
                                (दरखास्त फारामको ढााँचा) 

e]/Lu+uf gu/kflnsf 
नगरकार्यपालिकको कार्ायिर् 

लिन्च ुसखेुत 
कर्ायिी प्रदेश, नेपाि 

करारको िालग दरखास्त फाराम 
(क) वैर्क्तिक वववरर् 

 नाम थर
  

(देवनागरीमा)  

(अंग्रजेी ठूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने क्तजल्िा : जारी लमलत : 

स्थार्ी 
ठेगाना 

क) क्तजल्िा ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 

बाबकुो नाम, थर : जन्म लमलत : (वव.सं.मा)                      (ईक्तस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हािको उमेर :             वर्य            मवहना 

 
(ख) शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चावहन ेआवश्र्क न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क 
न्रू्नतम 
र्ोग्र्ता 

ववश्वववद्यािर्/बोडय/तालिम ददन ेसंस्था शैक्तक्षक 
उपालि/तालिम  

संकार् शे्रर्ी/प्रलतशत मूि ववर्र् 

शैक्तक्षक 
र्ोग्र्ता 

     

     

तालिम      

 
(ग) अनभुव सम्बन्िी वववरर्  

कार्ायिर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रर्ी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलि 

देक्तख सम्म 

       

       

   
  मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूर्य वववरर्हरु सत्र् िन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुन ैसजार् पाएको िैन । 

 
           कुन ैकुरा ढााँटे वा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोक्तजम सहनेिु/बझुाउनिुे । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त  

  फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेक्तखत सबै शतय तथा लनर्महरु पािना गनय मन्जरु गदयिु । साथै करारमा उल्िेक्तखत शतयहरु पूर्य रुपमा पािना गनेिु र करारको  
  समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कक्तम्तमा १ मवहनाको पूवय सूचना ददई कार्ायिर्मा लनवेदन ददनेिु । 
 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीिाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दार्ााँ बार्ााँ 

 

 

 

 लमलत: 

हािसािै क्तखचेको पासपोटय 
साईजको परैु मखुाकृलत 
देक्तखने फोटो र्हााँ टास्ने र 
फोटो र फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारिे दस्तखत गने 



कार्ायिर्िे भनेेः 

रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारर् : 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतेः 

नाम : 

दस्तखत : 

लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत 

नाम : 

दस्तखत : 

लमलत : 

 

 
  द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेक्तखत िगार्त लनम्नलिक्तखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्तर्त  
        गरी पेश गनुय पनेि । 
  (१) नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिवप,  
  (३) न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको प्रमार्पत्र र चाररलत्रक प्रमार्पत्रको प्रलतलिवप, प्राववलिक कार्य (इक्तन्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र्  
      तथा पश ुक्तचवकत्सा िगार्तका अन्र् क्षेत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमार्पत्र (िाईसेन्स) को प्रलतलिवप,  
      तालिम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आदद । 
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       उम्मेद्वारिे पािना गनुयपने लनर्महरुेः-    
१) परीक्षा ददन आउाँदा अलनवार्य रुपमा प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेि । प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा बस्न पाईने िैन । 

२) परीक्षा हिमा मोबाईि फोन ल्र्ाउन पाईने िैन ।  

३)  लिक्तखत परीक्षाको नलतजा प्रकाक्तशत भएपलि अन्तवाताय हनुे ददन पलन प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ुपने अलनवार्य ि । 

४)  परीक्षा शरुु हनु ुभन्दा ३० लमनेट अगाडी घण्टीद्वारा सूचना गरेपलि परीक्षा हिमा प्रवेश गनय ददईनेि । परीक्षा शूरू भएको १५ लमनेट 
पलि आउने उम्मेद्वारिे परीक्षामा बस्न पाउने िैन । 

५)  परीक्षा हिमा प्रवेश गरेको १ घण्टा पिाडी मात्र उम्मेदवारिाई पररक्षा हि बावहर जाने अनमुालत ददईने ि । 

६)  परीक्षा हिमा प्रवेश गरे पलि वकताब,  कपी,  कागज,  क्तचट आदद आफु साँग राख्न ुहदैुन । उम्मेदवारिे आपासमा कुराकानी र संकेत 
समेत गनय हदैुन । 

७)  परीक्षा हिमा उम्मेदवारिे परीक्षाको मर्ायदा ववपररत कुनै काम गरेमा केन्द्राध्र्क्षिे परीक्षा हिबाट लनष्काशन गरी तरुुन्त कानून 
बमोक्तजमको कारबाही गनेि र त्र्सरी लनष्काशन उम्मेदवारको सो लबज्ञापनको परीक्षा स्वतेः रद्ध भएको मालननेि । 

८)  लबरामी भएको उम्मेदवारिे परीक्षा हिमा प्रवेश गरी पररक्षा ददने क्रममा लनजिाई केही भएमा नगरपालिका जवाफदेही हनुेिैन । 

९)  उम्मेद्वारिे परीक्षा ददएको ददनको हाक्तजर अलनवार्य रुपिे गनुयपनेि। 

१०)  नगरपालिकािे  सूचनाद्वारा लनिायरर् गरेको कार्यक्रम अनसुार परीक्षा सञ्चािन हनुेि । 

११)  उम्मेदवारिे परीक्षामा  उत्तरपकु्तस्तकामा नाम ठेगाना रोल्न अलनवार्य रुपिे िेख्नपुने ि । निेखेमा उत्तरपकु्तस्तका स्वतेः रद्ध हनुेि  । 

१२)   परीक्षामा क्र्ािकुिेटर प्रर्ोग गनय पाईनेिैन । 

१३)  कुनै उम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा  रहेको अस्पष्टताको सम्बन्िमा सोध्न ुपदाय परीक्षामा सक्तम्मलित अन्र् उम्मेदवारिाई बािा नपने गरी 
लनरीक्षकिाई सोध्न ुपनेि ।   
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