
इनरुवा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

इनरुवा, सुनसरी 

दरखास्त फारम  

(खुिा प्रलतर्ोलगतात्मक परीक्षाको िालग) 
 

ख. उम्मेदवारको व्र्लिगत लववरण 

नाम थरः  ल िंगः रक्त समहुः 

नागररकता निं. जारी गन ेलजल ाः जारी लमलतः 

 

स्थायी ठेगानाः 

प्रदशेको नामः लजल ाः स्थानीय तहको नामः 

वडा निं. 

पत्रचार गने ठेगानाः सम्पकक  निं. इमे ः 

बाबकुो नाम, थरः आमाको नाम, थरः 

बाजेको नाम, थरः पलत/पलननको नाम, थरः 

जन्म लमलतः (लव.सिं.मा) (ईलस्व सनमा) दरखास्त लदने लमलतमा आवेदकको उमेर (वर्क तथा मलहनामा) 

 

ग. शैलक्षक र्ोग्र्ता सम्बलधि लववरण (एस.एि.लस. भधदा मालि) 
र्ोग्र्ता लवद्यािर् / लवश्व लवद्यािर् उत्तीणय गरेको साि प्राप्ाांक (प्रलतशत/लस.लि.लप.ए.) 

    

    

    

    

घ. अनुभव सम्बनलि लववरण 

कार्ायिर् पद शे्रणी/तह स्िार्ी/अस्िार्ी/करार अविी 

    देलख सस्म 

      

      

उपरोक्त बमोलजमको लववरण सााँचे हो, झठुा ठहरे प्रचल त काननु बमोलजम सह ाँ ा/बझुाउाँ ा । 

क. उम्मदेवार े दरखास्त फारम भरेको पद सम्बलन्ि लववरण 

पदः तहः 

कार्ायिर्िे भने 

रलसद निं. रो  निं. 

दरखास्त अस्वीकृत भए सोको कारण 

दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखत दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखतः 

लमलतः 

उम्मदेवारको लयाप्चे सहीछाप  उम्मेदवार े मालथ उल ेख गरेका अनभुवको लववरणहरु लठक छ 

भनी प्रमालणत गन ेलवभागीय प्रमखु/कायाक य प्रमखुको दस्तखतः 

नाम,थरः 

पदः 

लमलतः 

दायााँ बायााँ 

  उम्मदेवारको दस्तखतः 

 

लमलतः 

पासपोर्क साईजको 

फोर्ो 
कायाक य प्रयोजनको  ालगः 

परीक्षालथकको रो  निं. 



इनरुवा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

इनरुवा, सुनसरी, प्रदेश नां. १, नेपाि 

प्रवेशपत्र 

 

 

परीक्षालियिे भनेेः 

(क)  नाम, थरः 
(ख)  पदः 

(ग) तहः 

(घ) उम्मदेवारको दस्तखत नमनुाः 

(नोर्ः यस कायाक यबार् ल इने उक्त पदको पररक्षामा तपाई ाई सलम्मल त ह न अनुमलत लदईएको छ । लवज्ञापनमा तोलकएको 

शतक नपगुकेो ठहर भएमा जनुसुकै अवस्थामा पलन यो अनमुती रद्द ह नेछ ।) 

 

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

(कमकचारीको दस्तखत)              (कायाक यको छाप) 

 

 

इनरुवा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

इनरुवा, सुनसरी, प्रदेश नां. १, नेपाि 

प्रवेशपत्र 

 

 

परीक्षालियिे भनेेः 

(क)  नाम, थरः 
(ख)  पदः 

(ग) तहः 

(घ) उम्मदेवारको दस्तखत नमनुाः 

(नोर्ः यस कायाक यबार् ल इने उक्त पदको पररक्षामा तपाई ाई सलम्मल त ह न अनुमलत लदईएको छ । लवज्ञापनमा तोलकएको 

शतक नपगुकेो ठहर भएमा जनुसुकै अवस्थामा पलन यो अनमुती रद्द ह नेछ ।) 

 

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

(कमकचारीको दस्तखत)              (कायाक यको छाप) 

पासपोर्क साईजको 

फोर्ो 
कायाक य प्रयोजनको  ालगः 

परीक्षालथकको रो  निं. 

पासपोर्क साईजको 

फोर्ो 
कायाक य प्रयोजनको  ालगः 

परीक्षालथकको रो  निं. 


