
अनसुूची-२ 

(दफा १० सगँ स�बि�धत) 

समदुायमा आधा�रत पनु�था�पना सहजकता� पदका ला�ग दरखा�त फारम 

इटहर� उप–महानगरपा�लका, नगरकाय�पा�लकाको काया�लय, सनुसर� 

दरखा�त फाराम 

(क) उ�मेदवारकोले दरखा�त फारमका ला�ग भरेका पद स�ब�धी �ववरण: 

�व�ापन नं. : पद: 

�क�समः १. खलुा, २. अपा�, ३. दबैु (गोलो िच�ह लगाउने) 

(ख) उ�मेदवारको वैयि�क �ववरणः 

उ�मेदवारको नाम थर  देवनागर�मा  

 अं�जेी ठुलो अ�रमा  �ल�: 

ज�म �म�तः �व.सं इ.सं. हालको उमेरः ...... वष� ....... म�हना 

नागर�कता नं: जार� गन� िज�ला : �म�त : 

�थायी ठेगाना िज�लाः गा.�व.स./न.पाः वडा नः 

 टोलः घर नं./माग�ः फोनः 

प�ाचार गन� ठेगाना : ईमेल: 

बाबकुो नाम, थर : आमाको नाम, थरः 

बाजेको नाम, थरः वैवा�हक अव�थाः 1. �ववा�हत 2.अ�ववा�हत (गोलो िच�ह लगाउन)े 

प�त/प�ीको नाथथरः 

प�रवारमा कोह� अपा�ता भएको �यि� भए/नभएकोः                                                   (उ�लेख गन�) 

�नवेदकमा कुनै �कारको अपा�ता भए/नभएकोः                                                       (उ�लेख गन�) 

(ग) शैि�क यो�यता/ता�लम (आव�यक �यूनतम यो�यता/ क��यटुर ता�लम मा� उ�लेख गन�) 

आव�यक �यूनतम यो�यता �व��व�ालय/ता�लम �दने सं�था शैि�क उपाधी/ता�लम संकाय �ेणी/��तशत मूल �वषय 

शैि�क यो�यता      

     

ता�लम      

(घ) अनभुव स�ब�धी �ववरण 

काया�लय पद 
सेवा/समूह/ 

उपसमूह 

�ेणी/ 

तह 

�थायी/अ�थायी/ 

करार 

अव�ध 

देिख स�म 

       

       

मैले यस दरखा�त फारममा खलुाएका स�पूण� �ववरणह� स�य छन।् दरखा�त बझुाएको पदको सूचनाको ला�ग अयो�य ठह�रने गर� कुनै सजाय पाएको छैन। 

कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको ठह�रएमा �च�लत कानून बमोिजम सहनेछु बझुाउनेछु। उ�मेदवारले पालना गन� भनी �च�लत कानून तथा यस दरखा�त फारममा 

उि�लिखत सबै शत� तथा �नयमह� पालना गन� म�ुर गद�छु। साथै, करार स�झौतामा उि�लिखत स�पूण� शत�ह� पूण� �पमा पालना गन�छु। 

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

 

 

�म�त : 

दाया ँ बाया ँ

 

 

 

 

काया�लयले भन� दरखा�त �ज ुगन�को  

नामः 

द�तखतः 

�म�त : 

दरखा�त �वीकृत/अ�वीकृत गन�को 

नामः 

द�तखतः 

�म�तः 

र�सद/भौचर नः रोल नं: . 

दरखा�त अ�वीकृत भए सो को कारण : 

���यः दरखा�त साथ सूचनामा उ�लेिखत लगायत �न�न �लिखत कागजातह� अ�नवाय� �पमा उ�मेदवार आफैले �मािणत गर� पेश गनु� पन�छ।   

(१)  नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को �मािणत ��त�लपी, (२) �यूनतम शैि�क यो�यताको �माणप� र चा�र��क �माणप�को �मािणत ��त�ल�प (स�ब�ता आव�यक पन�मा सो को ��त�ल�प समेत), 

(३) अनभुवको �माणप�को �मािणत ��त�ल�प (भएमा), (४) स�बि�धत गाउँ/नगरपा�लकामा �थायी बसोबासको �माणप�को ��त�ल�प, (५) अपा�ता भएको �यि� भए अपा�ता प�रचयप�को 

��त�ल�प, (६) अपा�ता भएको �यि�को एकाघरप�रवारको सद�य भए नाता �मािणत �माणप�को ��त�ल�प। 

(२) उ�मेदवारले �लिखत पर��ा उि�ण� गर� अ�तवा�ता� �दन आउँदा �करण १ मा उि�लिखत स�पूण� कागजात तथा �माणप�ह�को स�ल समेत साथमा �लइ आउन ुपन�छ।

हालसालै िखचेको पासपोट� 

साईजको परैु मखुाकृ�त 

देिखने फोटो यहाँ टाँ�ने र 

फोटो र फाराममा पन� 

गर� उ�मे�ारले द�तखत 

गन� l 



अनसूुची 

(३) -२ 

      (दफा १० सँग स�बि�धत) 

     समदुायमा आधा�रत पनु�था�पना सहजकता� पदका ला�ग �वेश प� 

    इटहर� उप–महानगरपा�लका, नगरकाय�पा�लकाको काया�लय, सनुसर� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

अनसूुची-२ 

       (दफा १० सँग स�बि�धत) 

समदुायमा आधा�रत पनु�था�पना सहजकता� पदका ला�ग �वेश प� 

इटहर� उप–महानगरपा�लका, नगरकाय�पा�लकाको काया�लय, सनुसर� 

 
 
 
 
 

 
 

 

�वेश प� 

�व�ापन नं:                    फोटो 

रोल नं:            

नामः 

ठेगानाः 

पदः 

�कारः खलुा/अपा�/दवैु 

उ�मे�ारले पर��ा �दन आउँदा पालना गनु�पन� �नयमह� 

१. पर��ा समयभ�दा कि�तमा १ घ�टा अगाडी नै पर��ा हनुे �थानमा र कि�तमा १५ �मनेट अगाडी नै प�र�ा हलमा �वेश गनु�पन�छ। 

२. काब ुबा�हरको कारणबाट पर��ा हलमा आउन �ढला भएमा कारण स�हत जानकार� �दएमा �नर��कले पर��ा स�ु भएको १५ �मनेट�भ�को अव�धस�ममा पर��ा 

हलमा प�न �दन स�नेछ।सो अव�धभ�दा बाहेक पर��ा हलमा प�न �दइनेछैन। 

३. उ�रपिु�तकामा कालो र�को मसी भएको कलमको मा� �योग गनु�पन�छ। 

४. पर��ा स�ु भएको ३० �मनेटदेिख ४० �मनेटस�मको समयमा शौचालय जाने �योजनका ला�ग मा� �नर��कको अनमु�तले पर��ा हलबाट बा�हर जान स�कने 

छ। 

५. पर��ा अव�धमा �या�कुलेटर, मोबाईल वा अ�य �व��ुतय उपकरणको �योग गन� पाइने छैन। 

६. पर��ा अव�धमा िचट, फलामे ह�तयार लगायतका कुनैप�न �नषे�धत �कारको व�त ुपर��ा हल�भ� लैजान पाइनेछैन। 

७. क��यटुर सीप पर��ण र अ�तवा�ता� पर��ा �दन आउँदा प�न उ�मे�ारले यसै �वशेप� �लइ आउनपुन�छ।  

८. उि�लिखत शत�भ�दा �वप�रत उ�मे�ारले कुनै कामकारवाह� गरेमा उ�मे�ारलाई पर��ा हलबाट बा�हर �नका�ने देिख पर��ा र� गन�स�मको अ�धकार �सफा�रस 

स�म�तलाई हनुेछ।  

�वेश प� 

�व�ापन नं :                      फोटो 

रोल नं:            

नामः 

ठेगानाः 

पदः 

�कारः खलुा/अपा�/दवैु 

उ�मे�ारले पर��ा �दन आउँदा पालना गनु�पन� �नयमह� 

१. पर��ा समयभ�दा कि�तमा १ घ�टा अगाडी नै पर��ा हनेु �थानमा र कि�तमा १५ �मनेट अगाडी नै प�र�ा हलमा �वेश गनु�पन�छ। 

२. काब ुबा�हरको कारणबाट पर��ा हलमा आउन �ढला भएमा कारण स�हत जानकार� �दएमा �नर��कले पर��ा स�ु भएको १५ �मनेट�भ�को अव�धस�ममा पर��ा हलमा 

प�न �दन स�नेछ।सो अव�धभ�दा बाहेक पर��ा हलमा प�न �दइनेछैन। 

३. उ�रपिु�तकामा कालो र�को मसी भएको कलमको मा� �योग गनु�पन�छ। 

४. पर��ा स�ु भएको ३० �मनेटदेिख ४० �मनेटस�मको समयमा शौचालय जाने �योजनका ला�ग मा� �नर��कको अनमु�तले पर��ा हलबाट बा�हर जान स�कने छ। 

५. पर��ा अव�धमा �या�कुलेटर, मोबाईल वा अ�य �व��ुतय उपकरणको �योग गन� पाइने छैन। 

६. पर��ा अव�धमा िचट, फलामे ह�तयार लगायतका कुनैप�न �नषे�धत �कारको व�त ुपर��ा हल�भ� लैजान पाइनेछैन। 

७. क��यटुर सीप पर��ण र अ�तवा�ता� पर��ा �दन आउँदा प�न उ�मे�ारले यसै �वशेप� �लइ आउनपुन�छ।  

८. उि�लिखत शत�भ�दा �वप�रत उ�मे�ारले कुनै कामकारवाह� गरेमा उ�मे�ारलाई पर��ा हलबाट बा�हर �नका�ने देिख पर��ा र� गन�स�मको अ�धकार �सफा�रस स�म�तलाई 

हनुेछ।  

 


