हालसालै क्षखचेको

दक्षिणकाली नगरपाललका

पासपोटय साईजको पुरै

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

मुखाकृलत दे क्षखने फोटो

फर्पयङ, काठमाडौं, ३ नं प्रदे श, नेपाल

र्हााँ टास्ने र
उम्मेदवारको दस्तखत

दरखास्त फाराम
(क) वैर्क्षिक र्ववरण
नामथर

(दे वनागरीमा)
(अंग्रज
े ी ठू लो अिरमा)

ललङ्ग:

नागररकता नं:
स्थार्ी ठे गाना

जारी गने क्षजल्ला :

लमलत :

क) क्षजल्ला

ख) न.पा./गा.र्व.स.

ग) वडा नं

घ) टोल :

ङ) मागय/घर नं. :

च) फो नं.

पत्राचार गने ठे गाना :

ईमेल

बाबुको नाम, थर :

जन्म लमलत :

बाजेको नाम, थर :

(र्व.सं .मा)
हालको उमेर :

(ईक्षस्व सं वतमा)
वर्य

मर्हना

उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी ददन चाहेको पद र र्वज्ञापन नं.
(ख) शैक्षिक र्ोग्र्ता/ताललम (दरखास्त फाराम भरे को पदको लालग चार्हने आवश्र्क न्र्ूनतम शैक्षिक र्ोग्र्ता/ताललम मात्र उल्लेख गने)
आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता

र्वश्वर्वद्यालर्/बोडय/ताललम ददने संस्था

शैक्षिक उपालि/ताललम

संकार्

श्रे णी/प्रलतशत

मूल र्वर्र्

शैक्षिक र्ोग्र्ता

ताललम

(ग) अनुभव सम्बन्िी र्ववरण
कार्ायलर्

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रे णी/तह

स्थार्ी/अस्थार्ी/करार

अवलि
दे क्षख

सम्म

मैले र्स दरखास्तमा खुलाएका सम्पूणय र्ववरणहरु सत्र् छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न ।
कुनै कुरा ढााँटे वा लुकाएको ठहररएमा प्रचललत कानून बमोक्षजम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा र्स दरखास्त
फारामका पृष्ठहरुमा उल्लेक्षखत सबै शतय तथा लनर्महरु पालना गनय मन्जुर गदयछु । साथै करारमा उल्लेक्षखत शतयहरु पूणय रुपमा पालना गनेछु ।
उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप
दार्ााँ

उम्मेदवारको दस्तखत
बार्ााँ

लमलत:
कार्ायलर्ले भनेेः
रलसद/भौचर नं. :

रोल नं. :

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः
लमलत :

दरखास्त
दस्तखत

स्वीकृत/अस्वीकृत

गनेको

लमलत :

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेक्षखत लगार्त लनम्नललक्षखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाक्षणत गरी पेश गनुय पनेछ ।

हालसालै क्षखचेको

उम्मेदवारले पालना गनुप
य ने लनर्महरु

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

१. ललक्षखत तथा अन्तरवाताय ददन आउाँदा अलनवार्य रुपमा

फर्पयङ, काठमाडौं, ३ नं प्रदे श, नेपाल

प्रवेश-पत्र ल्र्ाउनु पनेछ । प्रवेश-पत्र लबना परीिामा
बस्न पाईने छै न ।
2. परीिा हलमा मोबाईल ल्र्ाउन पाईने छै न ।
3. उम्मेदवारले परीिाको मर्ायदा लबपरीत कुनै काम

पासपोटय साईजको पुरै

दक्षिणकाली नगरपाललका

मुखाकृलत दे क्षखने
फोटो र्हााँ टास्ने र
उम्मेदवारको
दस्तखत

पररिाथीले भने

दस्तखत

उम्मेदवारको नाम थर :

गरे मा तुरुन्त कानुन बमोक्षजमको कारवाही गनेछ र

पद :

लनजको परीिा स्वत: रद्द भएको मालननेछ ।

श्रे णी / तह :
दस्तखत :
नगरपाललकाको तफयबाट भने :
र्स नगरपाललकाबाट ललइने पदको परीिामा तपाईलाई लनम्न
केन्द्रबाट सक्षम्मललत हुन अनुमलत ददइएको छ । र्वज्ञापनमा

तोर्कएको शतय नपुगेको ठहर भएमा जुनसकै अवस्थामा पलन र्ो
अनुमलत रद्द हुनेछ ।
पररिा केन्द्र :

...........................
अलिकृतको दस्तखत

रोल नं :

हालसालै क्षखचेको

उम्मेदवारले पालना गनुप
य ने लनर्महरु

दक्षिणकाली नगरपाललका
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

१. ललक्षखत तथा अन्तरवाताय ददन आउाँदा अलनवार्य रुपमा

फर्पयङ, काठमाडौं, ३ नं प्रदे श, नेपाल

प्रवेश-पत्र ल्र्ाउनु पनेछ । प्रवेश-पत्र लबना परीिामा
बस्न पाईने छै न ।
2. परीिा हलमा मोबाईल ल्र्ाउन पाईने छै न ।
3. उम्मेदवारले परीिाको मर्ायदा लबपरीत कुनै काम

पररिाथीले भने

पासपोटय साईजको पुरै
मुखाकृलत दे क्षखने
फोटो र्हााँ टास्ने र
उम्मेदवारको
दस्तखत
दस्तखत

उम्मेदवारको नाम थर :

गरे मा तुरुन्त कानुन बमोक्षजमको कारवाही गनेछ र

पद :

लनजको परीिा स्वत: रद्द भएको मालननेछ ।

श्रे णी / तह :
दस्तखत :
नगरपाललकाको तफयबाट भने :
र्स नगरपाललकाबाट ललइने पदको परीिामा तपाईलाई लनम्न
केन्द्रबाट सक्षम्मललत हुन अनुमलत ददइएको छ । र्वज्ञापनमा

तोर्कएको शतय नपुगेको ठहर भएमा जुनसकै अवस्थामा पलन र्ो
अनुमलत रद्द हुनेछ ।
पररिा केन्द्र :
रोल नं :

...........................
...........................
ृ तको
ृ तको
अलिक
अलिक
दस्तखत
दस्तखत

