ु ी-4
अनुसच
(दफा 5(4) सँग सम्बन्ित)
पसाागढी नगरपालिका
नगरकार्ापालिकाको कार्ाािर्

पासपोटा साईजको

हरपुर,पसाा

फोटो

मिेश प्रदे श, नेपाि
प्रवेश-पत्र
रोि नम्बरःपररक्षार्थीिे भने
(क)नाम/ र्थरः
(ख) पदः
(ग) तहः
(घ) परीक्षा केरः
(ङ) उम्मेदवारको दस्तखत नमूनाः
नगरकार्ापालिकाको कार्ाािर्िे भने
र्स पसाागढी नगरपालिकाबाट लिइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईिाई सन्म्मलित हुन अनुमलत ददइएको छ। ववज्ञापनमा तोवकएको शता
नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्र्थामा पलन र्ो अनुमलत रद्द हुनेछ।
.............................

...................................

(कमाचारीको दस्तखत)

(कार्ाािर्को छाप)

......................................................................................................................................................................
ु ी-4
अनुसच
(दफा 5(4) सँग सम्बन्ित)
पसाागढी नगरपालिका

पासपोटा

नगरकार्ापालिकाको कार्ाािर्

फोटो

साईजको

हरपुर,पसाा
मिेश प्रदे श, नेपाि
प्रवेश-पत्र
रोि नम्बरःपररक्षार्थीिे भने
(क)नाम/ र्थरः
(ख) पदः
(ग) तहः
(घ) परीक्षा केरः
(ङ) उम्मेदवारको दस्तखत नमूनाः
नगरकार्ापालिकाको कार्ाािर्िे भने
र्स पसाागढी नगरपालिकाबाट लिइने उक्त पदको परीक्षामा तपाईिाई सन्म्मलित हुन अनुमलत ददइएको छ। ववज्ञापनमा तोवकएको शता नपुगेको ठहर
भएमा जुनसुकै अवस्र्थामा पलन र्ो अनुमलत रद्द हुनेछ।
.............................

...................................

(कमाचारीको दस्तखत)

(कार्ाािर्को छाप)

हालसाल न्खच्चेको

ु ी-3
अनुसच

पासपोर्ा

(दफा- 5(2) सँग सम्बन्धित)

फोर्ोमा

साईजको

उम्मेद्बवािले

कार्ाालर् प्रर्ोजनको लागग

हस्ताक्षि गनुा पने

परिक्षािर्थीको िोल नं. :

उम्मेदवािले दिखास्त फािाम भिे को पद सम्बन्धि ववविण
पदः

तहः

आवेदकको व्र्न्िगत ववविण
नाम/ र्थिः

गलङ्गः

नागरिकता नं. :
स्र्थार्ी

ठे गाना

(क) प्रदे शको नामः

जािी गने न्जललाः

जािी गमगतः

(ख) न्जललाः

(ग) स्र्थानीर् तहको नाः

(घ) वडा नं.-

पत्रचाि गने ठे गानाः

सम्पका नं.-

ईमेलः

बाबुको नाम/ र्थिः

आमाको नाम/ र्थिः

बाजेको नाम/ र्थिः

पगत/पत्नीको नाम/ र्थिः

जधम गमगतः (गब.सं . मा)

(ईस्वी सन)

दिखास्ता ददने गमगतमा आवेदकको
उमेि (बर्ा तर्था मवहनामा):

शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तागलम सम्बन्धि ववविण
आवश्र्क
धर्ूनतम

ववश्वववद्यालर्/बोडा/तागलम सं स्र्था

शैन्क्षक उपागि

सं कार्

उतीणा

प्राप्ताङ्क

साल

सी.जी.पी.ए.

गिे को

र्ोग्र्ता

प्रगतशत/

शैन्क्षक

र्ोग्र्ता

तागलम

अनुभव सम्बन्धि ववविण
कार्ाालर्

पद

अवगि
दे न्ख

अधर् ववविण
िि समूहः
आपतकागलन सम्पकाः

नामः

ठे गानाः

नाताः

सम्पका नं.

उपर्ुि
ा बमोन्जमको ववविण साँचो हो, झुठ्ठा ठहिे प्रचगलत कानुन बमोन्जम सहुँला/बुझाउँ ला।
उम्मेदवािको लर्ाप्चे सवहछाप
दार्ाँ

बार्ाँ
उम्मेदवािको दिखास्त
गमगतः

सम्म

