
 

अनसुचूी ३ 

दफा ५ (२) सँग सम्बन्धित 

 

 

ईम्मेद्वारले  दरखास्त फारम भरेको पद सम्बन्धी वििरण 

 

विज्ञापन नं : पद : तह : 

 

अिेदकको व्यविगत वििरण 

 

नाम थर : वलंग : 

नागररकता नं : जारी वजल्ला : जारी वमवत : 

स्थायी 

ठेगाना : 

प्रदेश : वजल्ला :    स्थानीय तह : 

िडा नं : 

पत्राचार गने ठेगाना : सम्पकक  नं. : इमेल : 

बाबुको नाम थर : अमाको नाम थर : 

बाजेको नाम थर : पवत/पत्नीको नाम थर : 

जन्म वमवत : वि.सं.मा : आ. स. मा : दरखास्त न्दने न्मन्तमा आवेदकको उमेर 

........ िर्क........ मवहना 

 

अिेदकको शैविक योग्यता सम्बन्धी वििरण 

 

 

योग्यता 

 

विद्यालय/विश् िविद्यालयको नाम 

 

संकाय 

ईतीणक गरेको 

साल 
प्राप्ताङ्क 

प्रन्तशत/सी.जी.पी.ए. 

     

     

     

     

 

अिेदकको तावलम सम्बन्धी वििरण 

 

 

तावलमको नाम 

 

तावलम वदने संस्था 

 

वमवतदेवख 

 

वमवत सम्म 

    

    

  : 

पररक्षार्थीको रोल न.ं 



                   

अिेदकको ऄनुभि सम्बवन्ध वििरण 

 

कायाकलयको नाम  पद वमवतदेवख वमवत सम्म 

    

    

 

 

अिेदकको ऄन्य वििरण 

रि समुह : 

 

अपतकावलन सम्पकक : नाम : ठेगाना : 

नाता : सम्पकक  नं : 

 

 

    अिेदकको औठँा छाप : 

दायाँ    बायाँ 

 

.……………………… 

अिेदकको हस्तािर 

                                                                                                                                        वमवतः- 

 

ईपरोि बमोवजमको वििरण साँचो हो । झुट्टा ठहरे कानुन बमोवजम सहलँा/बुझाईँला । 

  



बूढानीलकण्ठ नगरपावलका 

      नगर कायकपावलकाको कायाकलय 
हात्तीग डँा, काठमाड  ँ

बागमती प्रदेश, नेपाल । 

प्रिेशपत्र 

क. नाम थरः- 

ख. पदः- 

ग. विज्ञापन नः- 

घ. तहः- 

ङ. ईम्मेद्वारको दस्तखतः- 

कायाकलयले भने :- 

यस बढूानीलकण्ठ नगर काययपान्लकाबाट न्लइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईलाई सन्म्मन्लत हुन अनुमन्त न्दइएको छ । 

न्वज्ञापनमा तोन्कएको शतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्र्थामा पन्न यो अनुमन्त रद्द हुनेछ ।  

रोल नं :- 

                               ..........…………..                                 ……..………… 

  कमयचारीको दस्तखत                                                   कायायलयको छाप  

 

 

बूढानीलकण्ठ नगरपावलका 

      नगर कायकपावलकाको कायाकलय 
हात्तीग डँा, काठमाड  ँ

बागमती प्रदेश, नेपाल । 

प्रिेशपत्र 

क. नाम थरः- 

ख. पदः- 

ग. विज्ञापन नः- 

घ. तहः- 

ङ. ईम्मेद्वारको दस्तखतः- 

कायाकलयले भने :- 

यस बढूानीलकण्ठ नगर काययपान्लकाबाट न्लइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईलाई सन्म्मन्लत हुन अनुमन्त न्दइएको छ । 

न्वज्ञापनमा तोन्कएको शतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्र्थामा पन्न यो अनुमन्त रद्द हुनेछ ।  

रोल नं :- 

                               ..........…………..                                 ……..………… 

  कमयचारीको दस्तखत                                                   कायायलयको छाप  


