
भीरकोट नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 
बर्रघारी, स्र्ाङ्जा 
गण्डकी प्रदेश, नपेाि 

 
करारको िालग दरखास्त फाराम 

(क) वैर्क्तिक वववरण 

 नाम थर  (देवनागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूिो अक्षरमा)  लिङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गने क्तजल्िा : 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 शे्रणी/प्रलतशत मूि ववर्र् 
शैक्तक्षक र्ोग्र्ता      

     
तालिम      

(ग) अनभुव सम्बन्िी वववरण  

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

देक्तख सम्म 
       
       

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको िालग अर्ोग्र् ठहररन ेगरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे 
वा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोक्तजम सहनछुे/बझुाउनछुे । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेक्तखत सबै 
शतय तथा लनर्महरु पािना गनय मन्जरु गदयछु । साथै करारमा उल्िेक्तखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्भन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कक्तम्तमा ३ 
मवहनाको पूवय सूचना ददई कार्ायिर्मा लनवदेन ददनछुे । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखतः 
दार्ााँ बार्ााँ 
 
 

 

लमलत: 

कार्ायिर्िे भनेः 
रलसद/भौचर नं. : रोि नं. : 
दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 
दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतः 
लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
लमलत : 

 

द्रष्टव्र् : दरखास्त साथ सूचनामा उल्िेक्तखत िगार्त लनम्नलिक्तखत कागजातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्तणत गरी पेश गनुय पनेछ । 
(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,   (२) समकक्षता र सम्बद्ध आवश्र्क पनेमा सो को प्रलतलिवप, (३) न्रू्नतम शैक्तक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र 

र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप, प्राववलिक कार्य (इक्तन्जलनर्ररङ्ग, स्वास््र् तथा पश ु क्तचवकत्सा िगार्तका अन्र् के्षत्र) का िालग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमाणपत्र 
(िाईसेन्स)को प्रलतलिवप, तालिम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रलतलिवप, आदद । 

  

हािसािै क्तखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलत देक्तखन ेफोटो 
र्हााँ टास्न ेर फोटो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारिे दस्तखत 



भीरकोट नगरपालिकाको कार्ायिर् 

               बर्रघारी, स्र्ाङ्जा 
   प्रवेश पत्र 

 

उम्मेदवारिे पािना गनुयपने लनर्महरुः- 
१) परीक्षा ददन आउाँदा अलनवार्य रुपमा प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र ववना 
दस्तखत गने परीक्षामा बस्न पाइने छैन । 

२) परीक्षा हिमा मोवाइि फोन ल्र्ाउन पाइने छैन  ।    

३) लिक्तखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन भएपलछ प्रर्ोगात्मक परीक्षा तथा अन्तवायताय हनुे 
ददनमा पलन प्रवेश पत्र ल्र्ाउन ुअलनवार्य छ । 

४) परीक्षा शरुु हनुभुन्दा ३० लमनेट अगाडी घण्टीद्धारा सचुना गरेपलछ परीक्षा हिमा 
प्रवेश गनय ददइनेछ । बस्तगुत परीक्षा शरुु भएको १५ लमनेट पलछ र ववर्र्गत परीक्षा 
शरुु भएको १ घण्टा पलछ आउने र बस्तगुत तथा ववर्र्गत दवैु परीक्षा साँगै हनुमुा २० 
लमनेट पलछ उम्मेदवारिे परीक्षामा बस्न पाउने छैन । 

५) परीक्षा हिमा प्रवेश गरेको ३० लमनेट पछाडी मात्र उम्मेदवारिाई परीक्षा हि बावहर 
जाने अनमुलत ददइनेछ ।     

६) परीक्षा हिमा प्रवेश गरेपलछ वकताव, कापी, कागज, झोिा आदद आफु साथ राख् न हुाँदैन 
। उम्मेरवारिे आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हुाँदैन । 

७. परीक्षा हिमा उममेदवारिे परीक्षाको मर्ायदा ववपररत कुनै काम गरेमा केन्द्राध्र्क्षिे 
हिवाट लनष्काशन  गरी तरुुन्त कानून बमोक्तजमको कारवाही  गनेछ  र त्र्सरर लनष्काशन 
गररएको उमेद् वारको सो ववञापापनको परीक्षा स्वतह रद्द भएको मालननेछ । 

८. ववरामी भएको उमेद् वारिे परीक्षा हिमा प्रवेशगरी परीक्षा ददने क्रममा लनजिाई केही 
भएमा भीरकोट नगरपालिका जवाफदेही हनुे छैन । 

९) उम्मेदवारिे परीक्षा ददने ददनमा हाक्तजर अलनवार्य रुपिे गनुयपनेछ ।  

१०) भीरकोट नगरपालिकािे सचुनाद्धारा लनिायरण गरेको कार्यक्रम अनसुार परीक्षा 
सञ् चािन हनुेछ । 

११) उम्मेदवारिे बस्तगुत परीक्षामा आफुिाई प्राप्त प्रश्नपत्रको–कीउत्तर पसु्तीकामा 
अलनवार्य रुपिे िेख् न ुपनेछ । निेखेमा उत्तर पकु्तस्तका स्वतह रद्द हनुेछ ।  

१२. ल्र्ाकत (आई.क्रू्.) परीक्षामा क्र्ािकुिेटर प्रर्ोग गनय पाइनेछैन । 

१३) कुनै  उम्मेदवारिे  प्रश्नपत्रमा  रहेको  अस्पष्टताको  सम्वन्िमा  सोध्नपुदाय 
सलममलित अन्र् उम्मेदवारहरुिाई वािा नपने गरी लनररक्षकिाई सोध्न पनेछ । 

 

परीक्षाथीिे भनेः 

क. ववञापापन नं. ........................................................................... 
ख. पद/तह/शे्रणीः ........................................................................... 

ग. परीक्षा केन्द्रः ........................................................................... 
घ. न्र्नु्तम शैक्तक्षक 
र्ोग्र्ताको मूि ववर्र्ः ........................................................................... 
ङ. उम्मेदवारको 
नामथरः ........................................................................... 

च. दस्तखतः ........................................................................... 
 

नगरपालिकाको कमयचारीिे भनेः- 
भीरकोट नगरपालिकाबाट लिईने उि पदको परीक्षामा तपाईिाई लनम्न केन्द्रमा सक्तम्मलित 
हनु अनमुलत ददईएको छ । ववञापापनमा तोवकएको सतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु 
अवस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुेछ । 

परीक्षा केन्द्रः ........................................  रोि नं. .............................  
छुट्टाछुटै्ट शैक्तक्षक र्ोग्र्ता तोवकएका सेवा, समूह, उप-समूहको हकमा सम्भाव्र् उम्मेदवार 
हरुपलन परीक्षामा सालमि हनु सक्ने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

(प्रमखु प्रशासवकर् अलिकृतको दस्तखत) 

 
 

  

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



भीरकोट नगरपालिकाको कार्ायिर् 

बर्रघारी, स्र्ाङ्जा 
प्रवेश पत्र 

 

उम्मेदवारिे पािना गनुयपने लनर्महरुः- 
१) परीक्षा ददन आउाँदा अलनवार्य रुपमा प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र ववना 
दस्तखत गने परीक्षामा बस्न पाइने छैन । 

२) परीक्षा हिमा मोवाइि फोन ल्र्ाउन पाइने छैन  ।    

३) लिक्तखत परीक्षाको नलतजा प्रकाशन भएपलछ प्रर्ोगात्मक परीक्षा तथा अन्तवायताय हनुे 
ददनमा पलन प्रवेश पत्र ल्र्ाउन ुअलनवार्य छ । 

४) परीक्षा शरुु हनुभुन्दा ३० लमनेट अगाडी घण्टीद्धारा सचुना गरेपलछ परीक्षा हिमा 
प्रवेश गनय ददइनेछ । बस्तगुत परीक्षा शरुु भएको १५ लमनेट पलछ र ववर्र्गत परीक्षा 
शरुु भएको १ घण्टा पलछ आउने र बस्तगुत तथा ववर्र्गत दवैु परीक्षा साँगै हनुमुा २० 
लमनेट पलछ उम्मेदवारिे परीक्षामा बस्न पाउने छैन । 

५) परीक्षा हिमा प्रवेश गरेको ३० लमनेट पछाडी मात्र उम्मेदवारिाई परीक्षा हि बावहर 
जाने अनमुलत ददइनेछ ।     

६) परीक्षा हिमा प्रवेश गरेपलछ वकताव, कापी, कागज, झोिा आदद आफु साथ राख् न हुाँदैन 
। उम्मेरवारिे आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हुाँदैन । 

७. परीक्षा हिमा उममेदवारिे परीक्षाको मर्ायदा ववपररत कुनै काम गरेमा केन्द्राध्र्क्षिे 
हिवाट लनष्काशन  गरी तरुुन्त कानून बमोक्तजमको कारवाही  गनेछ  र त्र्सरर लनष्काशन 
गररएको उमेद् वारको सो ववञापापनको परीक्षा स्वतह रद्द भएको मालननेछ । 

८. ववरामी भएको उमेद् वारिे परीक्षा हिमा प्रवेशगरी परीक्षा ददने क्रममा लनजिाई केही 
भएमा भीरकोट नगरपालिका जवाफदेही हनुे छैन । 

९) उम्मेदवारिे परीक्षा ददने ददनमा हाक्तजर अलनवार्य रुपिे गनुयपनेछ ।  

१०) भीरकोट नगरपालिकािे सचुनाद्धारा लनिायरण गरेको कार्यक्रम अनसुार परीक्षा 
सञ् चािन हनुेछ । 

११) उम्मेदवारिे बस्तगुत परीक्षामा आफुिाई प्राप्त प्रश्नपत्रको–कीउत्तर पसु्तीकामा 
अलनवार्य रुपिे िेख् न ुपनेछ । निेखेमा उत्तर पकु्तस्तका स्वतह रद्द हनुेछ ।  

१२. ल्र्ाकत (आई.क्रू्.) परीक्षामा क्र्ािकुिेटर प्रर्ोग गनय पाइनेछैन । 

१३) कुनै  उम्मेदवारिे  प्रश्नपत्रमा  रहेको  अस्पष्टताको  सम्वन्िमा  सोध्नपुदाय 
सलममलित अन्र् उम्मेदवारहरुिाई वािा नपने गरी लनररक्षकिाई सोध्न पनेछ । 

 

परीक्षाथीिे भनेः 

क. ववञापापन नं. ........................................................................... 
ख. पद/तह/शे्रणीः ........................................................................... 

ग. परीक्षा केन्द्रः ........................................................................... 
घ. न्र्नु्तम शैक्तक्षक 
र्ोग्र्ताको मूि ववर्र्ः ........................................................................... 
ङ. उम्मेदवारको 
नामथरः ........................................................................... 

च. दस्तखतः ........................................................................... 
 

नगरपालिकाको कमयचारीिे भनेः- 
भीरकोट नगरपालिकाबाट लिईने उि पदको परीक्षामा तपाईिाई लनम्न केन्द्रमा सक्तम्मलित 
हनु अनमुलत ददईएको छ । ववञापापनमा तोवकएको सतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु 
अवस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुेछ । 

परीक्षा केन्द्रः ........................................  रोि नं. .............................  
छुट्टाछुटै्ट शैक्तक्षक र्ोग्र्ता तोवकएका सेवा, समूह, उप-समूहको हकमा सम्भाव्र् उम्मेदवार 
हरुपलन परीक्षामा सालमि हनु सक्ने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(प्रमखु प्रशासवकर् अलिकृतको दस्तखत) 

हािसािै क्तखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलत देक्तखन े
फोटो र्हााँ टास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेदवारिे 
दस्तखत 


