
 

अनङ्टसूची -२ 
(दपा 7 को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

 दयखास्त पायाभको ढाॉचा  
 फागभती प्रदेश सयकाय  
स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौडा, नेऩार 

(क) वैमङ्ञक्तक ङ्जववयण 
नाभ थय, 
वतन, 

नागङ्चयकता 

नाभ, थय (देवनागयीभा)  
(अॊग्रजेी ठूरो 
अऺयभा) 

 ङ्झरङ्ग: 

 नागङ्चयकता नॊ: जायी गने ङ्ञजल्रा: ङ्झभङ्झत: 
स्थामी 
ठेगाना 

(क) ङ्ञजल्रा (ख) न.ऩा./गा.ऩा. (ग) वडा नॊ: 
(घ) टोर: (ङ) भागय/घय नॊ.: (च) पो नॊ.: 

ऩत्राचाय गने ठेगाना:                             ईभेर: 
फाफङ्टको नाभ, थय: उम्भेदवायको जन्त्भ ङ्झभङ्झत: (ङ्जव.सॊ.भा)                      

      (ईस्वी सॊवत ्भा) 
फाजेको नाभ, थय: हारको उभेय:         वषय:        भङ्जहना: 
 
(ख) शैङ्ञऺक मोग्मता/ताङ्झरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको राङ्झग चाङ्जहन े
आवश्मक न्त्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मता/ताङ्झरभ भात्र उल्रेख गने) 
आवश्मक 
न्त्मूनतभ 
मोग्मता 

ङ्जवश्वङ्जवद्यारम/फोडय/ताङ्झरभ 
ङ्छदने सॊस्था 

शैङ्ञऺक 
उऩाङ्झध/ताङ्झरभ 

सॊकाम शे्रणी/ 
प्रङ्झतशत 

भूर ङ्जवषम 

शैङ्ञऺक 
मोग्मता 

     
     

ताङ्झरभ      
     

(ग) अनङ्टबव सम्फन्त्धी ङ्जववयण  

कामायरम ऩद सेवा/सभूह/ 
उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय 

अवङ्झध 
देङ्ञख सम्भ 

       

हारसारै ङ्ञखचेको 
ऩासऩोटय साईजको ऩङ्टयै 
भङ्टखाकृङ्झत देङ्ञखने पोटो 
महाॉ टास्ने य पोटो य 
पायाभभा ऩने गयी 
उम्भेदवायरे दस्तखत 

हारसारै ङ्ञखचेको 
ऩासऩोटय साईजको 

ऩङ्टयै भङ्टखाकृङ्झत देङ्ञखने 
पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा 

ऩने गयी 
उम्भेदवायको 
दस्तखत 



 

       
       
       

भैरे मस दयखास्त पायाभभा खङ्टराएका सम्ऩूणय ङ्जववयणहरु सत्म छन ् । दयखास्त फङ्टझाएको ऩदको 
सूचनाको राङ्झग अमोग्म ठहङ्चयने गयी कङ्ट नै सजाम ऩाएको छैन। कङ्ट नै कङ्ट या ढाॉटे वा रङ्टकाएको ठहङ्चयएभा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सहनछेङ्ट/फङ्टझाउनेछङ्ट  । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचङ्झरत कानून तथा मस 
दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेङ्ञखत सफै शतय तथा ङ्झनमभहरु ऩारना गनय भन्त्जङ्टय गदयछङ्ट । साथै 
कयायभा उल्रेङ्ञखत शतयहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गनेछङ्ट य कयायको सभमबन्त्दा अगावै कयायको अन्त्त्म 
गदाय कम्तीभा एक भङ्जहनाको ऩूवय सूचना ङ्छदई कामायरमभा ङ्झनवदेन ङ्छदनछेङ्ट। 

 
 

उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ उम्भेदवायको दस्तखत:- 
दामाॉ फामाॉ 
 
 

 

ङ्झभङ्झत: 

कामायरमरे बने् 
यङ्झसद/बौचय नॊ. : योर नॊ. : 
दयखास्त अस्वीकृत बए सोको कायण : 
दयखास्त रुजङ्ट गनेको:- 
दस्तखत्  
नाभ, थय: 
ऩद: 
ङ्झभङ्झत : 

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको:-  
दस्तखत्  
नाभ, थय: 
ऩद: 
ङ्झभङ्झत : 

रष्टव्म: दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेङ्ञखत रगामतका ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत कागजातहरु अङ्झनवामय रुऩभा 
उम्भेदवाय आपैरे प्रभाङ्ञणत गयी ऩेश गनङ्टय ऩनेछ:- (१) नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
(२) सभकऺता य सम्फद्ध आवश्मक ऩनेभा सोको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (३) न्त्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (४) चाङ्चयङ्झत्रक प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (५) सम्फङ्ञन्त्धत काउङ्ञन्त्सरको प्रभाणऩत्र 
(राईसेन्त्स) को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य (६) अनङ्टबव प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ।  

 
  



 

फागभती प्रदेश सयकाय  
स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौडा, नेऩार 
प्रवेश ऩत्र 

उम्भेदवायरे बने: 
सूचना न.: 
ऩद:      तह: 
सेवा:      सभूह:  
  उऩसभूह: 
नाभ,थय:      दस्तखत: 

कामायरमको कभयचायीरे बने:      
 ....................... 

 अङ्झधकृतको दस्तखत 
योर नॊ.:  
नोट: ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा वा अन्त्तवायताय भा आउदा अङ्झनवामय रुऩभा प्रवशे ऩत्र ङ्झरई आउनङ्ट ऩनेछ। सूचनाभा 
तोङ्जकएको शतय, कागजात अऩङ्टग य मोग्मता नऩङ्टगेको ठहय बएभा जङ्टनसङ्टकै फखत ऩङ्झन मो प्रवशे ऩत्र यद्ध 
हङ्टन सक्नेछ।  
............................................................................................................................... 

फागभती प्रदेश सयकाय  
स्वास््म भन्त्त्रारम 

हेटौडा, नेऩार 
प्रवेश ऩत्र 

उम्भेदवायरे बने: 
सूचना न.: 
ऩद:      तह: 
सेवा:      सभूह:  
  उऩसभूह: 
नाभ,थय:      दस्तखत: 

कामायरमको कभयचायीरे बने:      
 ....................... 

 अङ्झधकृतको दस्तखत 
योर नॊ.: 
नोट: ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा वा अन्त्तवायताय भा आउदा अङ्झनवामय रुऩभा प्रवशे ऩत्र ङ्झरई आउनङ्ट ऩनेछ। सूचनाभा 
तोङ्जकएको शतय, कागजात अऩङ्टग य मोग्मता नऩङ्टगेको ठहय बएभा जङ्टनसङ्टकै फखत ऩङ्झन मो प्रवशे ऩत्र यद्ध 
हङ्टन सक्नेछ।  

हारसारै ङ्ञखचेको 
ऩासऩोटय साईजको 
ऩङ्टयै भङ्टखाकृङ्झत देङ्ञखने 
पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा 

ऩने गयी 
उम्भेदवायको 
दस्तखत 

हारसारै ङ्ञखचेको 
ऩासऩोटय साईजको 
ऩङ्टयै भङ्टखाकृङ्झत देङ्ञखने 
पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा 

ऩने गयी 
उम्भेदवायको 
दस्तखत 


