
षडानन्द नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

लदङ्िा, भोपजुर 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

दरखास्त फारम 

 

हालसालै खिचेको 

पासपोर्ट साइजको पूरै 

मुिाकृखि दखेिने फोर्ो 

र्ााँसी फोर्ोमा समेि पने 

गरी उम्मदेवारल े

दरिास्ि गने । 

कार्ाटलर् प्रर्ोजनको लाखग 

परीक्षार्थीको संकेि नं.: 

रोल नं./  खवज्ञापन नं./  सूचना नं. 

 

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

 

 (क) उम्मेदवारिे दरखास्त फारम भरेको पद सम्बलन्ि लववरण: 

१.  खवज्ञापन नं.: २. िलुा/आ.प्र.: ३. पद: ४. सेवा: 
५. समूह: ६. उप-समूह: ७. श्रेणी/िह: ८. परीक्षा केन्द्र: 

९. िलुा प्रखिर्ोखगिाद्वारा पूखिट हुने पदहरु मध्र्े ऐनद्वारा िोखकएको समूहका उम्मेदवारहरु खिच मात्र प्रखिस्पर्ाट गराउन भनी 

छुर््र्ाईएका पदहरुको पदपुखिटका लाखग भएको खवज्ञाजनमा दरिास्ि खदनु भएको भए समूह खचन्द्ह (O) लगाउनुहोस ्। 

क) मखहला       ि) आखदवासी/जनजािी 

ग) मरे्सी         घ) दखलि 

ङ) अपाङ्ग      च) खपछखिएको क्षेत्र 

ख)   उम्मेदवारको वैर्लिक लववरण: 

 

उम्मेदवारको 

नाम, र्थर (देवानागररकमा) 

(अंग्रेजी ठूलो अक्षरमा) खलङ्ग: 

नागररकिा नं.: जारी गने खजल्ला: खमखि: 

स्र्थार्ी ठेगना क) खजल्ला: ि) न.पा./ गा.खव.स.: ग) विा नं.: 

घ) र्ोल: ङ) मागट/ घर नं. : च) फोन नं.: 

पत्राचार गने ठेगना: ई-मेल: 

िािुको नाम, र्थर: आमाको नाम, र्थर: 

िाजेको नाम, र्थर: पखि/ पखननको नाम, र्थर: 

जन्द्म खमखि (खव.सं.मा) (ईस्वी सन् मा) हालको उमेर:                वर्ट              मखहना 

ग)   शैलिक र्ोग्र्ता/ तालिम (दरखास्त फारम भरेको पदको िालग चालिने आवश्र्क न्र्ूनतम शैलिक र्ोग्र्ता/ तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क न्द्र्ूनिम र्ोग्र्िा खवश्वखवद्यालर्/ िोिट/ िाखलम खदने संस्र्था शैखक्षक उपाखर्/ िाखलम संकार् श्रेणी/ प्रखिशि मूल खवर्र् 

शैखक्षक र्ोग्र्िा      

     

िाखलम      

घ)  अनुभव सम्बन्िी लववरण (दरखास्त फारम भरेको पदको लवज्ञापनको िालग अनसभव तथा लवदाको लववरण आवश्र्क भएमा मात्र उल्िेख गने) 

कार्ाटलर् पद सेवा/ समूह/ उपसमूह श्रेणी/ िह स्र्थार्ी/ अस्र्थार्ी/ करार अवखर् 

देखि सम्म 

       

       

       

असार्ारण खिदा खलएको भए अवखर्: ...................................................... दखेि ................................................... सम्म । 

मैले र्स दरिास्िमा िलुाएका सम्पूणट खववरणहरु सनर् छन् । दरिास्ि िुझाएको पदको खवज्ञापनको लाखग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ठााँरे् वा लुकाएको 

ठहरीएमा प्रचखलि कानून िमोखजम सहनेछु/ िुझाउनेछु । उम्मदेवारले पालना गने भखन प्रचखलि कानून िर्था र्स दरिास्ि फारमका पषृ्ठहरुमा उल्लेखिि सिै शिट िर्था खनर्महरु पालना 

गनट मञ्जुर गदटछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप  

 

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

उम्मेदवारको दस्ििि 

उम्मेदवारले माखर्थ उल्लेि गरेका अनुभवको खववरणहरु ठीक छ भनी  प्रमाखणि गने 

खवभागीर् प्रमुि/ कार्ाटलर् प्रमुिको दस्ििि : 

नाम, र्थर: 

पद/ दजाट: 

खमखि:                                                             

                                                              कार्ाटलर्को छाप 

दार्ााँ 

 

 

 

िार्ााँ 

 

 

 खमखि:  

कार्ाटलर्को कमटचारीले भन े

रखसद/ भौचर नं.: रोल नं.: 

दरिास्ि अस्वीकृि भए सो को कारण: 

दरिास्ि रुजु गनेको दस्ििि: 

खमखि: 

दरिास्ि स्वीकृि/ अस्वीकृि गनेको दस्ििि: 

खमखि: 

 

रष्टव्र्: दरिास्ि सार्थ खवज्ञापनमा उल्लेखिि लगार्ि खनम्मखलखिि कागजािहरु अखनवार्ट रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाखणि गरी पेश गनुटपनेछ । 

१) नेपाली नागररकिाको प्रमाण पत्रको प्रखिखलपी,    

२) समकक्षिा र सम्वद्धिा आवश्र्क पनेमा सो को प्रखिखलपी, 

३) खवज्ञापन भएको पदको लाखग िोखकएको न्द्र्ूनिम शैखक्षक र्ोग्र्िाको प्रमाण पत्र र चाररखत्रक प्रमाण पत्रको प्रखिखलपी (िाखलम र अनुभव आवश्र्क पनेमा सो समेिको प्रखिखलपी), 

४) खन.से. ऐन २०४९ दफा ७ (७) को प्रर्ोजनको लाखग मखहला, आखदवासी/ जनजाखि, मरे्सी र दखलि उम्मेदवारल े आखर्थटक र  सामाखजक रुपमा पछािी परेको भन्द्ने प्रमाणको 

प्रखिखलपी पेश गनुटपने छ । 

५) सेवा सम्िखन्द्र् ऐन/ खनर्मावलीमा िोखकएको भए सम्िखन्द्र्ि ब्र्वसार्ीक पररर्दमा नाम दिाट भएको प्रमाणको प्रखिखलपी ।



 

 

षडानन्द नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

उम्मेदवारहरुले अखनवार्ट रुपमा आफैले खनम्म खववरणहरु स्पष्ट िुखझने गरी उल्लेि गनुट होला । 

सम्िखन्द्र्ि खवकल्पको क्रमसंख्र्ामा गोलो (0) खचन्द्ह लगाउनुहोस ।  

१. उम्मेदवारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्िी लववरण: 

क पद  खवज्ञापन नं. खकखसम/समूह 

ि पदपुखिटको िररका  १. आन्द्िररक प्रखिर्ोखगिा २. िलुा प्रखिर्ोखगिा  ............................. ............................. 
ग पदको खकखसम १. १. प्राखवखर्क २.अप्राखवखर्क  ............................. ............................. 
घ सेवा १.नेपाल आखर्थटक र्ोजना िर्था िथ्र्ाङ्क ७. नेपाल लेिापरीक्षण  ............................. ............................. 

  

२.नेपाल इखञ्जखनर्ररङ्ग 

 

 

८. नेपाल वन 

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

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

............................. ............................. 
३. नेपाल कृखर् ९. नेपाल खवखवर्  ङ)  श्रेणी/िह राजपत्रांखकि श्रेणीीः १.प्रर्थम  २.खद्विीर्  ३.ििृीर् 

४. नेपाल न्द्र्ार् १०. नेपाल खशक्षा राजपत्रअनंखकि श्रेणीीः१.प्रर्थम  २.खद्विीर्  

३.ििृीर्  ४. चिुर्थट  ५. पााँचौ ५. नेपाल परराष्ट्र ११. नेपाल संसद ्

६. नेपाल प्रशासन १२. नेपाल स्वास्थ्र् िहीः १.प्रर्थम २.दोस्रो ३.िेस्रो ४.चौंर्थो ५. पााँचौ 

६. छैर्ौ ाँ ७. सािौं ८. नवौ ाँ १०. दशौं ११. एघारौ ाँ  समूह (लेख्नुहोस्):-  

 उपसमूह (लेख्नुहोस)्  १. श्रेणी खवहीन 

 २. उम्मेदवारको व्र्लिगत लववरण: 

 

 

 माखर्थ उल्लखेिि खववरणहरु ठीक छन् । 

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

उम्मेदवारको दस्िि

क उम्मेदवारको नेपालको राखष्ट्रर् पररचर् वा नागररकिा नं :  ............................................................... 

नाम, र्थर : .....................................                        ......................................                           .....................................         

                        (पखहलो नाम)                                             (खिचको नाम)                                       (अखन्द्िम अर्थाटि् र्थर) 

ि जाि (लेख्नुहोस)्  ............................................................................... 

ग जन्द्म स्र्थान र स्र्थार्ी ठेगाना  जन्द्म स्र्थानीः खजल्ला .....................................................     १. गा.पा.                     वा           २. न.पा. 

स्र्थार्ी ठेगानाीः खजल्ला .....................................................  १. गा.पा.                    वा            २. न.पा. 

घ दरिास्ि खदने अखन्द्िम खमखिमा पुग्ने उमेर : ........................... वर्ट .......................... मखहना  

ङ खलङ्ग १. पुरुर्                          २. मखहला                                 ३. िेस्रो खलङ्ग 

च र्मट १. खहन्द्द ु                 २. िौद्ध                    ३. इस्लाम              ४. इसाइ                     ५. अन्द्र् (उल्लेि गने) 

छ वैवाखहक खस्र्थखि १. खववाखहि                       २. अखववाखहि                        ३. खवद्यवा/खवद्युर            ४. अलग भई िसेको 

ज िपाई आफूलाई के भन्द्न रुचाउनु हुन्द्छ ? 

              १. खहमाली         २. पहािी        ३. िराई               ४. खपछखिएको क्षते्र                 ५. अन्द्र् भए (उल्लेि गने) .................................. 

झ िपाई आफूलाई कुन समूह/वगटमा राख्नु हुन्द्छ ? 

१. आखदवास/ जनजािी              २. दखलि                  ३. वैश्र्                 ४. क्षेत्री                 ५. ब्राह्मण               ६. मरे्सी             ७. मुसलमान 

ञ उम्मेदवारको रोजगारीको अवस्र्था : १. िेरोजगार                २. सरकारी सवेा                     ३. अन्द्र् पशेा (उल्लेि गने) ........................................ 

र् मािभृार्ा :(लेख्नुहोस)्  ............................................. 

ठ शारीररक रुपमा अशक्त हुनु हुन्द्छ ?                               १. छु                    २. छैन 

र्खद हुनुहुन्द्छ भने कस्िो  प्रकारको शारीररक अशक्तिा हो िलुाउनु होला ........................................................................ 

 

 

ि 

शैखक्षक संकार् 

(कुनै एकमा मात्र खचन्द्ह लगाउनु होला) 

१. मानखवकी    २. कानून    ३. व्र्वस्र्थापन    ४.खशक्षा    ५. खवज्ञान    ६. इखञ्जखनर्ररङ्ग    ७. खचखकनसा                        

८. कृखर्           ९. वन       १०. संस्कृि        ११. अन्द्र् कुनै भए उल्लेि गने .......................... 

आवश्र्क न्द्र्ूनमि शैखक्षक र्ोग्र्िाको प्राप्ताङ्क प्रखिशि : ............................................ 

आवश्र्क न्द्र्ूनिम शैखक्षक र्ोग्र्िा भन्द्दा माखर्थल्लो शैखक्षक र्ोग्र्िा १. छ, िह उल्लेि गने : ..................................                २. छैन 

 

ढ िपाईले अध्र्र्न गरेको खशक्षण संस्र्था कस्िो प्रकारको हो ? 

SLC, 0-Level, A-Level वा +2 पढेको खवद्यालर्ीः 

                                                        खवश्वखवद्यालर् : 

                                  खवश्वखवद्यालर्को नाम लेख्नुहोस्  

 

१. सामुदाखर्क (सरकारी)        २. संस्र्थागि (खनजी)                ३. खवदेशी 

१. सामुदाखर्क (सरकारी)        २. संस्र्थागि (खनजी)                ३. खवदेशी 

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

 

ण 

शैखक्षक अवस्र्था आमा १. खनरक्षर              २. साक्षर             ३.एस.एल.सी. सम्म              ४. उच्च खशक्षा 

 िािु १. खनरक्षर              २. साक्षर             ३.एस.एल.सी. सम्म              ४. उच्च खशक्षा 

आमा/िािु को मुख्र् 

पेशा (कुनै एक) 

१. कृखर्     २. व्र्ापार/व्र्वसार्      ३. खशक्षण (खनजी/सरकारी)               ४. गैह्र सरकारी                 ५. सरकारी सवेा 

६. अन्द्र् भए (उल्लेि गने ) : ............................................... 

कार्ाटलर् प्रर्ोजनको लाखग 

परीक्षार्थीको कोि नं.: 

(रोल नं./  आखर्थटक वर्ट) 

 

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

 

 



 

 

उम्मेदवारले पालन गनुटपने खनर्महर :- 

१. परीक्षा खदन आउाँदा  अखनवार्ट रुपमा प्रवशेपत्र ल्र्ाउनु पनेछ । प्रवेशपत्र खवना परीक्षामा िस्न 

पाइने छैन ।  

२. परीक्षा हलमा मोवाइल फोन ल्र्ाउन पाइने छैन ।  

३. खलखिि परीक्षाको नखिजा प्रकाखशि भएपखछ अन्द्िवाटिाट हुने खदनमा पखन प्रवेशपत्र ल्र्ाउनु 

अखनवार्ट छ ।  

४. परीक्षा शुरु हुनु भन्द्दा ३० खमनेर् अगाखि घण्र्ीद्वारा सूचना गरेपखछ परीक्षा हलमा प्रवेश गनट 

खदइनेछ । वस्िुगि परीक्षा शुरु भएको १५ खमनेर् पखछ र खवर्र्गि परीक्षा शुरु भएको आर्ा 

घण्र्ा पखछ आउने र वस्िुगि िर्था खवर्र्गि दवु ैपरीक्षा साँगै हुनेमा २० खमनेर् पखछ आउने 

उम्मेदवारले परीक्षामा िस्न पाउने छैन । 

५. परीक्षा हलमा प्रवशे गनट पाउने समर् अवखर् (िंुदा नं. ४ मा उल्लेि गररएको) खििेको १० 

खमनेर् पछाखि मात्र उम्मेदवारलाई परीक्षा हल िाखहर जाने अनुमखि खदइने छ । 

६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरेपखछ खकिाि, कागज, खचर् आखद आफू सार्थ राख्नु हुाँदैन । 

उम्मेदवारले आपसामा कुराकानी र संकेि समेि गनुट हुाँदैन । 

७. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मर्ाटदा खवपरीि कुनै काम गरेमा केन्द्राध्र्क्षले परीक्षा 

हलिार् खनष्ट्काशन गरी िुरुन्द्ि कानून िमोखजमको कारिाही गनेछ र नर्सरी खनष्ट्काशन 

गररएको उम्मदेवारको सो खवज्ञापनको परीक्षा स्वि: रद्द भएको माखनने छ । 

८. खिरामी भएको उम्मदेवारल े परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा खदने क्रममा खनजलाई केही 

भएमा नगरपाखलका जवाफदेही हुने छैन । 

९. उम्मेदवारले परीक्षा खदएको खदनमा हाखजर अखनवार्ट रुपले गनुट पनेछ । 

१०. नगरपाखलकाल ेसचूनाद्वारा खनर्ाटरण गरेको  कार्टक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । 

११. उम्मेदवारले वस्िुगि परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” उत्तरपुखस्िकामा अखनवार्ट 

रुपले लेख्नुपनेछ । नलेिेमा उत्तरपुखस्िका स्वि: रद्द हुनेछ । 

१२. ल्र्ाकि (आई.क्र्ू.) परीक्षामा क्र्ालकुलरे्र प्रर्ोग गनट पाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहकेो अस्पष्टिाको सम्िन्द्र्मा  सोध्नु पदाट पखन परीक्षामा 

सखम्मखलि अन्द्र् उम्मेदवारहरुलाई िार्ा नपने गरी खनरीक्षकलाई सोध्नु पनेछ ।  

 

 

उम्मेदवारले पालन गनुटपने खनर्महर :- 

१. परीक्षा खदन आउाँदा  अखनवार्ट रुपमा प्रवशेपत्र ल्र्ाउनु पनेछ । प्रवेशपत्र खवना परीक्षामा िस्न 

पाइने छैन ।  

२. परीक्षा हलमा मोवाइल फोन ल्र्ाउन पाइने छैन ।  

३. खलखिि परीक्षाको नखिजा प्रकाखशि भएपखछ अन्द्िवाटिाट हुने खदनमा पखन प्रवेशपत्र ल्र्ाउनु 

अखनवार्ट छ ।  

४. परीक्षा शुरु हुनु भन्द्दा ३० खमनेर् अगाखि घण्र्ीद्वारा सूचना गरेपखछ परीक्षा हलमा प्रवेश गनट 

खदइनेछ । वस्िुगि परीक्षा शुरु भएको १५ खमनेर् पखछ र खवर्र्गि परीक्षा शुरु भएको आर्ा 

घण्र्ा पखछ आउने र वस्िुगि िर्था खवर्र्गि दवु ैपरीक्षा साँगै हुनेमा २० खमनेर् पखछ आउन े

उम्मेदवारले परीक्षामा िस्न पाउने छैन । 

५. परीक्षा हलमा प्रवशे गनट पाउने समर् अवखर् (िंुदा नं. ४ मा उल्लेि गररएको) खििेको १० 

खमनेर् पछाखि मात्र उम्मेदवारलाई परीक्षा हल िाखहर जाने अनुमखि खदइने छ । 

६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरेपखछ खकिाि, कागज, खचर् आखद आफू सार्थ राख्नु हुाँदैन । 

उम्मेदवारले आपसामा कुराकानी र संकेि समेि गनुट हुाँदैन । 

७. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मर्ाटदा खवपरीि कुनै काम गरेमा केन्द्राध्र्क्षले परीक्षा 

हलिार् खनष्ट्काशन गरी िुरुन्द्ि कानून िमोखजमको कारिाही गनेछ र नर्सरी खनष्ट्काशन 

गररएको उम्मदेवारको सो खवज्ञापनको परीक्षा स्वि: रद्द भएको माखनने छ । 

८. खिरामी भएको उम्मदेवारल े परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा खदने क्रममा खनजलाई केही 

भएमा नगरपाखलका जवाफदेही हुने छैन । 

९. उम्मेदवारले परीक्षा खदएको खदनमा हाखजर अखनवार्ट रुपले गनुट पनेछ । 

१०. नगरपाखलकाल ेसचूनाद्वारा खनर्ाटरण गरेको  कार्टक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । 

११. उम्मेदवारले वस्िुगि परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” उत्तरपुखस्िकामा अखनवार्ट 

रुपले लेख्नुपनेछ । नलेिेमा उत्तरपुखस्िका स्वि: रद्द हुनेछ ।  

१२. ल्र्ाकि (आई.क्र्ू.) परीक्षामा क्र्ालकुलरे्र प्रर्ोग गनट पाइनछैेन । 

१३. कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहकेो अस्पष्टिाको सम्िन्द्र्मा सोध्नु पदाट पखन परीक्षामा 

सखम्मखलि अन्द्र् उम्मेदवारहरुलाई िार्ा नपने गरी खनरीक्षकलाई सोध्नु पनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 परीिाथीिे भने:- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 नगरपाखलकाको कमटचारील ेभने :- 

  र्स नगरपाखलकािार् खलइने उक्त पदको परीक्षामा  िपाईलंाई खनम्न 

 केन्द्रिार् सखम्मखलि हुन अनुमखि खदइएको छ । खवज्ञापनमा िोखकएको शिट नपुगेको 

 ठहर भएमा  जुनसुकै अवस्र्थामा पखन र्ो अनुमखि रद्द हुनेछ । 

 परीक्षा केन्द्र :- 

 रोल नं.:- 

     

 रष्टव्र्:- १) कृपर्ा उम्मेदवारले पालन गनुटपने खनर्महरु हनुेट होला । 

 

 

 

 

 

 

 

 

परीिाथीिे भने:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगरपाखलकाको कमटचारील ेभने :- 

  र्स नगरपाखलकािार् खलइने उक्त पदको परीक्षामा  िपाईलंाई खनम्न 

 केन्द्रिार् सखम्मखलि हुन अनुमखि खदइएको छ । खवज्ञापनमा िोखकएको शिट 

 नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्र्थामा पखन र्ो अनुमखि रद्द हुनेछ । 

 परीक्षा केन्द्र :- 

 रोल नं.:- 

     

 रष्टव्र्:- १) कृपर्ा उम्मेदवारले पालन गनुटपने खनर्महरु हनुेट होला ।

षडानन्द नगरपालिका 

प्रवेश-पत्र 

हालसालै खिचेको पासपोर्ट 

साइजको पूरै मुिाकृखि देखिने 

फोर्ो र्ााँसी फोर्ोमा समेि पने गरी 

उम्मेदवारले दरिास्ि गने । 

हालसालै खिचेको पासपोर्ट 

साइजको पूरै मुिाकृखि देखिने 

फोर्ो र्ााँसी फोर्ोमा समेि पने गरी 

उम्मेदवारले दरिास्ि गने । 

क) सवेा:- खवज्ञापन नं. खकखसम/समूह 

ि) समूह:- .................... .................... 
ग) उपसमूह:- .................... .................... 
घ) श्रेणी/िह:- .................... .................... 
ङ) पद:- .................... .................... 
च) परीक्षा केन्द्र:- 

 

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

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

छ) उम्मेदवारको  नाम,र्थर:- 

 दस्ििि:- 

 

षडानन्द नगरपालिका 

प्रवेश-पत्र 

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

  अखर्कृिको दस्ििि 

 

क) सवेा:- खवज्ञापन नं. खकखसम/समूह 

ि) समूह:- .................... .................... 
ग) उपसमूह:- .................... .................... 
घ) श्रेणी/िह:- .................... .................... 
ङ) पद:- .................... .................... 
च) परीक्षा केन्द्र:- 

 

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

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

छ) उम्मेदवारको  नाम,र्थर:- 

 दस्ििि:- 

 

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

  अखर्कृिको दस्ििि 

 



 

 

 


