
ऄनसुचूी - ३ 

(बुुँदा४.२ सुँगसम्बन्धधत दरखास्त फारामको ढाुँचा) 

पचुौडी नगरपान्िका नगर काययपान्िकाको कायायिय 

हाट, बैतडी 

सदुरूपन्िगम प्रदशे,नेपाि 

करारको लागग दरखास्त फाराम 

(क) उम्मेद्वारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी गििरण 

न्िज्ञापन नं: खलु्िा/अ.प्रः पदः सेिाः 

समहुः ईप-समहुः श्रेणी/तहः पररक्षा केधरःपुर्चौडी नगरपागलका बैतडी 

(ख) वैमक्तिक वववयण 

 नाभ थय  (देवनागयीभा)  
(अॊग्रजेी ठूरो अऺयभा)  लरङ्ग: 

नागरयकता नॊ: जायी गने क्तजल्रा : लभलत : 
स्थामी ठेगाना क) क्तजल्रा ख) न.ऩा./गा.पा/उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा. ग) वडा नॊ 
 घ) टोर : ङ) भागग/घय नॊ. : च) पो नॊ. 
ऩत्राचाय गने ठेगाना : ईभेर 
फाफकुो नाभ, थय : जन्भ लभलत : (वव.सॊ.भा)              (ईक्तस्व सॊवतभा) 
फाजेको नाभ, थय : हारको उभेय :             वषग्             भवहना् 

(ग) शैक्तऺक मोग्मता/तालरभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको रालग चावहने आवश्मक न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मता/तालरभ भात्र उल्रेख गने) 

आवश्मक न्मूनतभ मोग्मता ववश्वववद्यारम/फोडग/तालरभ ददने सॊस्था शैक्तऺक उऩालध/तालरभ  सॊकाम शे्रणी/प्रलतशत भूर ववषम 
शैक्तऺक मोग्मता      

     
तालरभ      

(घ) अनबुव सम्फन्धी वववयण  

कामागरम ऩद सेवा/सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय 
अवलध 

देक्तख सम्भ 
       
       

भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩूणग वववयणहरु सत्म छन ्। दयखास्त फझुाएको ऩदको सूचनाको रालग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । कुनै कुया ढाॉटे 
वा रकुाएको ठहरयएभा प्रचलरत कानून फभोक्तजभ सहनेछु/फझुाउनेछु । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचलरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेक्तखत सफै 
शतग तथा लनमभहरु ऩारना गनग भन्जयु गदगछु । साथै कयायभा उल्रेक्तखत शतगहरु ऩूणग रुऩभा ऩारना गनेछु य कयायको सभमबन्दा अगावै कयायको अन्त्म गदाग कक्तम्तभा ३ 
भवहनाको ऩूवग सूचना ददई कामागरमभा लनवदेन ददनेछु । 

उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ उम्भेदवायको दस्तखत 
दामाॉ फामाॉ 
 
 

 

लभलत: 

कामागरमरे बने् 
यलसद/बौचय नॊ. : योर नॊ. : 
दयखास्त अस्वीकृत बए सो को कायण : 
दयखास्त रुज ुगनेको नाभ य दस्तखत  ्
लभलत : 

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
लभलत : 

 

द्रष्टव्म : दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेक्तखत रगामत लनम्नलरक्तखत कागजातहरु अलनवामग रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभाक्तणत गयी ऩेश गनुग ऩनेछ । 
(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ,   (२) सभकऺता य सम्फद्ध आवश्मक ऩनेभा सो को प्रलतलरवऩ , (३) न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र 

य चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ , प्राववलधक कामग (इक्तन्जलनमरयङ्ग , स्वास््म तथा ऩश ुक्तचवकत्सा रगामतका अन्म ऺेत्र) का रालग आवश्मक ऩने व्मवसावमक प्रभाणऩत्र 
(राईसेन्स)को प्रलतलरवऩ, तालरभ य अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रलतलरवऩ, आदद ।  

हारसारै क्तखचेको 
ऩासऩोटग साईजको ऩयैु 
भखुाकृलत देक्तखने 
पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा 
ऩने गयी उम्भेदवायरे 
दस्तखत 

कायायिय प्रयोजनको िान्ग 

पररक्षाथीको संकेत 

रोि नं./न्िज्ञापन नं./सचूना नं. 

................/............/..............

. 



 

 

 

 

परीक्षाथीिे भननः— 

क) सेिाः– न्िज्ञापन नं.  न्कन्सम/समहु 
ख) समहूः–  ...............  ...............  
ग) ईपसमहूः– ...............  ...............  
घ) श्रेणी/तहः–  ...............  ............... 

ङ) पदः–  ...............  ...............  

च) परीक्षा केधरः–  
...............  ...............  
...............  ...............  

ईम्मेद्बारको  
नामथरः– 

दस्तखतः– 

  

 

  

 

 

=========================================================================== 

 

 

 

 

परीक्षाथीिे भननः— 

क) सेिाः– न्िज्ञापन नं.  न्कन्सम/समहु 
ख) समहूः–  ...............  ...............  
ग) ईपसमहूः– ...............  ...............  
घ) श्रेणी/तहः–  ...............  ............... 

ङ) पदः–  ...............  ...............  

च) परीक्षा केधरः–  
...............  ...............  
...............  ...............  

ईम्मेद्बारको  
नामथरः– 

दस्तखतः– 

  

 

  

 

 

 

उम्मेदिारले पालन गनुुपने गनयमहरु 

१. परीक्षा न्दन अईुँदा ऄन्निायय रुपमा प्रिेशपत्र ल्याईन ुपननछ । प्रिेशपत्र न्िना परीक्षामा 

बस्नपाआने छैन । 

२. परीक्षा हिमा मोबाआि फोन ल्याईन पाआने छैन । 

३. न्िन्खत परीक्षाको नन्तजा प्रकान्शत भएपन्छ ऄधतिायताय हुने न्दनमा पन्न प्रिेशपत्र 

ल्याईनऄुन्निायय छ । 

४. परीक्षा शरुु हुन ुभधदा ३० न्मनेट ऄगान्ड घण्टीद्वारा सूचना गरेपन्छ परीक्षा हिमा प्रिेश 

गनयन्दआनेछ । िस्तगुत परीक्षा शरुु भएको १५ न्मनेट पन्छ र न्िषयगत परीक्षा शरुु भएको 

अधाघण्टा पन्छ अईने र िस्तगुत तथा न्िषयगत दिैु परीक्षा संगै हुनेमा २० न्मनेट पन्छ 

अईनेईम्मेदिारिे परीक्षामा िस्न पाईने छैन । 

५. परीक्षा हिमा प्रिेश गनय पाईने समय ऄिन्ध (बुुँदा नं. ४ मा ईल्िेख गररएको न्बतेको 

१०न्मनेट पछान्ड मात्र ईम्मेदिारिाइ परीक्षा हि बान्हर जाने ऄनमुन्त न्दआने छ । 

६. परीक्षा हिमा प्रिेश गरे पन्छ न्कताब , कापी, कागज, न्चट अन्द अफू साथ राख्न ुहुदंैन 

।ईम्मेदिारिे अपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हुदंैन । 

७. परीक्षा हिमा ईम्मेदिारिे परीक्षाको मयायदा न्िपरीत कुनै काम गरेमा केधराध्यक्षिे 

परीक्षाहिबाट न्नष्काशन गरी तरुुधत काननू बमोन्जमको कारबाही गननछ र त्यसरी 

न्नष्काशनगररएको ईम्मेदिारको सो न्िज्ञापनको परीक्षा स्ितः रद्द भएको मान्नने छ । 

८. न्बरामी भएको ईम्मेदिारिे परीक्षा हिमा प्रिेश गरी परीक्षा न्दने क्रममा न्नजिाइ केही 

भएमा अयोग जिाफदेही हुने छैन । 

९. ईम्मेदिारिे परीक्षा न्दएको न्दनमा हान्जर ऄन्निायय रुपिे गनुय पननछ । 

१०. नगरपान्िकािे सूचनाद्वारा न्नधायरण गरेको काययक्रम ऄनसुार परीक्षा सञ्चािन हुनेछ । 

११.ईम्मेदिारिे िस्तगुत परीक्षामा अफूिाइ प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” ईत्तरपनु्स्तकामा 

ऄन्निायय रुपिे िेख्नपुनन छ । निेखेमा ईत्तरपनु्स्तका स्ितः रद्द हुनेछ । 

१२.ल्याकत (अइ.क्यू.) परीक्षामा क्यािकुिेटर प्रयोग गनय पाआनेछैन । 

१३.कुनै ईम्मेदिारिे प्रश्नपत्रमा रहकेो ऄस्पष्टताको सम्बधधमा सोध्न ुपदाय पन्न परीक्षामा 

सन्म्मन्ित ऄधय ईम्मेदिारहरुिाइ िाधा नपनन गरी न्नरीक्षकिाइ सोध्न ुपननछ । 

 

नगरपान्िकाको कमयचारीिे भननः— 

यस कायायिय बाट न्िआने ईक्त पदको परीक्षामा तपाइिाइ न्नम्न केधरबाट 

सन्म्मन्ित हुन ऄनमुन्त न्दआएको छ । न्िज्ञापनमा तोन्कएको शतय नपगेुको ठहर भएमा 

जुनसुकै ऄिस्थामा पन्न यो ऄनमुन्त रद्द हुनेछ । 

परीक्षा केधरः— 

रोि नम्बरः—   ................................... 

(ऄन्धकृतको दस्तखत) 

रष्टव्यः— १) कृपया ईम्मेदिारिे पािन गनुयपनन न्नयमहरु हनेुय होिा । 

हािसािै न्खचेको पासपोटय 

साआजको परैु मखुाकृन्त देन्खने 

फोटो यहाुँ टास्ने र फोटो र 

फाराममा पनन गरी ईम्मेदिारिे 

दस्तखत गनन 

उम्मेदिारले पालन गनुुपने गनयमहरु 

१. परीक्षा न्दन अईुँदा ऄन्निायय रुपमा प्रिेशपत्र ल्याईन ुपननछ । प्रिेशपत्र न्िना परीक्षामा 

बस्नपाआने छैन । 

२. परीक्षा हिमा मोबाआि फोन ल्याईन पाआने छैन । 

३. न्िन्खत परीक्षाको नन्तजा प्रकान्शत भएपन्छ ऄधतिायताय हुने न्दनमा पन्न प्रिेशपत्र 

ल्याईनऄुन्निायय छ । 

४. परीक्षा शरुु हुन ुभधदा ३० न्मनेट ऄगान्ड घण्टीद्वारा सूचना गरेपन्छ परीक्षा हिमा प्रिेश 

गनयन्दआनेछ । िस्तगुत परीक्षा शरुु भएको १५ न्मनेट पन्छ र न्िषयगत परीक्षा शरुु भएको 

अधाघण्टा पन्छ अईने र िस्तगुत तथा न्िषयगत दिैु परीक्षा संगै हुनेमा २० न्मनेट पन्छ 

अईनेईम्मेदिारिे परीक्षामा िस्न पाईने छैन । 

५. परीक्षा हिमा प्रिेश गनय पाईने समय ऄिन्ध (बुुँदा नं. ४ मा ईल्िेख गररएको न्बतेको 

१०न्मनेट पछान्ड मात्र ईम्मेदिारिाइ परीक्षा हि बान्हर जाने ऄनमुन्त न्दआने छ । 

६. परीक्षा हिमा प्रिेश गरे पन्छ न्कताब , कापी, कागज, न्चट अन्द अफू साथ राख्न ुहुदंैन 

।ईम्मेदिारिे अपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हुदंैन । 

७. परीक्षा हिमा ईम्मेदिारिे परीक्षाको मयायदा न्िपरीत कुनै काम गरेमा केधराध्यक्षिे 

परीक्षाहिबाट न्नष्काशन गरी तरुुधत काननू बमोन्जमको कारबाही गननछ र त्यसरी 

न्नष्काशनगररएको ईम्मेदिारको सो न्िज्ञापनको परीक्षा स्ितः रद्द भएको मान्नने छ । 

८. न्बरामी भएको ईम्मेदिारिे परीक्षा हिमा प्रिेश गरी परीक्षा न्दने क्रममा न्नजिाइ केही 

भएमा अयोग जिाफदेही हुने छैन । 

९. ईम्मेदिारिे परीक्षा न्दएको न्दनमा हान्जर ऄन्निायय रुपिे गनुय पननछ । 

१०.नगरपान्िकािे सूचनाद्वारा न्नधायरण गरेको काययक्रम ऄनसुार परीक्षा सञ्चािन हुनेछ । 

११.ईम्मेदिारिे िस्तगुत परीक्षामा अफूिाइ प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” ईत्तरपनु्स्तकामा 

ऄन्निायय रुपिे िेख्नपुनन छ । निेखेमा ईत्तरपनु्स्तका स्ितः रद्द हुनेछ । 

१२.ल्याकत (अइ.क्यू.) परीक्षामा क्यािकुिेटर प्रयोग गनय पाआनेछैन । 

१३.कुनै ईम्मेदिारिे प्रश्नपत्रमा रहकेो ऄस्पष्टताको सम्बधधमा सोध्न ुपदाय पन्न परीक्षामा 

सन्म्मन्ित ऄधय ईम्मेदिारहरुिाइ िाधा नपनन गरी न्नरीक्षकिाइ सोध्न ुपननछ । 

 

पुर्चौडी नगरपागलका  

नगर कायुपागलकाको 

कायाुलयहाट, बैतडी सदुरूपन्िकम 

प्रदशे, नेपाि 

प्रिेशपत्र 

नगरपागलकाको कमुर्चारीले भनेेः— 

यस कायायिय बाट न्िआने ईक्त पदको परीक्षामा तपाइिाइ न्नम्न केधरबाट 

सन्म्मन्ित हुन ऄनमुन्त न्दआएको छ । न्िज्ञापनमा तोन्कएको शतय नपगेुको ठहर भएमा 

जुनसुकै ऄिस्थामा पन्न यो ऄनमुन्त रद्द हुनेछ । 

परीक्षा केधरः— 

रोि नम्बरः—   ................................... 

(ऄन्धकृतको दस्तखत) 

रष्टव्यः— १) कृपया ईम्मेदिारिे पािन गनुयपनन न्नयमहरु हनेुय होिा । 

हािसािै न्खचेको पासपोटय 

साआजको परैु मखुाकृन्त देन्खने 

फोटो यहाुँ टास्ने र फोटो र 

फाराममा पनन गरी ईम्मेदिारिे 

दस्तखत गनन 

पुर्चौडी नगरपागलका  

नगर कायुपागलकाको 

कायाुलयहाट, बैतडी सदुरूपन्िरम 

प्रदशे, नेपाि 

प्रिेशपत्र 


