
दरखास्त फारामको  
मसुीकोट नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

रुकुम (पश्चिम) 
कर्ायिी प्रदेश, नेपाि 

सवारी चािकको (करार) िालग दरखास्त फाराम 
(क) व्र्श्चिगत वववरर् 
 नाम थर

  
(देवनागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने श्चजल्िा : लमलत : 
 िाईसेन्स नम्वरः जारी लमलतः 
स्थार्ी ठेगाना क)श्चजल्िा: ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा नं 
 घ)टोि : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 
जन्म लमलत :                 (वव.सं.मा)              (ईश्चस्व संवतमा) हािको उमेर :      वर्य          मवहना 
बाबकुो नाम, थर : आमाको नाम, थर : बाजेको नाम, थर : 
पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 

(ख) शैश्चक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चावहन ेआवश्र्क न्रू्नतम शैश्चक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 
आवश्र्क न्रू्नतम 
र्ोग्र्ता 

ववश्वववद्यािर्/बोडय/तालिम ददन ेसंस्था शैश्चक्षक उपालि/तालिम  संकार् शे्रर्ी/प्रलतशत मूि ववर्र् 

शैश्चक्षक र्ोग्र्ता      
     

तालिम      
(ग) अनभुव सम्बन्िी वववरर्  

कार्ायिर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रर्ी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलि 

देश्चख सम्म 
       
       

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूर्य वववरर्हरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै 
कुरा ढााँटे वा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोश्चजम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका 
पषृ्ठहरुमा उल्िेश्चखत सबै शतय तथा लनर्महरु पािना गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्िेश्चखत शतयहरु पूर्य रुपमा पािना गनेछु र करारको समर् भन्दा अगावै 
करारको अन्त्र् गदाय कश्चम्तमा ३ मवहनाको पूवय सूचना ददई कार्ायिर्मा लनवेदन ददनेछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दार्ााँ बार्ााँ 
 
 

 

लमलत: 

कार्ायिर्िे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारर् : 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतः 
लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेश्चखत िगार्त लनम्नलिश्चखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाश्चर्त गरी पेश गनुय पनेछ ।(१) नेपािी 
नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिवप, (३) न्रू्नतम शैश्चक्षक र्ोग्र्ताको प्रमार्पत्र र चाररलत्रक प्रमार्पत्रको प्रलतलिवप, सवारी चािक अनमुलत पत्रको (ड्राईलभङ् िाईसेन्स) 
को प्रलतलिवप, तालिम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आदद । 

हािसािै श्चखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलत देश्चखने फोटो 
र्हााँ टास्ने र फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारिे दस्तखत 


