
 

 हेटौडा उपमाहानगरपालिका  
नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

हेटौडा, मकवानपरु 
प्रदेश नं. 3 नेपाि 

 
दरखास्त फाराम 

 
म र्स कार्ायिर्को लमलत २०७५।५।5 को सूचना अनसुार..........................................................................पदमा 
लनम्न लििरण सहहत कारार सेवामा काम गनेगरी दरखास्त पेश गनय चाहन्छु । 
(क) वैर्क्तिक हववरण 
 नाम थर  (देवनागरीमा)  

(अङ्ग्रजेी ठूल  ूिो अमरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जी ठूारी गने क्तजी ठूल्िा : लमलत : 
स्थार्ल 
 ेगाना 

क) 
क्तजी ठूल्िा 

ख) न.पा./गा.हव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि 
: 

ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने  ेगाना : इमेि 
िािकुो नाम, थर : जी ठून्म लमलत :             (हव.सं.मा)              (इस्वल संवतमा) 

िाजेी ठूको नाम, थर : हािको उमेर :             वर्य            महहना 

 
(ख) शैक्तमक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदका िालग चाहहन े आवश्र्क न्रू्नतम शैक्तमक 
र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 
आवश्र्क न्रू्नतम 
र्ोग्र्ता 

हवश्वहवद्यािर्/िोडय/तालिम ददन े
संस्था 

शैक्तमक 
उपालि/तालिम  

सङ्कार् शे्रणल/प्रलतश
त 

मूि हवर्र् 

 
शैक्तमक र्ोग्र्ता 

     
     
     

तालिम      
 

हािसािै क्तखचेको 
पासपोटय साइजी ठूको परैु 
मखुाकृलत देक्तखने फोटो 
र्हााँ टास्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारिे दस्तखत 



(ग) अनभुव सम्िन्िल हववरण  

कार्ायिर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणल/तह स्थार्ल/अस्थार्ल/करार 
अवलि 

देक्तख सम्म 
       
       
       

 
(घ) कम््र्टुर सम्िन्िल लििरण 
कम््र्टुर सम्िन्िल शैक्तमक 
र्ोग्र्ता/   उपािल 

अध्र्र्न गरेको संस्थाको नाम 

   Word, 
Excel, Power 

Point सम्िन्िल 
ज्ञान भए वा 
नभएको 

टाइहपङ्ग ममता 
अङ्ग्रजेी ठूल प्रलत 
लमनेट शब्द 
सङ्ग््र्ा 

नेपािी प्रलत 
लमनेट शब्द 
सङ्ग््र्ा 

     
     
     

 
 
मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणय हववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त िझुाएको पदको सूचनाका िालग अर्ोग्र्  हररन े
गरी कुनै सजी ठूार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा िकुाएको  हररएमा प्रचलित काननु िमोक्तजी ठूम सहनेछु/िझुाउनेछु । 
उम्मेदवारिे पािना गने भनल प्रचलित काननु तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेक्तखत सिै सतय तथा लनर्महरु 
पािना गनय मन्जी ठूरु गदयछु । साथै करारमा उल्िेक्तखत सतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै 
करारको अन्त्र् गदाय कम्तलमा १ महहनाको पूवय सूचना ददई कार्ायिर्मा लनवेदन ददनेछु । 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उम्मेदवारको ल्र्ा्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दार्ााँ िार्ााँ 
 
 

 

लमलत: 
कार्ायिर्िे भनेेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वलकृत भए सोको कारण : 
दरखास्त रुजी ठू ु गनेको नाम र 
दस्तखतेः 
लमलत : 

दरखास्त स्वलकृत/अस्वलकृत 
गनेको दस्तखत 
लमलत : 

 



द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेक्तखत िगार्त लनम्नलिक्तखत कागजी ठूातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्तणत 
गरी पेस गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिहप, (२) समकमता र सम्ि्ध  आवश्र्क पनेमा सोको प्रलतलिहप, 
(३) न्रू्नतम शैक्तमक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिहप, प्राहवलिक कार्य (इक्तन्जी ठूलनर्ररङ्ग, स्वास््र् 
तथा पश ुक्तचहकत्सा िगार्तका अन्र् मेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसाहर्क प्रमाणपत्र (िाइसेन्स)को प्रलतलिहप, तालिम 
र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिहप, आदद । 


