लुम्बिनी सााँस्कृतिक नगरपातलका
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्
लुम्बिनी, रुपन्दे ही
लुम्बिनी, प्रदे श नेपाल

उबमेदिारको
फोटो

करार पदको लातग दरखास्ि फाराम
विज्ञापन नं. :

पद :

क.िैर्म्िक वििरण
नाम थर

दे िनागरीमा
अंग्रज
े ी ठू लो
अक्षारमााः

नागाररिा

जारी गने

नं.

म्जललााः

तमति

स्थार्ी ठे गाना

तलं गाः

क. म्जलला

ख. नं.पा./गा.पा.

ग. िडा नं.

घ. टोल

ङ. मागय/घर नं.

च. फोन नं.

पत्राचार गने ठे गानााः
ईमेल
िािुको नामाः
िाजेको नामाः
जन्म तमति वि.सं .मा
हालको उमेर

ईम्स्ि सं ििमा
िर्य

मवहना

1

ख. शैम्क्षक र्ोग्र्िााः (एसएलसी दे खी मातथ दरखास्ि फाराम भरे को पदको लातग चावहने आिश्र्क नर्ूनिम
शैम्क्षक र्ोग्र्िा र भएमा मातथललो िहको शैम्क्षक र्ोग्र्िा समेि उललेख गने )
क्र.

शैम्क्षक

सं .

र्ोग्र्िा

विश्वविद्यालर्/िोडय/ शैम्क्षक

सं कार्

श्रे णी/प्रतिशि

मूल विर्र्

उपाति/िातलम

१
२
३
४
ग अनुभि सबिन्िी वििरणाः
क्र.सं .

पद

श्रे णी/ िह

स्थार्ी/अस्थार्ी/करार काम गरे को
सं स्था

सेिा

सेिा

समुह

अिति
दे म्ख

सबम

मैले र्स दरखास्िमा खुलाएका सबपूणय वििरणहरु सत्र् छन् । दरखास्ि िुझाएको पदको सूचनाको लातग
अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छै न । कुनै कुरा ढााँटे िा लुकाएको ठहररएमा प्रचातलि कानून िमोम्जम

सहनेछु । उबमेदिारले पालना गने भनी प्रचातलि कानून िथा र्स दरखास्ि फारामका पृष्ठहरुमा उललेम्खि
सिै शिय िथा तनर्महरु पालना गनय मन्जुर गदयछु । साथै करारमा उललेम्खि शियहरु पूणरु
य पमा पालना गनेछु

। करारको समर् भन्दा अगािै करारको अन्त्र् गदाय कम्बिमा ३ मवहनाको पूि य सूचना ददई कार्ायलर्मा तनिेदन
ददनेछु ।

उबमेदिारको लर्ाप्चे सहीछाप

उबमेदिारको दस्िखि
तमतिाः

कार्ायलर्ले भनेाः
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सबपकय नं

रतसद /भौचर नं

रोल नं

दरखास्ि अस्िीकृि भए सो को कारण
दरखास्ि रुजु गनेको नाम र दस्िखिाः

दरखास्ि स्िीकृि/अस्िीकृि गनेको

तमति

दस्िखिाः
तमतिाः

द्रष्टव्र्ाः दरखास्ि साथ सूचनामा उललेम्खि लगार्ि तनबनतलम्खि कागजािहरु अतनिनर्य रुपमा उबमेदिार आफैले
प्रमाम्णि गरी पेश गनुय पनेछ । १) नेपाली नागाररकिाको प्रमाणपत्रको प्रतितलवप २) समकक्षिा र सबिद्ध
आिश्र्क पनेमा सो को प्रतितलवप ३) न्र्ून्िम शैम्क्षक र्ोग्र्िाको प्रमाणपत्र र चाररतत्रक प्रमाणपत्रको प्रतितलवप
४) प्रावितिक कार्य इम्न्जतनर्ररङ्ग, स्िास््र्) का लातग आिश्र्क पने व्र्िसावर्क लाईस्न्स को प्रतितलवप अनुभि
को प्रमाणपत्रको प्रतितलवप आदद ।
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लुम्बिनी सााँस्कृतिक नगरपातलका
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्
लुम्बिनी रुपन्दे ही
५ नं. प्रदे श नेपाल

प्रिेश पत्र

पासपोटय साइजको
फोटो

पररक्षाथीले भने
(क) नाम, थराः पदाः
(ख) िहाः
(ग) उबमेदिारको दस्िखि नमुनााः

नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्ले भने
र्स कार्ायलर्िाट तलइने उि पदको परीक्षामा िपाईलाई सम्बमतलि हुन अनुमति ददइएको छ ।
विज्ञापनमा िोवकएको शिय नपुगक
े ो ठहर भएमा जुनसुकै अिस्थामा पतन र्ो अनुमति रद्द हुनछ
े ।
रोल नबिराः

…………………………….

…………………………………….

(कमयचारीको दस्िखि)

(कार्ायलर्को छाप)
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