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दरखास्त फाराम 
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(क) वैयन्िक वववरण 

 नाम थर
  

(दमवनागरवमा)  
 

(जमरमअ  लूठो जेरमा)  
 लठङ्ग: 

नागररकता नम: अारव गने न्अल्ठा : लमलत : 
स्थाय  लम गाना   न्अल्ठ  ख  )न.ाा/.गा.वव.स.  ग  )वडा        

 घ  )लोठ :  ङ  )मागम/घर नम: .  च  )फो नम.  

ात्राचार गने लम गाना : ईममठ 
बाबकुो नाम, थर : अधम लमलत     सम. वव(              ).ईन्स्व समवतमा)  
बाअमको नाम, थर : हाठको उममर              :वनम            मवहना  

(ख )कैन्ेक योययता/तालठम (दरखास्त फाराम भरमको ादको ठालग चावहनम आवश्यक धयूनतम कैन्ेक योययता /तालठम मात्र उल्ठमख गने)  

आवश्यक धयूनतम योययता ववश्वववद्याठय /बोडम/तालठम ेदनम समस्था  कैन्ेक उाालि /तालठम  समकाय श्रमण /तलतकत  मूठ ववनय 

कैन्ेक योययता      

     

तालठम 
     

(ग )जनभुव सम्बधि  वववरण  

कायामठय ाद समवा /समूह/उासमूह  श्रमण /तह  स्थाय /जस्थाय /करार  

जवलि 

दमन्ख सम्म 

       
       

 

मैठम यस दरखास्तमा खठुाएका सम्ाूणम वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको ादको सूचनाको ठालग जयोयय लहररनम गरव कुनै सअाय ााएको छैन 
। कुनै कुरा ढाँलम वा ठकुाएको लहररएमा तचलठत कानून बमोन्अम सहनमछु /बझुाउनमछु । उम्ममदवारठम ााठना गने भन  तचलठत कानून तथा यस 

दरखास्त फारामका ा तहरुमा उल्ठमन्खत सबै कतम तथा लनयमहरु ााठना गनम मधअरु गदमछु । साथै करारमा उल्ठमन्खत कतमहरु ाूणम रुामा ााठना ग नेछु 
र करारको समयभधदा जगावै करारको जधत्य गदाम कन्म्तमा ३ मवहनाको ाूवम सूचना ेदई कायामठयमा लनवमदन ेदनमछु । 

उम्ममदवारको ल्याप्चम सहवछाा उम्ममदवारको दस्तखत 
दाया ँ बाया ँ

 

 
 

लमलत: 
कायामठयठम भनेेः 
रलसद /भनचर नम: .  रोठ नम: . 
दरखास्त जस्व क त भए सो को कारण : 
दरखास्त रुअ ुगनेको नाम र दस्तखतेः 
लमलत : 

दरखास्त स्व क त /जस्व क त गनेको 
दस्तखत 

लमलत : 

 

          द्रष्टव्य  :दरखास्त साथ सूचनामा उल्ठमन्खत ठगायत लनम्नलठन्खत कागअातहरु जलनवायम रुामा उम्ममदवार आफैठम तमान्णत गरव ामक गनुम ानेछ  

 

हाठसाठै न्खचमको 
ाासाोलम साईअको ारैु 
मखुाक लत दमन्खनम 
फोलो यहा ँलास्नम र 
फोलो र फाराममा 
ाने गरव उम्ममदवारठम 
दस्तखत 



 

बागचौर नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बागचौर, सल्र्ान 

कर्ायिी प्रदशे, नेपाि 

प्रवशेपत्रको ढााँचा 

 

प्रवेश पत्र 

लवद्यार्थयि ेभन े

(क) नाम, थरः 

(ख) पदः  

(ग) तहः 

(घ) उम्मेद्वारको दस्तखतः 

 

 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्ि ेभन े

र्स कार्ायिर्बाट लिइने उक्त पदको पररक्षामा तपाईिाई सलम्मलित हुन अनुमलत ददइएको छ । 

लवज्ञापनमा तोदकएको शतय नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पलन र्ो अनुमलत रद्द हुनेछ 

। 

रोि नम्बरः 

 

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

कमयचारीको दस्तखत                                                              कार्ायिर्को छाप 

 

 

पासपोटय साइजको फोटो 


