
                                              

 

बुढ�गंगा नगर काय�पा�लकको काया�लय 

कु�देवमा�ड�,बाजुरा 

�देश न.ं ७, नेपाल 

 

 दरखा�त फाराम     �म�त:- 

(क) वैयि�तक �ववरण 

 

lj=g+= 
नाम थर

  

(देवनागर�मा)  

(अं�ेजी ठूलो अ�रमा)  �ल�ग: 

नाग�रकता न:ं जार� गन� िज�ला : �म�त : 

�थायी ठेगाना क) िज�ला ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा न ं

 घ) टोल : ङ) माग�/घर नं. : च) मोवाइल न.ं 

प�ाचार गन� ठेगाना : ईमेल: 

बाबुको नाम, थर : ज�म �म�त :              

(�व.सं.मा)               

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :     वष�       म�हना    �दन 

(ख) शै��क यो�यता/ता�लम (दरखा�त फाराम भरेको पदको ला�ग चा�हने आव�यक �यूनतम र मा�थ�लो शै��क यो�यता/ता�लम मा� उ�लेख 

गन�) 

आव�यक �यूनतम 

यो�यता 

�व�व�व�यालय/बोड�/ता�लम �दने 

सं�था 

शै��क उपा�ध/ता�लम  संकाय �ेणी/��तशत मूल �वषय 

शै��क यो�यता      

     

ता�लम      

(ग) अनुभव स�ब�धी �ववरण  

काया�लय पद सेवा/समूह/उपसमहू �ेणी/तह �थायी/अ�थायी/करार 
अव�ध 

दे�ख स�म 

       

       

मैले यस दरखा�तमा खुलाएका स�पूण� �ववरणह� स�य छन ्। दरखा�त बुझाएको पदको सूचनाको ला�ग अयो�य ठह�रने गर� कुनै सजाय पाएको छैन । कुन ै

कुरा ढाँटे वा लुकाएको ठह�रएमा �च�लत कानून बमोिजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उ�मेदवारले पालना गन� भनी �च�लत कानून तथा यस दरखा�त फारामका 

प�ृठह�मा उ�ले�खत सबै शत� तथा �नयमह� पालना गन� म�जुर गद�छु । साथै करारमा उ�ले�खत शत�ह� पूण� �पमा पालना गन�छु र करारको समयभ�दा अगावै 

करारको अ��य गदा� कि�तमा ३ म�हनाको पूव� सूचना �दई काया�लयमा �नवेदन �दनेछु । 

 

उ�मेदवारको �या�चे सह�छाप उ�मेदवारको द�तखत 

दाया ँ बाया ँ

 
 

 
 

�म�त: 

काया�लयले भन�ः 

र�सद/भौचर न.ं : रोल न.ं : 

दरखा�त अ�वीकृत भए सो को कारण : 

दरखा�त �जु गन�को नाम र द�तखतः 

�म�त : 

दरखा�त �वीकृत/अ�वीकृत गन�को  

द�तखत: 

�म�त : 

 

��ट�य : दरखा�त साथ सचूनामा उ�ले�खत लगायत �न�न�ल�खत कागजातह� अ�नवाय� �पमा उ�मेदवार आफैले �मा�णत गर� पेश गनु� पन�छ । 

(१) नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�ल�प,    

(२) समक�ता र स�ब�ध आव�यक पन�मा सो को ��त�ल�प  

(३) �यूनतम तथा मा�थ�लो शै��क यो�यताको �माणप� र चा�र��क �माणप�को ��त�ल�प, �ा�व�धक काय� (इि�ज�नय�र�ग, �वा��य तथा पश ु�च�क�सा 

लगायतका अ�य ��े) का ला�ग आव�यक पन� �यवसा�यक �माणप� (लाईसे�स)को ��त�ल�प, ता�लम र अनुभव आव�यक पन�मा सो समेतको ��त�ल�प, 

आ�द । 
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