
अनुसूची - ३ 

(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा) 

रास्कोट नगर कार्यपान्िकको कार्ायिर् 

स्र्नुा, कान्िकोट 

कर्ायिी प्रदेश, नेपाि 

 

करारको िान्ग दरखास्त फाराम 

(क) वैर्न्िक न्ववरर् 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  

(अंग्रेजी ठूिो अक्षरमा)  न्िङ्ग: 
नागररकता नं: जारी गने न्जल्िा : न्मन्त : 

स्थार्ी ठेगाना क) 
न्जल्िा 

ख) न.पा./गा.न्व.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 
बाबुको नाम, थर : जधम न्मन्त :                                (न्व.सं.मा)                                     

(ईन्स्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वर्य            मन्हना 

(ख) शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तान्िम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िान्ग चान्हने आवश्र्क धर्ूनतम शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तान्िम मात्र उल्िेख गने) 
आवश्र्क धर्नूतम 

र्ोग्र्ता 

न्वश्वन्वद्यािर्/बोडय/तान्िम ददन े
ससं्था 

शनै्क्षक उपान्ि/तान्िम सकंार् श्ररे्ी/प्रन्तशत मिू न्वर्र् 

शैन्क्षक र्ोग्र्ता      

     

तान्िम      

(ग) अनभुव सम्बधिी न्ववरर्  

कार्ायिर् पद सवेा/समहू/उपसमहू श्ररे्ी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवन्ि 

देन्ख सम्म 

       
       

मैिे र्स दरखास्तमा खुिाएका सम्पूर्य न्ववरर्हरु सत्र् छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िान्ग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् 
पाएको छैन । कुनै कुरा ढाुँटे वा िुकाएको ठहररएमा प्रचन्ित कानून बमोन्जम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचन्ित 
कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पृष्ठहरुमा उल्िेन्खत सबै शतय तथा न्नर्महरु पािना गनय मधजुर गदयछु । साथै करारमा उल्िेन्खत शतयहरु 
पूर्य रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भधदा अगावै करारको अधत्र् गदाय कन्म्तमा ३ मन्हनाको पूवय सूचना ददई कार्ायिर्मा न्नवेदन 
ददनेछु । 

उम्मदेवारको ल्र्ाप्च ेसहीछाप उम्मदेवारको दस्तखत 

दार्ाुँ बार्ाुँ 

 

 
 

न्मन्त: 
कार्ायिर्िे भनेेः 

रन्सद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारर् : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतेः 

न्मन्त : 
दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 

न्मन्त : 

 

द्रष्टव्य: दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेन्खत िगार्त न्नम्नन्िन्खत कागजातहरु अन्नवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमान्र्त गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रन्तन्िन्प,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रन्तन्िन्प, (३) धर्ूनतम 
शैन्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमार्पत्र र चाररन्त्रक प्रमार्पत्रको प्रन्तन्िन्प, प्रान्वन्िक कार्य (इन्धजन्नर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पश ुन्चदकत्सा िगार्तका अधर् 
क्षेत्र) का िान्ग आवश्र्क पने व्यवसान्र्क प्रमार्पत्र (िाईसेधस)को प्रन्तन्िन्प, तान्िम र अनुभव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रन्तन्िन्प, आदद । 

हािसािै न्खचेको पासपोटय 

साईजको पुरै मुखाकृन्त 

दने्खने फोटो टाुँसी फोटो र 

फाराममा पने गरी 

उम्मेदवारिे दस्तखत गने 


