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                 नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

                                हात्तीगौँडा, काठमाण्डौँ 
                                बाग्मती प्रदेश, नेपाल 

                          दरखास्त फाराम 

लनर्कु्त हनु चाहेको पदः  

विज्ञापन नं. 
आिेदन पेश गरेको कार्ायलर्ः 
 

व्र्क्तक्तगत वििरण 
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जन्मलमलतः– ..................................................................................................................................... 
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बाबकुो नामः– ......................................................बाजेको नामः–................................................. 
पेशाः 
 

नागररकता सम्बन्धी वििरण 

नागररकता नम्बरः–.......................................नागररकताको वकलसमः–....................................... 
जारी लमलतः–.....................................................जारी भएको स्थानः–............................................ 
 

ितन 

स्थार्ीः 
प्रदेश.....................................क्तजल्ला........................................न.पा.÷गा.पा..................................... 
अस्थार्ीः– 
प्रदेश......................................क्तजल्ला......................................न.पा.÷गा.पा........................................ 
सम्पकय  नम्बर......................................................मोबाईल नम्बर.................................................... 
ईमेल ठेगाना....................................................................................................................................... 
 

शैक्तिक र्ोग्र्ता 
क्र.सं. शैक्तिक र्ोग्र्ता विद्यालर्÷विश् िविद्यालर् उत्तीणय गरेको साल प्राप्ांक प्रलतशत 

     

     

     

     

 

 

 

 

पासपोर्य साइजको 
फोर्ो  



अनभुि सम्बन्धी वििरण  
क्र.सं. गरेको कामको वििरण कार्ायलर् समर्ािधी स्थान 

     

     

     

     

 

     

     

अन्र् वििरण 

 

रक्त समूहः–............................................आपतकालीन सम्पकय ः–................................... 
नामः..........................................................ठेगाना:........................................................... 
नाता:.........................................................सम्पकय  नं:....................................................... 
 

 

उपरोक्त बमोक्तजमको वििरण सााँचो हो, झटु्टा ठहरे प्रचललत कानून बमोक्तजम सहुाँला बझुाउाँला । 

 

 

औठाको छापः 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उम्मेदिारको हस्तािरः..................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                        

दााँर्ा बार्ााँ  
 

 

 

 



बूढानीलकण्ठ नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

हात्तीगौँडा, काठमाण्डौँ 
बागमती प्रदेश, नेपाल 

 

प्रिेशपत्र 

१. पररिाथीको नामथरः  

२. पदः 
३. तहः 
४. विज्ञापन नं.   

५. उम्मेदिारको दस्तखत नमनुाः 
 

र्स कार्ायलर्बार् ललईने उक्त पदको पररिामा तपाइलँाई सक्तम्मललत हनु अनमुलत ददइएको छ । विज्ञापनमा तोवकएको 
शतय नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु अिस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुेछ ।) 
कार्ायलर्ले भने 

रोल नं. 
.........................................  

प्रमाक्तणत गनेको दस्तखत 

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

बूढानीलकण्ठ नगरपाललका 
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बागमती प्रदेश, नेपाल 
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१. पररिाथीको नामथरः  

२. पदः 
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४. विज्ञापन नं.   
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र्स कार्ायलर्बार् ललईने उक्त पदको पररिामा तपाइलँाई सक्तम्मललत हनु अनमुलत ददइएको छ । विज्ञापनमा तोवकएको 
शतय नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु अिस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुेछ ।) 
कार्ायलर्ले भने 

रोल नं. 
.........................................  

प्रमाक्तणत गनेको दस्तखत 

पासपोर्य साइजको परैु 
मखुाकृलत देक्तखन ेतस्िीर 
र्हा र्ााँस्न ेर तस्िीर र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदिारले सही गने 

पासपोर्य साइजको परैु 
मखुाकृलत देक्तखन ेतस्िीर 
र्हा र्ााँस्न ेर तस्िीर र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदिारले सही गने 



उम्मेदिारले पालना गनुयपने लनर्महरः– 
१. उम्मेदिारले सम्पूणय परीिा चरणमा परीिा ददन आउाँदा अलनिार्य रपमा प्रिेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रिेशपत्र विना परीिामा बस्न 

ददईने छैन । 

२. परीिा हल लभत्र मोबाइल फोनको प्रर्ोग लनषधे गररएको छ । 

३. परीिा शरु हनुे १५ लमनेर् अगालड घण्र्ीद्धारा सूचना गरेपलछ हलमा प्रिेश गनय ददइनेछ । 

४. परीिा हलमा वकताि, कापी, कागज, क्तचर् आदद ल्र्ाउन ुहदैुन । उम्मेदिारले आपसमा कुराकानी र संकेत गनुय  हदैुन । 

५. परीिा हलमा परीिाको मर्ायदा विपररत उम्मेदिारले कुनै काम गरेमा परीिा हलबार् लनष्काशन गररनेछ र त्र्सरी लनष्काशन 
गरेको उम्मेदिारको सो ददनको परीिा स्ितः रद्द भएको मालननेछ । 

६. विरामी भएको उम्मेदिारले परीिा हलमा प्रिेश गरी परीिा ददने क्रममा लनजलाई केही भएमा र्स नगरपाललका जिाफदेही हनु े
छैन । 

७. परीिा ददईरहेको समर्मा कुनै उम्मेदिारको नाममा क्तचठी, फोन, बीमा, आदद प्राप् भएमा उम्मेदिारले उत्तर पकु्तस्तका बझुाएपलछ 
मात्र लनजलाई सो कुराको जानकारी गराइनेछ ।        

८. पदपूलतय सलमलतको सूचनाद्धारा लनधायरण गरेको कार्यक्रम अनसुार परीिा संचालन हनुेछ । 

९. परीिा हल लभत्र हल्ला गनुयहदैुन । र्दद कुनै उम्मेदिारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाय पलन परीिामा 
सक्तम्मललत अन्र् उम्मेदिारलाई बाधा नपने गरी बोल्न ुपनेछ । 

१०. प्रिेशपत्र हराएमा तोवकएको दस्तरु लतरी अको प्रिेश पत्र ललन ुपनेछ । 
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