
 

 

कटहरिया नगिपालिका, स्थानीय िाजपत्र, भाग : २, खण्ड : ४, संख्या: २, लिति: २०७८/०८/०१ 
अनुसूची १ 

(दफा ८ को उपदफा २ सँग सम्बन्धिि) 
दिखास्िका िागग आवेदन फािाि 

 
 
 
नाि (नेपािीिा) :             लिङ्ग : 

नाि (अङ्गेजीिा) : 

नागरिकिा नं. :     जािी गने न्जल्िा :      जािी लिति: 

स्थायी ठेगाना :    प्रदेश     न्जल्िा          गा.पा./न.पा.    

        वडा नं.             टोि   

सम्पकक  नं. : 

बाबुको नाि, थि :       बाबुको पेसा: 

आिाको नाि, थि :       आिाको पेसा: 

जधिलिति :      दिखास्ि ददने लितििा आवदेकको उिेि: 

शैक्षिक योग्यताको वििरण  

क्र.स. बोडक/युतनभलसकटी िह उत्तीर्क 
गिेको साि 

शे्रर्ी / प्राप्िाङ्क 
(प्रतिशि/CGPA) 

िूि ववषयहरु 

      

      

      

      
 

दिखास्ि ददन चाहेको िह :                                                  दिखास्ि ददन चाहेको ववषय :  

दिखास्ि ददन चाहेको पद :                                                      cWofkg kq g+   
 
 

िागथ िखेेको ववविर् साचोँ हो, झुठ्ठा ठहिे प्रचलिि कानुन बिोन्जि सहँुिा/बुझाउँिा भनी गने 

             आवेदकको हस्िाक्षि: 
 
 
 

कायाकिय प्रयोजनको िागग िात्र 
ववद्याथीको कोड नं.  ववज्ञापन नं.         

पासपोटक 
साइजको फोटो 

:
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s6xl/of gu/kflnsf

 
lzIfs 5gf}6 ;ldlt

 

     

s6xl/of, /f}tx6

 

                              

+

dw]z k|b]z-g]kfn_

 

प्रिेश

 

पत्र

 

कोड नं. :     ववज्ञापन नं.: 
दिखास्ि ददन चाहेको िह :     दिखास्ि ददन चाहेको पद : 

नाि :     लिङ्ग : 

ठेगाना :      उम्िेदवािको हस्िखि : 

कटहरिया नगिपालिका अधिगकिको लशक्षक िथा किकचािी छनौट सलितिबाट लिइने परिक्षािा सहभागी हुनका 
िागग िपाइँिाई यो प्रवेश पत्र ददइएको छ। ववज्ञापनिा िोककएको सिक नपुगेको ठहि भएिा यो प्रवेश पत्र िद्ि 
हुनेछ।                                                                       (कायाकिय प्रयोजनको िागी) 
पिीक्षा केधर :     पिीक्षा हुने लिति :                सिय : 

कायाालयको छाप :         कर्ाचारीको दस्तखत : 

                                                                  मर्तत :  

                  नार् : 

                  पद :  

s6xl/of gu/kflnsf 

lzIfs 5gf}6 ;ldlt 

      s6xl/of , /f}tx6   

                                         dw]z k|b]z-g]kfn_  

प्रिेश पत्र 

कोड नं. :     ववज्ञापन नं.: 
दिखास्ि ददन चाहेको िह :     दिखास्ि ददन चाहेको पद : 

नाि :     लिङ्ग : 

ठेगाना :      उम्िेदवािको हस्िखि : 

कटहरिया नगिपालिका अधिगकिको लशक्षक िथा किकचािी छनौट सलितिबाट लिइने परिक्षािा सहभागी हुनका 
िागग िपाइँिाई यो प्रवेश पत्र ददइएको छ। ववज्ञापनिा िोककएको सिक नपुगेको ठहि भएिा यो प्रवेश पत्र िद्ि 
हुनेछ।                                         (कायाकिय प्रयोजनको िागी) 
पिीक्षा केधर :     पिीक्षा हुने लिति :                सिय : 

कायाालयको छाप :         कर्ाचारीको दस्तखत : 

                                                                  मर्तत :  

                  नार् :    
                                  पद :     

पासपोटक 
साइजको फोटो 

पासपोटक 
साइजको फोटो 
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