अननसूची-३
(दपा- 5(2) सॉग सम्फजन्धत)
ऩासऩोटि साईजको

आिेदनको ढाॉचा

पोटो

कामािरम प्रमोजनको राधग
ऩरयऺाथीको योर नॊ.

M

उम्भेदिायरे दयिास्त पायाभ बये को ऩद सम्फन्धी विियण
ऩद्M

तह्

आिेदकको व्मजक्तगत विियण
नाभ थय्

धरङ्ग्

नागरयकता नॊ. M

जायी गने जजल्रा्

स्थामी

(क) प्रदे र्शको नाभ्

(ि) जजल्रा्

ठे गाना

(घ) िडा नॊ.-

ऩराचाय गने ठे गाना्

जायी धभधत्M
(ग) स्थानीम तहको नाभ्

सम्ऩकि नॊ. M

ईभेर्M

फाफनको नाभ, थय्

आभाको नाभ, थय्

फाजेको नाभ, थय्

ऩधत/ऩत्नीको नाभ,थय्M

जन्भ धभधत

(वि.सॊ .भा)

(ईस्िी सन)

दयिास्त

ददने

धभधतभा

आिेदको

उभेय (िषि तथा भवहनाभा) M
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र्शैजऺक मोग्मता/ताधरभ सम्फन्धी विियण
आिश्मक

विश्वविद्यारम/फोडि/ताधरभ

न्मूनतभ

सॊ स्था

ददने र्शैजऺक उऩाधध/

सॊ काम

ताधरभ

मोग्मता

उत्तीणि

प्राप्ताङ्क

गये को

प्रधतर्शत/

सार

सी.जी.ऩी.ए.=

र्शैजऺक मोग्मता

ताधरभ

अननबि सम्फन्धी विियण
कामािरम

ऩद

अिधध
दे जि

अन्म विियण
यक्त सभूह्
आऩतकारीन सम्ऩकि्

नाभ्

ठे गाना्

नाता्

सम्ऩकि नॊ.

उऩमनक्त
ि फभोजजभको विियण साॉचो हो, झनठ्ठा ठहये प्रचधरत कानून फभोजजभ सहनॉरा/फनझाउॉरा ।
उम्भेदिायको ल्माप्चे सवहछाऩ

दामाॉ

फामाॉ

उम्भेदिायको दस्तित
धभधत्
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सम्भ

अनु सूची-४
(दफा ५(४) सँग स

त)

वे शप को ढाँ चा
धमदे वी नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
सङ्खु वासभा
१ नं. दे श, ने पाल
वेशप
प र ाथ ले भन
(क) नाम थरः
(ख) पदः
(ग) तहः
(घ) परी ा के ः
(ङ) उ े ारको द

पासपोट साइजको
फोटो

खत नमूनाः

नगर कायपािलकाको कायालयले भन
यस धमदे वी नगरपािलकाबाट िलइने उ पदको परी ामा तपाईलाई स िलत न अनु िमित िदइएको छ
। िव ापनमा तोिकएको शत नपु गेको ठहर भएमा जु नसु कृ अव थामा पिन यो अनु मित र ् ने छ ।
रोल न रः

________________________________
(कमचारीको द खत)

________________________________
(कायालयको छाप)

अनु सूची-४
(दफा ५(४) सँग स

त)

वे शप को ढाँ चा
धमदे वी नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
सङ्खु वासभा
१ नं. दे श, ने पाल
वेशप
प र ाथ ले भन
(क) नाम थरः
(ख) पदः
(ग) तहः
(घ) परी ा के ः
(ङ) उ े ारको द

पासपोट साइजको
फोटो

खत नमूनाः

नगर कायपािलकाको कायालयले भन
यस धमदे वी नगरपािलकाबाट िलइने उ पदको परी ामा तपाईलाई स िलत न अनु िमित िदइएको छ
। िव ापनमा तोिकएको शत नपु गेको ठहर भएमा जु नसु कृ अव थामा पिन यो अनु मित र ् ने छ ।
रोल न रः

________________________________
(कमचारीको द खत)

________________________________
(कायालयको छाप)

