
षडानन्द नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

लदङ्िा, भोपजरु 

१ नं. प्रदशे, नपेाि 

दरखास्त फारम 

हािसािै लखचेको 

पासपोर्य साइजको परैू 

मखुाकृलत दलेखने फोर्ो 

र्ााँसी फोर्ोमा समेत पने 

गरी उम्मदेवारिे 

दरखास्त गने । 

कार्ायिर् प्रर्ोजनको िालग 

परीक्षार्थीको संकेत नं.: 

रोि नं./  लवज्ञापन नं./  सूचना नं. 

 

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

 

 (क) उम्मेदवारिे दरखास्त फारम भरेको पद सम्बलन्ि लववरण 

१.  लवज्ञापन नं.: २. खिुा/आ.प्र.: ३. पद: ४. सेवा: 
५. समहू: ६. उप-समहू: ७. श्रेणी/तह: ८. परीक्षा केन्र: 

९. खिुा प्रलतर्ोलगताद्वारा पलूतय हुने पदहरु मध्रे् ऐनद्वारा तोलकएको समहूका उम्मेदवारहरु लबच मात्र प्रलतस्पिाय गराउन भनी 

छुर््र्ाईएका पदहरुको पदपलुतयका िालग भएको लवज्ञाजनमा दरखास्त लदन ुभएको भए समहू लचन्ह (O) िगाउनहुोस ्। 

क) मलहिा       ख) आलदवासी/जनजाती 

ग) मिेसी         घ) दलित 

ङ) अपाङ्ग      च) लपछलडएको के्षत्र 

ख) उम्मदेवारको वैर्लिक लववरण: 

 

उम्मेदवारको 

नाम, र्थर (देवानागररकमा) 

(अंगे्रजी ठूिो अक्षरमा) लिङ्ग: 

नागररकता नं.: जारी गने लजल्िा: लमलत: 

स्र्थार्ी ठेगना क) लजल्िा: ख) न.पा./ गा.लव.स.: ग) वडा नं.: 

घ) र्ोि: ङ) मागय/ घर नं. : च) फोन नं.: 

पत्राचार गने ठेगना: ई-मेि: 

बाबकुो नाम, र्थर: आमाको नाम, र्थर: 

बाजेको नाम, र्थर: पलत/ पलननको नाम, र्थर: 

जन्म लमलत (लव.सं.मा) (ईस्वी सन ्मा) हािको उमेर:                वषय              मलहना 

ग) शैलक्षक र्ोग्र्ता/ तालिम (दरखास्त फारम िरेको पदको िालग चालहने आवश्र्क न्र्ूनतम शैलक्षक र्ोग्र्ता/ तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क न्र्ूनतम र्ोग्र्ता लवश्वलवद्यािर्/ बोडय/ तालिम लदने संस्र्था शैलक्षक उपालि/ तालिम संकार् श्रेणी/ प्रलतशत मिू लवषर् 

शैलक्षक र्ोग्र्ता      

     

तालिम      

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

कार्ायिर् पद सेवा/ समहू/ उपसमहू श्रेणी/ तह स्र्थार्ी/ अस्र्थार्ी/ करार अवलि 

देलख सम्म 

       

       

       

असािारण लबदा लिएको भए अवलि: ...................................................... दलेख ................................................... सम्म । 

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पणूय लववरणहरु सनर् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको लवज्ञापनको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ठााँरे् वा िुकाएको ठहरीएमा 

प्रचलित काननू बमोलजम सहनेछु/ बझुाउनेछु । उम्मदेवारिे पािना गने भलन प्रचलित काननू तर्था र्स दरखास्त फारमका पषृ्ठहरुमा उल्िेलखत सबै शतय तर्था लनर्महरु पािना गनय मञ्जुर गदयछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप  

 

उम्मेदवारको दस्तखत 

उम्मेदवारिे मालर्थ उल्िेख गरेका अनभुवको लववरणहरु ठीक छ भनी  प्रमालणत गने लवभागीर् 

प्रमखु/ कार्ायिर् प्रमखुको दस्तखत : 

नाम, र्थर: 

पद/ दजाय: 

लमलत:                                                             

                                                              कार्ायिर्को छाप 

दार्ााँ 

 

 

 

बार्ााँ 

 

 

 

लमलत:  

कार्ायिर्को कमयचारीिे भन े

रलसद/ भौचर नं.: रोि नं.: 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण: 

दरखास्त रुजु गरनेको दस्तखत: 

लमलत: 

दरखास्त स्वीकृत/ अस्वीकृत गनेको दस्तखत: 

लमलत: 

 

रष्टव्र्: दरखास्त सार्थ लवज्ञापनमा उल्िेलखत िगार्त लनम्मलिलखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमालणत गरी पेश गनुयपनेछ । 

१) नेपालि नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी,    

२) समकक्षता र सम्वद्धता आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिपी, 

३) लवज्ञापन भएको पदको िालग तोलकएको न्र्ूनतम शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्र र चाररत्रीक प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी (तालिम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिपी), 

४) लन.से. ऐन २०४९ दफा ७ (७) को प्रर्ोजनको िालग मलहिा, आलदवासी/ जनजालत, मिेसी र दलित उम्मेदवारिे आलर्थयक र  सामालजक रुपमा पछाडी परेको भन्ने प्रमाणको प्रलतलिपी पेश 

गनुयपने छ । 

५) सेवा सम्बलन्ि ऐन/ लनर्माविीमा तोलकएको भए सम्बलन्ित ब्र्वसार्ीक पररषदमा नाम दताय भएको प्रमाणको प्रलतलिपी ।



 
षडानन्द नगरपालिका 

उम्मेदवारहरुिे अलनवार्य रुपमा आफैिे लनम्म लववरणहरु स्पष्ट बलुझने गरी उल्िेख गनुय होिा । 

सम्बलन्ित लवकल्पको क्रमसंख्र्ामा गोिो (0) लचन्ह िगाउनहुोस ।  

१. उम्मेदवारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्िी लववरण ।  

क पद  लवज्ञापन नं. लकलसम/समहू 

ख पदपलुतयको 

तररका

  

१. आन्तररक प्रलतर्ोलगता २. खिुा प्रलतर्ोलगता  ............................. ............................. 

ग पदको लकलसम १. १. प्रालवलिक २.अप्रालवलिक  ............................. ............................. 
घ सेवा १.नेपाि आलर्थयक र्ोजना तर्था तथ्र्ाङ्क ७. नेपाि िेखापरीक्षण  ............................. ............................. 

  

२.नेपाि इलञ्जलनर्ररङ्ग 

 

 

८. नेपाि वन 

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

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

............................. ............................. 
३. नेपाि कृलष ९. नेपाि लवलवि  ङ)  श्रेणी/तह राजपत्रांलकत श्रेणीीः १.प्रर्थम  २.लद्वतीर्  ३.ततृीर् 

४. नेपाि न्र्ार् १०. नेपाि लशक्षा राजपत्रअनंलकत श्रेणीीः१.प्रर्थम  २.लद्वतीर्  

३.ततृीर्  ४. चतरु्थय  ५. पााँचौ ५. नेपाि परराष्ट्र ११. नेपाि संसद ्

६. नेपाि प्रशासन १२. नेपाि स्वास्थ्र् तहीः १.प्रर्थम २.दोस्रो ३.तेस्रो ४.चौंर्थो ५. पााँचौ 

६. छैर्ौ ाँ ७. सातौं ८. नवौ ाँ १०. दशौं ११. एघारौ ाँ  समहू (िेख्नहुोस्):-  

 उपसमहू (िेख्नहुोस)्  १. श्रेणी लवहीन 

 २. उम्मेदवारको व्र्लिगत लववरण 

 

 

 मालर्थ उल्िेलखत लववरणहरु ठीक छन ्। 

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

उम्मेदवारको दस्तख

क उम्मेदवारको नेपािको रालष्ट्रर् पररचर् वा नागररकता नं :  ............................................................... 

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

                        (पलहिो नाम)                                             (लबचको नाम)                                       (अलन्तम अर्थायत ्र्थर) 

ख जात (िेख्नहुोस)्  ............................................................................... 

ग जन्म स्र्थान र स्र्थार्ी ठेगाना  जन्म स्र्थानीः लजल्िा .....................................................     १. गा.पा.                     वा           २. न.पा. 

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

घ दरखास्त लदने अलन्तम लमलतमा पगु्ने उमेर : ........................... वषय .......................... मलहना  

ङ लिङ्ग १. परुुष                          २. मलहिा                                 ३. तेस्रो लिङ्ग 

च िमय १. लहन्द ु                 २. बौद्ध                    ३. इस्िाम              ४. इसाइ                     ५. अन्र् (उल्िेख गने) 

छ वैवालहक लस्र्थलत १. लववालहत                       २. अलववालहत                        ३. लवद्यवा/लवद्युर            ४. अिग भई बसेको 

ज तपाई आफूिाई के भन्न रुचाउन ुहुन्छ ? 

              १. लहमािी         २. पहाडी        ३. तराई               ४. लपछलडएको क्षेत्र                 ५. अन्र् भए (उल्िेख गने) .................................. 

झ तपाई आफूिाई कुन समहू/वगयमा राख्न ुहुन्छ ? 

१. आलदवास/ जनजाती              २. दलित                  ३. वैश्र्                 ४. के्षत्री                 ५. ब्राह्मण               ६. मिेसी             ७. मसुिमान 

ञ उम्मेदवारको रोजगारीको अवस्र्था : १. बेरोजगार                २. सरकारी सेवा                     ३. अन्र् पशेा (उल्िेख गने) ........................................ 

र् मातभृाषा :(िेख्नहुोस)्  ............................................. 

ठ शारीररक रुपमा अशि हुन ुहुन्छ ?                               १. छु                    २. छैन 

र्लद हुनहुुन्छ भने कस्तो  प्रकारको शारीररक अशिता हो खिुाउन ुहोिा ........................................................................ 

 

 

ड 

शैलक्षक संकार् 

(कुनै एकमा मात्र लचन्ह िगाउन ुहोिा) 

१. मानलवकी    २. काननू    ३. व्र्वस्र्थापन    ४.लशक्षा    ५. लवज्ञान    ६. इलञ्जलनर्ररङ्ग    ७. लचलकनसा                        

८. कृलष           ९. वन       १०. संस्कृत        ११. अन्र् कुनै भए उल्िेख गने .......................... 

आवश्र्क न्र्ूनमत शैलक्षक र्ोग्र्ताको प्राप्ताङ्क प्रलतशत : ............................................ 

आवश्र्क न्र्ूनतम शैलक्षक र्ोग्र्ता भन्दा मालर्थल्िो शैलक्षक र्ोग्र्ता १. छ, तह उल्िेख गने : ..................................                २. छैन 

 

ढ तपाईिे अध्र्र्न गरेको लशक्षण संस्र्था कस्तो प्रकारको हो ? 

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

                                                        लवश्वलवद्यािर् : 

                                  लवश्वलवद्यािर्को नाम िेख्नहुोस्  

 

१. सामदुालर्क (सरकारी)        २. संस्र्थागत (लनजी)                ३. लवदेशी 

१. सामदुालर्क (सरकारी)        २. संस्र्थागत (लनजी)                ३. लवदेशी 

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

 

ण 

शैलक्षक अवस्र्था आमा १. लनरक्षर              २. साक्षर             ३.एस.एि.सी. सम्म              ४. उच्च लशक्षा 

 बाब ु १. लनरक्षर              २. साक्षर             ३.एस.एि.सी. सम्म              ४. उच्च लशक्षा 

आमा/बाब ुको मखु्र् 

पेशा (कुनै एक) 

१. कृलष     २. व्र्ापार/व्र्वसार्      ३. लशक्षण (लनजी/सरकारी)               ४. गैह्र सरकारी                 ५. सरकारी सेवा 

६. अन्र् भए (उल्िेख गने ) : ............................................... 

कार्ायिर् प्रर्ोजनको िालग 

परीक्षार्थीको कोड नं.: 

(रोि नं./  आलर्थयक वषय) 

 

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

 

 



 

उम्मेदवारिे पािन गनुयपने लनर्महर :- 

१. परीक्षा लदन आउाँदा  अलनवार्य रुपमा प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र लवना परीक्षामा बस्न 

पाइने छैन ।  

२. परीक्षा हिमा मोवाइि फोन ल्र्ाउन पाइने छैन ।  

३. लिलखत परीक्षाको नलतजा प्रकालशत भएपलछ अन्तवायताय हुने लदनमा पलन प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ु

अलनवार्य छ ।  

४. परीक्षा शरुु हुन ुभन्दा ३० लमनेर् अगालड घण्र्ीद्वारा सूचना गरेपलछ परीक्षा हिमा प्रवेश गनय 

लदइनेछ । वस्तगुत परीक्षा शरुु भएको १५ लमनेर् पलछ र लवषर्गत परीक्षा शरुु भएको आिा 

घण्र्ा पलछ आउने र वस्तगुत तर्था लवषर्गत दवैु परीक्षा साँगै हुनेमा २० लमनेर् पलछ आउन े

उम्मेदवारिे परीक्षामा बस्न पाइने छैन । 

५. परीक्षा हिमा प्रवेश गनय पाउने समर् अवलि (बुंदा नं. ४ मा उल्िेख गररएको) लबतेको १० 

लमनेर् पछालड मात्र उम्मेदवारिाई परीक्षा हि बालहर जाने अनमुलत लदइने छ । 

६. परीक्षा हिमा प्रवेश गरेपलछ लकताब, कागज, लचर् आलद आफू सार्थ राख्न ुहुाँदैन । उम्मेदवारिे 

आपसामा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हुाँदैन । 

७. परीक्षा हिमा उम्मेदवारिे परीक्षाको मर्ायदा लवपरीत कुनै काम गरेमा केन्राअध्र्क्षिे परीक्षा 

हिबार् लनष्ट्काशन गरी तरुुन्त काननू बमोलजमको कारबाही गनेछ र नर्सरी लनष्ट्काशन 

गररएको उम्मदेवारकव सो लवज्ञापनको परीक्षा स्वत: रद्द भएको मालनने छ । 

८. लबरामी भएको उम्मदेवारिे परीक्षा हिमा प्रवेश गरी परीक्षा लदने क्रममा लनजिाई केही भएमा 

आर्ोग जवाफदेही हुने छैन । 

९. उम्मेदवारिे परीक्षा लदएको लदनमा हालजर अलनवार्य रुपिे गनुय पनेछ । 

१०. आर्ोगिे सूचनाद्वारा लनिायरण गरेको  कार्यक्रम अनसुार परीक्षा सञ्चािन हुनेछ । 

११. उम्मेदवारिे वस्तगुत परीक्षामा आफूिाई प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” उत्तरपलुस्तकामा अलनवार्य 

रुपिे िेख्नपुनेछ । निेखेमा उत्तरपलुस्तका स्वत: रद्द हुनेछ । 

१२. ल्र्ाकत (आई.क्र्ू.) परीक्षामा क्र्ािकुिेर्र प्रर्ोग गनय पाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रहकेो अस्पष्टताको सम्बन्िमा  सोध्न ु पदाय पलन परीक्षामा 

सलम्मलित अन्र् उम्मेदवारहरुिाई बािा नपने गरी लनरीक्षकिाई सोध्न ुपनेछ ।  

 

 

उम्मेदवारिे पािन गनुयपने लनर्महर :- 

१. परीक्षा लदन आउाँदा  अलनवार्य रुपमा प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र लवना 

परीक्षामा बस्न पाइने छैन ।  

२. परीक्षा हिमा मोवाइि फोन ल्र्ाउन पाइने छैन ।  

३. लिलखत परीक्षाको नलतजा प्रकालशत भएपलछ अन्तवायताय हुने लदनमा पलन प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ु

अलनवार्य छ ।  

४. परीक्षा शरुु हुन ुभन्दा ३० लमनेर् अगालड घण्र्ीद्वारा सूचना गरेपलछ परीक्षा हिमा प्रवेश गनय 

लदइनेछ । वस्तगुत परीक्षा शरुु भएको १५ लमनेर् पलछ र लवषर्गत परीक्षा शरुु भएको आिा 

घण्र्ा पलछ आउने र वस्तगुत तर्था लवषर्गत दवैु परीक्षा साँगै हुनेमा २० लमनेर् पलछ आउन े

उम्मेदवारिे परीक्षामा बस्न पाइने छैन । 

५. परीक्षा हिमा प्रवेश गनय पाउने समर् अवलि (बुंदा नं. ४ मा उल्िेख गररएको) लबतेको १० 

लमनेर् पछालड मात्र उम्मेदवारिाई परीक्षा हि बालहर जाने अनमुलत लदइने छ । 

६. परीक्षा हिमा प्रवेश गरेपलछ लकताब, कागज, लचर् आलद आफू सार्थ राख्न ुहुाँदैन । उम्मेदवारिे 

आपसामा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हुाँदैन । 

७. परीक्षा हिमा उम्मेदवारिे परीक्षाको मर्ायदा लवपरीत कुनै काम गरेमा केन्राअध्र्क्षिे परीक्षा 

हिबार् लनष्ट्काशन गरी तरुुन्त काननू बमोलजमको कारबाही गनेछ र नर्सरी लनष्ट्काशन 

गररएको उम्मदेवारकव सो लवज्ञापनको परीक्षा स्वत: रद्द भएको मालनने छ । 

८. लबरामी भएको उम्मदेवारिे परीक्षा हिमा प्रवेश गरी परीक्षा लदने क्रममा लनजिाई केही भएमा 

आर्ोग जवाफदेही हुने छैन । 

९. उम्मेदवारिे परीक्षा लदएको लदनमा हालजर अलनवार्य रुपिे गनुय पनेछ । 

१०. आर्ोगिे सूचनाद्वारा लनिायरण गरेको  कार्यक्रम अनसुार परीक्षा सञ्चािन हुनेछ । 

११. उम्मेदवारिे वस्तगुत परीक्षामा आफूिाई प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” उत्तरपलुस्तकामा अलनवार्य 

रुपिे िेख्नपुनेछ । निेखेमा उत्तरपलुस्तका स्वत: रद्द हुनेछ । 

१२. ल्र्ाकत (आई.क्र्ू.) परीक्षामा क्र्ािकुिेर्र प्रर्ोग गनय पाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रहकेो अस्पष्टताको सम्बन्िमा  सोध्न ु पदाय पलन परीक्षामा 

सलम्मलित अन्र् उम्मेदवारहरुिाई बािा नपने गरी लनरीक्षकिाई सोध्न ुपनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 परीक्षार्थीिे भन:े- 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 आर्ोगको कमयचारीिे भने :- 

  र्स आर्ोगबार् लिइने उि पदको परीक्षामा  तपाईिंाई लनम्न केन्रबार् 

 सलम्मलित हुन अनमुलत लदइएको छ । लवज्ञापनमा तोलकएको शतय नपगेुको ठहर भएमा 

 जुनसुकै अवस्र्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हुनेछ । 

 परीक्षा केन्र :- 

 रोि नं.:- 

     

 रष्टव्र्:- १) कृपर्ा उम्मेदवारिे पािन गनुयपने लनर्महरु हनेुय होिा । 

 

 

 

 

 

 

परीक्षार्थीिे भन:े-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्ोगको कमयचारीिे भने :- 

  र्स आर्ोगबार् लिइने उि पदको परीक्षामा  तपाईिंाई लनम्न केन्रबार् 

 सलम्मलित हुन अनमुलत लदइएको छ । लवज्ञापनमा तोलकएको शतय नपगेुको ठहर भएमा 

 जुनसुकै अवस्र्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हुनेछ । 

 परीक्षा केन्र :- 

 रोि नं.:- 

     

 रष्टव्र्:- १) कृपर्ा उम्मेदवारिे पािन गनुयपने लनर्महरु हनेुय होिा ।

षडानन्द नगरपालिका 

     प्रवेशपत्र 

हािसािै लखचेको पासपोर्य 

साइजको परैू मखुाकृलत देलखने 

फोर्ो र्ााँसी फोर्ोमा समेत पने गरी 

उम्मेदवारिे दरखास्त गने । 

क) सेवा:- लवज्ञापन नं. लकलसम/समहू 

ख) समहू:- .................... .................... 
ग) उपसमहू:- .................... .................... 
घ) श्रेणी/तह:- .................... .................... 
ङ) पद:- .................... .................... 
च) परीक्षा केन्र:- 

 

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

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

छ) उम्मेदवारको  नाम,र्थर:- 

 दस्तखत:- 

 

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

  अलिकृतको दस्तखत 

 

षडानन्द नगरपालिका 

     प्रवेशपत्र 
हािसािै लखचेको पासपोर्य 

साइजको परैू मखुाकृलत देलखने 

फोर्ो र्ााँसी फोर्ोमा समेत पने गरी 

उम्मेदवारिे दरखास्त गने । 

क) सेवा:- लवज्ञापन नं. लकलसम/समहू 

ख) समहू:- .................... .................... 
ग) उपसमहू:- .................... .................... 
घ) श्रेणी/तह:- .................... .................... 
ङ) पद:- .................... .................... 
च) परीक्षा केन्र:- 

 

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

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

छ) उम्मेदवारको  नाम,र्थर:- 

 दस्तखत:- 

 

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

  अलिकृतको दस्तखत 

 



 
 


