धनगढीमाई नगरपािलका

नगर कायपािलकाको कायालय
धनगढी िसरहा
मधेश देश, नेपाल

अनसु चू ी-३
(दफा-५ (२) सँग स बि धत)

पासपोट
साईजको
पोटो

आवेदन फारम
कायालय योजनको लािग
प र ाथ को रोल नं.:

उ मेदवारले दरखा त फारम भरेको पद स ब धी िववरण
पदः रोजगार सहायक

तहः थानीय सेवाको सहायक पाँचौ तह

आवेदकको यि गत िववरण
नाम, थरः

िलङ्गः

नाग रकता न.ं :
थायी
ठे गाना

(क) देशको नामः

जारी िज लाः

जारी िमितः

(ख)

(ग) थानीय तहको नामः

िज लाः

(घ) वडा नं.:

प ाचार गन ठे गानाः

स पक न.ं :

ईमेलः

बाबुको नाम, थरः

आमाको नाम, थरः

बाजेको नाम, थरः

पित/प नीको नाम, थरः

ज म (िव.सं.मा)
िमित

दरखा त िदने िमितमा आवेदकको
उमेर (वष र मिहनामा):

(ई वी सन)्

१

शैि क यो यता/तािलम स ब धी िववरण
आव यक
यनू तम यो यता

शैि क
उपािध/तािलम

िव िव ालय/बोड/तािलम िदने सं था

सक
ं ाय

उ ीण
गरे को साल

शैि क यो यता

तािलम
अनुभव स ब धी िववरण
कायालय

अविध

पद

देिख

सम

अ य िववरण
र समहू ः
आपतकालीन स पकः

नामः

ठे गानाः

नाताः

स पक न.ं

उपयु बमोिजमको िववरण साँचो हो, झु ा ठहरे चिलत काननू बमोिजम सहँला/बझ
ु ाउँ ला ।

उ मेदवारको या चे सिहछाप
दायाँ

बायाँ

..............
उ मेदवारको द तखत
िमितः
२

ा ाङ्क
ितशत/सी.
जी.पी.ए.

धनगढीमाई नगरपािलका

नगर कायपािलकाको कायालय
धनगढी िसरहा
मधेश देश, नेपाल

वेशप
प र ाथ ले भनः

पासपोट
साईजको
पोटो

(क) नाम, थरः
(ख) पदः रोजगार सहायक
(ग) तहः थानीय सेवाको सहायक पाँचौ तह सरह
(घ) परी ा के ः धनगढीमाई नगरपािलका धनगढी, िसरहा ।
(ङ) उ मेदवारको द तखत नमूनाः
धनगढीमाई नगरपािलका नगर कायपािलकाको कायालयले भन
यस धनगढीमाई नगरपािलका नगर कायपािलकाको कायालयबाट िलइने उ पदको परी ामा तपाईलाई
सि मिलत हन अनुमित िदइएको छ । िव ापनमा तोिकएको शत नपगु ेको ठहर भएमा जनु सुकै अव थामा पिन यो
अनुमित र हनेछ ।
रोल न बरः . . . . . . . .

...............
(कमचारीको द तखत)

..............
(कायालयको छाप)

३

