हारसारै क्षखचेको

दक्षऺणकारी नगयऩालरका

ऩासऩोटय साईजको ऩुयै

नगय कामयऩालरकाको कामायरम

भुखाकृलत दे क्षखने पोटो

पर्ऩयङ, काठभाडौं, ३ नॊ प्रदे श, नेऩार

महाॉ टास्ने य
उम्भेदवायको दस्तखत

दयखास्त पायाभ
(क) वैमक्षिक र्ववयण
नाभथय

(दे वनागयीभा)
(अॊग्रज
े ी ठू रो अऺयभा)

लरङ्ग:

नागरयकता नॊ:
स्थामी ठे गाना

जायी गने क्षजल्रा :

क) क्षजल्रा :

जायी लभलत :

ख) न.ऩा./गा.र्व.स.

घ) टोर :

ग) वडा नॊ :

ङ) भागय/घय नॊ. :

च) पो नॊ. :

ऩत्राचाय गने ठे गाना :

ईभेर :

फाफुको नाभ, थय :

जन्भ लभलत :

फाजेको नाभ, थय :

(र्व.सॊ .भा)
हारको उभेय :

(ईक्षस्व सॊ वतभा)
वषय

भर्हना

उम्भेद्वायरे उम्भेद्वायी ददन चाहेको ऩद य र्वऻाऩन नॊ.
(ख) शैक्षऺक मोग्मता/तालरभ (दयखास्त पायाभ बये को ऩदको रालग चार्हने आवश्मक न्मूनतभ शैक्षऺक मोग्मता/तालरभ भात्र उल्रेख गने)
आवश्मक न्मूनतभ मोग्मता

र्वश्वर्वद्यारम/फोडय/तालरभ ददने सॊस्था

शैक्षऺक उऩालध/तालरभ

सॊकाम

श्रे णी/प्रलतशत

भूर र्वषम

शैक्षऺक मोग्मता

तालरभ

(ग) अनुबव सम्फन्धी र्ववयण
कामायरम

ऩद

सेवा/सभूह/उऩसभूह

श्रे णी/तह

स्थामी/अस्थामी/कयाय

अवलध
दे क्षख

सम्भ

भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्ऩूणय र्ववयणहरु सत्म छन् । दयखास्त फुझाएको ऩदको सूचनाको रालग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छै न ।
कुनै कुया ढाॉटे वा रुकाएको ठहरयएभा प्रचलरत कानून फभोक्षजभ सहनेछु/फुझाउनेछु । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचलरत कानून तथा मस दयखास्त
पायाभका ऩृष्ठहरुभा उल्रेक्षखत सफै शतय तथा लनमभहरु ऩारना गनय भन्जुय गदयछु । साथै कयायभा उल्रेक्षखत शतयहरु ऩूणय रुऩभा ऩारना गनेछु ।
उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ
दामाॉ

उम्भेदवायको दस्तखत
फामाॉ

लभलत:
कामायरमरे बने्
यलसद/बौचय नॊ. :

योर नॊ. :

दयखास्त अस्वीकृत बए सो को कायण :
दयखास्त रुजु गनेको नाभ य दस्तखत्
लभलत :

दयखास्त
दस्तखत

स्वीकृत/अस्वीकृत

गनेको

लभलत :

द्रष्टव्म : दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेक्षखत रगामत लनम्नलरक्षखत कागजातहरु अलनवामय रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभाक्षणत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ ।

हारसारै क्षखचेको

उम्भेदवायरे ऩारना गनुऩ
य ने लनमभहरु

नगय कामयऩालरकाको कामायरम

१. लरक्षखत तथा अन्तयवाताय ददन आउॉदा अलनवामय

पर्ऩयङ, काठभाडौं, ३ नॊ प्रदे श, नेऩार

रुऩभा प्रवेश-ऩत्र ल्माउनु ऩनेछ । प्रवेश-ऩत्र लफना
ऩयीऺाभा फस्न ऩाईने छै न ।
2. ऩयीऺा हरभा भोफाईर ल्माउन ऩाईने छै न ।
3. उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमायदा लफऩयीत कुनै काभ

ऩासऩोटय साईजको ऩुयै

दक्षऺणकारी नगयऩालरका

भुखाकृलत दे क्षखने
पोटो महाॉ टास्ने य
उम्भेदवायको
दस्तखत

ऩरयऺाथीरे बने
उम्भेदवायको नाभ थय :

गये भा तुरुन्त कानुन फभोक्षजभको कायवाही गनेछ य

ऩद :

लनजको ऩयीऺा स्वत: यद्द बएको भालननेछ ।

श्रे णी / तह :
दस्तखत :
नगयऩालरकाको तपयफाट बने :
मस नगयऩालरकाफाट लरइने ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई लनम्न
केन्द्रफाट सक्षम्भलरत हुन अनुभलत ददइएको छ । र्वऻाऩनभा

तोर्कएको शतय नऩुगेको ठहय बएभा जुनसकै अवस्थाभा ऩलन मो
अनुभलत यद्द हुनेछ ।
ऩरयऺा केन्द्र :

...........................
अलधकृतको दस्तखत

योर नॊ :

हारसारै क्षखचेको

उम्भेदवायरे ऩारना गनुऩ
य ने लनमभहरु

दक्षऺणकारी नगयऩालरका
नगय कामयऩालरकाको कामायरम

१. लरक्षखत तथा अन्तयवाताय ददन आउॉदा अलनवामय

पर्ऩयङ, काठभाडौं, ३ नॊ प्रदे श, नेऩार

रुऩभा प्रवेश-ऩत्र ल्माउनु ऩनेछ । प्रवेश-ऩत्र लफना
ऩयीऺाभा फस्न ऩाईने छै न ।
2. ऩयीऺा हरभा भोफाईर ल्माउन ऩाईने छै न ।
3. उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमायदा लफऩयीत कुनै काभ

ऩरयऺाथीरे बने

ऩासऩोटय साईजको ऩुयै
भुखाकृलत दे क्षखने
पोटो महाॉ टास्ने य
उम्भेदवायको
दस्तखत

उम्भेदवायको नाभ थय :

गये भा तुरुन्त कानुन फभोक्षजभको कायवाही गनेछ य

ऩद :

लनजको ऩयीऺा स्वत: यद्द बएको भालननेछ ।

श्रे णी / तह :
दस्तखत :
नगयऩालरकाको तपयफाट बने :
मस नगयऩालरकाफाट लरइने ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई लनम्न
केन्द्रफाट सक्षम्भलरत हुन अनुभलत ददइएको छ । र्वऻाऩनभा

तोर्कएको शतय नऩुगेको ठहय बएभा जुनसकै अवस्थाभा ऩलन मो
अनुभलत यद्द हुनेछ ।
ऩरयऺा केन्द्र :
योर नॊ :

...........................
...........................
ृ तको
अलधक
ृ तको
दस्तखत
अलधक
दस्तखत

