अर्जुनधारा नगरपालिका
नगर कार्ुपालिकाको कार्ाुिर्,
शलनश्चरे झापा ,प्रदे श नं. १ नेपाि
करारको िागी दरखास्त फारम

हालसालै खिचेको
पासपोर्ट साईजको
फोर्ो

आवेदन गरे को पदः
(क)

वैर्क्तिक लववरणः
नाम थर

(दे वनागरीमा)
(अंग्रेजी ठूलो अक्षरमा)

ललङ्ग

नागररकता नं .
स्थायी ठे गाना

(क) लजल्ााः

(ख)न.पा/गा.पा

(ङ) मागग /घर नं .

जारी गने लजल्ााः

लमलताः

(ग) वडा नं.

(घ) टोलाः

(च) फोन नं .

पत्राचार गने ठे गानााः

इमेलाः

बाबुको नाम थराः

जन्म
(लव.सं .मा)

लमलताः
(इ.सं .मा)

बाजेको नाम थराः
(ख)शैलक्षक योग्यता/ताललम
आवश्यक न्यूनतम लवश्वलवद्यालय/बोडग /ताललम
योग्यता
लदने संस्था

शैलक्षक
उपालि/ताललम

संकाय

श्रेणी/प्रलतशत

मूल लवषय

शैलक्षक योग्यता

ताललम

(ग)अनजभव सम्बन्धी लववरणः
कार्ाुिर्

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रेणी/ तह

स्थार्ी/अस्थार्ी/करार

अवलध
दे खख
सम्म

मैले यस दरखास्त फारममा खुलाएका सम्पुणग लववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लालग अयोग्य
ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै कुरा ढााँ टे वा लु काएको ठहररएमा प्रचललत कानून बमोलजम सहनेछु / बुझाउनेछु ।
उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पृ ष्ठहरुमा उल्ेखखत सबै शतग तथा लनयमहरु
पालना गनग मन्जुर गदग छु । साथै करारमा उल्ेखखत शतगहरु पूणग रुपमा पालना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै करारको
अन्त्य गदाग कखिमा ३ मलहनाको पूवग सूचना लदई कायाग लयमा लनवेदन लदनेछु ।

दायााँ

उम्मेदवारको न्याप्चे सहीछाप
बायााँ

उम्मेदवारको दस्तखत

लमलताः
कायाग लयले भनेाः
रलसद/भौचर नं .
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारणाः

रोल नं .

दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखताः
लमलताः

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखताः
लमलताः

द्रष्टव्यः दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेक्तखत िगार्त लनम्नलिक्तखत कागर्ाहरु अलनवार्ु रुपमा उम्मेदवार आफैिे
प्रमालणत गरी पेश गनजु पनेछ ।
१. नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप २. समकक्षता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रलतलिलप ३.
न्यूनतम शैलक्षक र्ोग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, प्रालवलधक कार्ु (इक्तजर्लनर्ररङ्ग,
स्वास्थ्य तथा पशज लचलकत्सा िगार्तका अन्य क्षेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसालर्क प्रमाणपत्र (िाईसेन्स) को
प्रलतलिलप तालिम र अनजभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप आलद ।

अर्जन
ु धारा नगरपालिका

नगर कार्ुपालिकाको कार्ाुिर्
शलनश्चरे ,झापा,प्रदे श नं १,नेपाि

प्रवेश पत्र

फोर्ो

१. ववज्ञापन नं
२. पदः
३. उम्मेद्वारको नामथर..
४. ठे गानाः
५. दस्तखतः
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

अर्जन
ु धारा नगरपालिका

नगर कार्ुपालिकाको कार्ाुिर्
शलनश्चरे ,झापा,प्रदे श नं १,नेपाि

प्रवेश पत्र

फोर्ो

१. ववज्ञापन नं
२. पदः
३. उम्मेद्वारको नामथर..
४. ठे गानाः
५. दस्तखतः

................
प्रमाणित गनेको हस्ताक्षर

