
दक्षऺणकारी नगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

पर्ऩयङ, काठभाडौं, फागभती प्रदेश, नेऩार 

अनसूुची ४ 
कयायको रालग आवेदन पायाभ 
(दपा ६ (२) सॉग सम्फक्षधधत) 

 

 

उम्भेदवायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फधधी र्ववयण 
ऩद : 

 

तह : 

 

आवेदकको व्मक्षिगत र्ववयण 
नाभ थय :(देवनागयीभा) 
 

(अङ्ग्रजेी ठूरो अऺयभा): 
 

लरङ्ग : 

नागरयकता नॊ. : 
 

जायी गने क्षजल्रा : जायी लभलत : 

स्थामी ठेगाना क) प्रदेशको नाभ : 

 

ख) क्षजल्रा : ग) स्थानीम तहको नाभ : 

ख) वडा नॊ. : 
 

ऩत्राचाय गने ठेगाना : 

 

सम्ऩकय  नॊ.: ईभेर : 

फाफकुो नाभ, थय : 

 

आभाको नाभ, थय : 

फाजेको नाभ, थय : 

 

ऩलत/ऩत् नीको नाभ, थय : 

जधभ लभलत (र्व.सॊ.भा) (ईस्वी सम्फत)् 
 

दयखास्त ददने लभलतभा आवेदकको उभेय 

(वषय तथा भर्हनाभा): 

 

शैक्षऺक मोग्मता (दयखास्त पायभ बयेको ऩदको रालग चार्हन ेआवश्मक धमूनतभ शैक्षऺक मोग्मता अलनवामय) 
क्र.स. शैक्षऺक 

मोग्मता/उऩालध 
र्वश्वर्वद्यारम/फोडय भूर र्वषम शे्रणी प्राप्ताङ्क प्रलतशत/रडे 

१      

२      

३      

४      

 

ऩासऩोर्य साईजको पोर्ो 

कामायरम प्रमोजनको रालग 

ऩरयऺाथीको योर नॊ : 



 

भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩूणय र्ववयणहरु सत्म छन ्। दयखास्त फझुाएको ऩदको सूचनाको रालग अमोग्म 
ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । कुनै कुया ढाॉरे् वा रकुाएको ठहरयएभा प्रचलरत कानून फभोक्षजभ सहनेछु/ 
फझुाउनेछु । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचलरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभभा उल्रेक्षखत सफै शतय तथा 
लनमभहरु ऩारना गनय भधजयु छु । साथै कयायभा उल्रेक्षखत शतयहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गनेछु । 

 

उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ: 
s    

दामाॉ फामाॉ 

 

उम्भेदवायको दस्तखत 

कामायरमरे बने 

यलसद /बौचय नॊ.:                 योर नॊ.: 

दयखास्त रुज ुगनेको नाभ य दस्तखत: 

लभलत: 

दयखास्त स्वीकृत/ अस्वीकृत गनेको दस्तखत: 

दयखास्त अस्वीकृत बए सोको कायण: 

लभलत: 

द्रष्टव्म: दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेक्षखत लनम्न लरक्षखत कागजातहरु अलनवामय रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे 
प्रभाक्षणत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ । 

१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरर्ऩ, 
२) सभकऺता आवश्मक ऩने बए सोको प्रलतलरर्ऩ, 
३) शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र, 
४) र्वषमगत ऺते्रका रालग आवश्मक ऩने व्मवसार्मक प्रभाणऩत्र (राईसेधस) को प्रलतलरर्ऩ । 

 
३) 
४) 

 

लभलत:  



दक्षऺणकाऱी नगरपालऱका 
नगर काययपालऱकाको कायायऱय 

फर्पयङ, काठमाडौं, 

बागमती प्रदेश, नेपाऱ 

 

 

 

 

 

 

परीऺाथीऱे भने 

(क) नाम, थर : 

(ख) पद : 

(ग) तह : 

(घ) उम्मेदवारको दस्तखत नमूना : 

 

नगर काययपालऱकाको कायायऱयऱे भने 

यस कायायऱयबाट लऱइने उक्त पदको परीऺामा तपाईंऱाई सक्षम्मलऱत हनु अनमुलत ददइएको छ । 
र्वऻापनमा तोर्कएको शतय नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा पलन यो अनमुलत रद्द हनुेछ । 

 

रोऱ नम्बर : 

 

 

 

 ............................. .................................. 
 (कमयचारीको दस्तखत) (कायायऱयको छाप) 

पासपोटय साईजको फोटो 

प्रवेश पत्र 


