फारमका पषृ्ठहरुमा उलिेन्खत 
सबै शतय तथा लनर्महरु पािना गनय मधजरु गदयछु । साथै करारमा उलिेन्खत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भधदा अगाव ैकरारको अधत्र् गदाय कन्म्तमा 
३ मयहनाको पवुय सूचना ददई कार्ायिर्मा लनवेदन ददनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्च ेसहिछाप  उम्मेदवारको दस्तखत 

दायााँ  वायााँ  

  

हमहत: - 

कार्ायिर्िे भने  

रलसद नं.-                          रोि नं.- 
दरखास्त अन्स्वकृत भए सो को कारण – 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतः 
 

लमलतः- 

दरखास्त न्स्वकृत अन्स्वकृत गनेको  

दरखस्तः- 

लमलतः- 

द्रष्टव्र्ः-दरखास्त साथ् सचुनामा उलिेन्खत िगार्त लनम्न लिन्खत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमान्णत गरर पेश गनुय पनेछ | 
१)नेपािी नागररकताको प्रलतलियप २) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पने भए सो को प्रलतलियप ३) धर्नुतम शैन्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी, प्रायवलिक कार्य( इन्धजलनर्ररंग, स्वास््र् तथा पश ु न्चयकत्सा िगार्तक अधर् क्षेत्रका िालग आवश्र्क पने व्र्वसायर्क 
प्रमाणपत्र(िाइसेधस)को प्रलतलियप, तालिम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिपी , आदद । 

  

हािसािै न्खचेको पासपोटय 
साइजको परैु मखुाकृलत 
देन्खने टास्ने र फोटो र 

फाराममा पने गरी 
उमेदवारको दरखस्त  



 

शंखरापरु नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

साुँख,ु काठमाधडौ 
प्रदेश नं. ३, नेपाि 

 

                              प्रवेश पत्र  

 

 

यवज्ञापन नं.:-    पद:-        सेवा:- 

रोि नं.:-          शे्रणी/तह:- 

उम्मेदबारको नाम थर :- 

 

उम्मेदबारको दस्तखत:- 

सम्बन्धित अलिकृतको दस्तखत :- 

 

नोटः यवज्ञापनमा तोयकएको शतय परुा नभएमा जनु सकैु बेिा र्ो अनमुलत पत्र रद्ध हनुेछ | 

 

 

 

 

 

 

शंखरापरु नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

साुँख,ु काठमाधडौ 
प्रदेश नं. ३, नेपाि 

 

                              प्रवेश पत्र  

 

 

यवज्ञापन नं.:-    पद:-        सेवा:- 

रोि नं.:-          शे्रणी/तह:- 

उम्मेदबारको नाम:- 

 

उम्मेदबारको दस्तखत:- 

सम्बन्धित अलिकृतको दस्तखत :- 

नोटः यवज्ञापनमा तोयकएको शतय परुा नभएमा जनु सकैु बेिा र्ो अनमुलत पत्र रद्ध हनुेछ | 

 

 

हािसािै न्खचेको पासपोटय 
साइजको परैु मखुाकृलत 
देन्खने टास्ने र फोटो र 

फाराममा पने गरी 
उमेदवारको दरखस्त  

हािसािै न्खचेको पासपोटय 
साइजको परैु मखुाकृलत 
देन्खने टास्ने र फोटो र 

फाराममा पने गरी 
उमेदवारको दरखस्त  


