अनुसूची – ३
(फुॊदा ४.२ सॉग सम्फन्धधत दयखास्त पायभको ढाॉचा)
भहायाजगधज नगय कामयऩालरकाको कामायरम
कपऩरवस्तु

हारसारै न्खचेको
ऩासऩोटय साईजको ऩुयै
भुखाकृलत दे न्खने
पोटो य पायभभा ऩने
गयी उम्भेदवायरे
दयखास्त

कयायको रालग दयखास्त पायभ

(क) उम्भेदवायरे दयखास्त पायभ बये को ऩद सम्फन्धध पववयण
क. पवऻाऩन नॊ. :

ख. ऩद:

(ख) व्मपिगत पववयण
नाभ थय

(दे वनागरयभा):
(अॊग्रेजी ठु रो अऺयभा):

नागरयकता नॊ.
स्थामी ठे गाना

लरॊग
जायी गने न्जल्रा :

क. न्जल्रा

लभलत:

ख. गा.पव.स./ न.ऩा

क. घ. टोर

ख.

ग. वडा. नॊ.

ङ. घय न. / भागय

ग.

ऩत्राचाय गने ठे गाना:

च. पोन. न.
ईभेर:

फाफुको नाभ, थय:

जधभ लभलत (ईस्वी सॊवतभा)
पव.सॊ.

फजेको नाभ, थय:

हारको उभेय वषय

:

भहहना:

(ख)शैन्ऺक मोग्मता (तालरभ भात्र उल्रेख गने / दयखास्त पायभ बये को ऩदको रालग चाहहने आवश्मक धमुनतभ शैन्ऺक मोग्मता
)/ तालरभ
आवश्मक धमुनतभ

पवश्वपवधारम/ तालरभ

शैन्ऺक उऩालध

मोग्मता

हदने सॊस्था /फोडय

/तालरभ

सॊकाम

श्रेणी प्रलतशत

भूर पवषम

शैन्ऺक मोग्मता
तालरभ
(ग)अनुबव सम्फधधी पववयण
कामायरम

ऩद

सेवा उऩसभूह/

श्रेणी तह

सभुह

स्थामी/ अस्थामी/
कयाय

अवलध
दे न्ख

सम्भ

भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩूणय पववायधहारू सत्म छन ् | दयखास्त फुझाएको ऩदको सुचनाको रालग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको
छै न | कुनै कुया ढाटे वा कुकएको ठहरयएभा प्रचलरत कानून फभोन्जभ सहनेछु फुझाउनेछु | उम्भेद्वायरे ऩारना गने बनी प्रचलरत कानून तथा / मस
दयखास्त पायभका ऩृष्ठहरुभा उल्रेन्खत सफै शतय तथा लनमभहरु ऩारना गनय भधजुय गदयछु | साथै कयायभा उल्रेन्खत शतयहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना
गनेछु य कयायको सभमबधदा अगावै कयायको अधत्म गदाय कन्म्तभा ३ भहहनाको ऩुवय सूचना हदई कामायरमभा लनवेदन हदनेछु |

उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ
दामाॉ

उम्भेदवायको दस्तखत

फाॉमा
लभलत:

कार्ाालर्ले भर्ने:
यलसद: बौचय नॊ.

योर नॊ.

दयखास्त अस्वीकृ त बए सोको कायण:
दयखास्त रुजु गनेको नाभ य दस्तखत:

दयखास्त स्वीकृ त / अस्वीकृ त

लभलत:

गनेको दस्तखत:
लभलत

द्रष्टब्म: दयखास्त साथ सुचनाभा उल्रेन्खत रगामत लनम्नलरन्खत कागजातहरु अलनवामय रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभान्णत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ |
नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरपऩ ,(२) सभकऺता य सम्फद्ध आवश्मक ऩनेभा सोको प्रलतलरपऩ ,(३) धमुनतभ शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र
य चारयपत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरपऩ , प्रापवलधक कामय ईन्धजलनमरयॊ ग, स्वास््म तथा ऩशु लचहकत्सा रगामतका अधम ऺेत्रका रालग आवश्मक को
प्रलतलरपऩ (राईसेधस) ऩने व्मवसालमक प्रभाणऩत्र, तालरभ य अनुबव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रलतलरपऩ, आहद |

ऩरयलशष्ट -३
(दपा-३ सॉग सम्फन्धधत)

प्रवेशऩत्र

ऩासऩोटय
साईजको पोटो

ऩरयऺाथीरे बने
(क) नाभ,थय्
(ख) ऩद्
(ग)
(घ)

तह्

उम्भयदवायको दस्तखत नभुना्

नगयकामयऩालरकारे बने्
मस कामायरमफाट लरइने उि ऩदको ऩरयऺभा तऩाईराई सन्म्भलरत हुन अनुभलत हदइएको छ।
पवऻाऩनभा तोहकएको शतय नऩुगेको ठहय बएभा जुनसुकै अवस्थाभा ऩलन मो अनुभलत यद्द हुनछ
े ।
योर नम्फय्

..................................

...................................

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृ त

कामायरमको छाऩ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

प्रवेशऩत्र
ऩरयऺाथीरे बने

ऩासऩोटय
साईजको पोटो

(क) नाभ,थय्
(ख) ऩद्
(ग)
(घ)

तह्

उम्भयदवायको दस्तखत नभुना्

नगयकामयऩालरकारे बने्
मस कामायरमफाट लरइने उि ऩदको ऩरयऺभा तऩाईराई सन्म्भलरत हुन अनुभलत हदइएको छ।
पवऻाऩनभा तोहकएको शतय नऩुगेको ठहय बएभा जुनसुकै अवस्थाभा ऩलन मो अनुभलत यद्द हुनछ
े ।
योर नम्फय्

..................................
प्रभुख प्रशासकीम अलधकृ त

...................................
कामायरमको छाऩ

