पर्सागढी नगरपसलिकस
नगर कसर्ापसलिकको कसर्सािर्
हरपुर,पर्सा

क्तखचे को

र्सईजको

पुरै

पसर्पोटा

मुखसकृलत

दे क्तखने फोटो र्हसाँ टसस्ने र

प्रदे श नं.२, नेपसि

फोटो र फसरसममस पने गरी
उम्मेदवसरिे दस्तखत गने

लबज्ञसपन नं. –

करसरको िसलग दरखसस्त फसरसम

(क) वैर्क्तिक वववरण
नसम

थर

(दे वनसगरीमस)
(अंग्रज
े ी ठू िो अक्षरमस)

नसगररकतस नं:
स्थसर्ी ठे गसनस

हसिर्सिै

लिङ्ग:
जसरी गने क्तजल्िस :

लमलत :

क) क्तजल्िस

ख) न.पस./गस.वव.र्.

ग) वडस नं

घ) टोि :

ङ) मसगा/घर नं. :

च) फो नं.

पत्रसचसर गने ठे गसनस :

ईमेि

बसबुको नसम, थर :

जन्म लमलत :

(वव.र्ं .मस)

(ईक्तस्व र्ं वतमस)
बसजेको नसम, थर :

हसिको उमेर :

वर्ा :

मवहनस :

ददन:

(ख) शैक्तक्षक र्ोग्र्तस/तसलिम (दरखसस्त फसरसम भरे को पदको िसलग चसवहने आवश्र्क न्र्ूनतम शैक्तक्षक र्ोग्र्तस/तसलिम मसत्र उल्िेख गने)
आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्तस

ववश्वववद्यसिर्/बोडा/तसलिम ददने र्ंस्थस

शैक्तक्षक उपसलि/तसलिम

र्ंकसर्

श्रे णी/प्रलतशत

मूि ववर्र्

शैक्तक्षक र्ोग्र्तस

तसलिम

(ग) अनुभव र्म्बन्िी वववरण
कसर्सािर्

पद

र्ेवस/र्मूह/उपर्मूह

श्रे णी/तह

स्थसर्ी/अस्थसर्ी/करसर

अवलि
दे क्तख

र्म्म

मैिे र्र् दरखसस्तमस खुिसएकस र्म्पूणा वववरणहरु र्त्र् छन् । दरखसस्त बुझसएको पदको र्ूचनसको िसलग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै र्जसर् पसएको छै न । कुनै कुरस ढसाँटे
वस िुकसएको ठहररएमस प्रचलित कसनून बमोक्तजम र्हनेछु/बुझसउनेछु । उम्मेदवसरिे पसिनस गने भनी प्रचलित कसनून तथस र्र् दरखसस्त फसरसमकस पृष्ठहरुमस उल्िेक्तखत र्बै

शता तथस लनर्महरु पसिनस गना मन्जुर गदाछु । र्सथै करसरमस उल्िेक्तखत शताहरु पूणा रुपमस पसिनस गनेछु र करसरको र्मर्भन्दस अगसवै करसरको अन्त्र् गदसा कक्तम्तमस ३
मवहनसको पूव ा र्ूचनस ददई कसर्सािर्मस लनवेदन ददनेछु ।

उम्मेदवसरको ल्र्सप्चे र्हीछसप
दसर्साँ

उम्मेदवसरको दस्तखत

बसर्साँ

लमलत:

कसर्सािर्िे भनेेः
रलर्द/भौचर नं. :

रोि नं. :

दरखसस्त अस्वीकृत भए र्ो को कसरण :

दरखसस्त रुजु गनेको नसम
दस्तखतेः
लमलत :

कसर्सािर् को छसाँप :

दरखसस्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको नसम
दस्तखत
लमलत :

द्रष्टव्र् : दरखसस्त र्सथ र्ूचनसमस उल्िेक्तखत िगसर्त लनम्नलिक्तखत कसगजसतहरु अलनवसर्ा रुपमस उम्मेदवसर आफैिे प्रमसक्तणत गरी पेश गनुा पनेछ ।
(१) नेपसिी नसगररकतसको प्रमसणपत्रको प्रलतलिवप,

(२) र्मकक्षतस र र्म्बद्ध आवश्र्क पनेमस र्ो को प्रलतलिवप,

(३) न्र्ूनतम शैक्तक्षक र्ोग्र्तसको प्रमसणपत्र र चसररलत्रक प्रमसणपत्रको प्रलतलिवप, प्रसववलिक कसर्ा (इक्तन्जलनर्ररङ्ग, स्वसस््र् तथस पशु क्तचवकत्र्स िगसर्तकस अन्र् क्षेत्र) कस िसलग
आवश्र्क पने व्र्वर्सवर्क प्रमसणपत्र (िसईर्ेन्र्)को प्रलतलिवप, तसलिम र अनुभव आवश्र्क पनेमस र्ो र्मेतको प्रलतलिवप, आदद ।

