हररवन नगरपालिका
नगर काययपालिकको कायायिय
हररवन, सिााही
प्रदेश नं. २, नेपाि
सेवा करारको िालग दरखास्त फाराम
(क) वैयलिक लववरण
नाम थर

(देवनागरीमा)
(अग्रं जे ी ठूिो अक्षरमा)

फोटो

लिङ्ग:
लमलत :

नागररकता नं:
जारी गने लजल्िा :
स्थायी ठे गाना क) लजल्िा
ख) न.पा./गा.लव.स.
ग) वडा नं
घ) टोि :
ङ) मागा/घर नं. :
च) फो नं.
पत्राचार गने ठे गाना :
ईमेि
बाबक
जन्म लमलत :
(लव.सं.मा)
(ईलस्व संवतमा)
ु ो नाम, थर :
बाजेको नाम, थर :
हािको उमेर :
वषा
मलहना
(ख) शैलक्षक योग्यता/तालिम (दरखास्त फाराम भरे को पदको िालग चालहने आवश्यक न्यनू तम शैलक्षक योग्यता/तालिम मात्र उल्िेख गने)
आवश्यक न्यूनतम
लवश्वलवद्यािय/बोर्य/तालिम लदने शैलिक
संकाय
श्रेणी/प्रलतश मूि लवषय
योग्यता
संस्था
उपालध/तालिम
त
शैलक्षक योग्यता
तालिम
(ग) अनुभव सम्बन्धी लववरण
कायायिय

पद

सेवा/समूह/उपसमूह

श्रेणी/तह

स्थायी/अस्थायी/करार

देलख

अवलध
सम्म

मैिे यस दरखास्तमा खि
ु ाएका सम्पणू ा लववरणहरु सत्य छन् । दरखास्त बझु ाएको पदको सचू नाको िालग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छै न । कुनै
कुरा ढााँटे वा िक
ु ाएको ठहररएमा प्रचलित काननू बमोलजम सहनेछु/बझु ाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित काननू तथा यस दरखास्त फारामका
पृष्ठहरुमा उल्िेलखत सबै शता तथा लनयमहरु पािना गना मन्जरु गदाछु । साथै करारमा उल्िेलखत शताहरु पणू ा रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै
करारको अन्त्य गदाा कलम्तमा ३ मलहनाको पवू ा सचू ना लदई कायााियमा लनवेदन लदनेछु ।
उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप
उम्मेदवारको दस्तखत
दायााँ
बायााँ
लमलत:
कायााियिे भनेेः
रलसद/भौचर न.ं :
रोि न.ं :
दरखास्त अस्वीकृ त भए सो को कारण :
दरखास्त रुजु गनेको नाम र दस्तखतेः
दरखास्त स्वीकृ त/अस्वीकृ त गनेको दस्तखत
लमलत :
लमलत :
द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सचू नामा उल्िेलखत िगायत आवश्यक कागजातहरु अलनवाया रुपमा उम्मेदवार आफै िे प्रमालणत गरी पेश गनाु पनेछ ।
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप,
(२) समकक्ष्यताको र सम्बद्ध आयश्यक पनेमा सो को प्रलतलिलप,
(३) न्यनू तम शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप ,प्रालवलधक काया (ईलन्जलनयररङ्ग,स्वस््य तथा पशु लचलकत्सा िगायतका
अन्य क्षेत्र)का िालग आवश्यक पने व्यवसालयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रलतलिलप र अनभु व आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रलतलिलप,आदी ।

