
दरखास्त ददन चाहेको पद:

देवनागरीमा

अंग्रजेी ठुलो अक्षरमा

जन्म मममतिः

क्र.स शैक्षक्षक उपामि/तामलम संकाय शे्रणी/प्रमतशत मलु ववषय

क. बैयक्षिक वववरण

सेवा करार पदपमुतिका लामग दरखास्त फारम

बढुीनन्दा नगरपामलका

नगर कायिपामलकाको कायािलय
कोल्टी, बाजरुा

सूदरुपक्षिम प्रदेश, नपेाल

हालसालै क्षखचेको पासपोटि 
सार्िजको परैु मखुाकृत देक्षखन े

फोटो यहााँ टास्न ेर फाराममा पने 
गरी दस्तखत गने

ववज्ञापन नं. 

स्थायी ठेगाना

नामथरिः

जारी गने क्षजल्लािः मममतिः

क. क्षजल्लािः

घ. टोलिः

नागररकता नं:

मलङ्गिः

ग. वडा नं:

फोन नं:

ख. नपािः

ङ. मागि/घर नं:

ववश्व ववद्यालय/बोडि/तामलम ददन ेसंस्था

ख. शैक्षक्षक योग्यता/तामलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लामग चावहन ेआवश्यक न्यनुतम शैक्षक्षक योग्यता/तामलम मात्र उल्लेख 
गने)

पत्राचार गने ठेगानािः र्िमेलिः

(वव.सं.मा) (र्िक्षस्व संवतमा) हालको उमेरिः   बषि   मवहना 



देक्षख सम्म

अवमि

ग. अनभुव सम्बन्िी वववरण

कायािलय पद सेवा/समहु/उप समहु शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार

द्रष्टव्यिः दरखास्त साथ सूचनामा उल्लेक्षखत कागजातहरु अमनवायि रुपमा आफैले प्रमाक्षणत गरी पेश गनुि पनेछ

पदिः

दस्तखतिः

मममतिः

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको नाम,पद र दस्तखतिः

नामिः

कायािलयले भनेिः

रमसद/भौचर नं: रोल नं:

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारणिः

दरखास्त रुज ुगनेको नाम,पद र दस्तखतिः

नामिः

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणि वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सूचनाको लामग अयोग्य ठहररन ेगरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा 
लकुाएको ठहररएमा प्रचमलत काननु बमोक्षजम सहनछुे/बझुाउनछुे । उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचमलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेक्षखत सबै सति 

तथा मनयमहरु पालना गनि मञु्जर छु ।

उम्मेदवारको ल्याप्चे सवहछाप उम्मेदवारको दस्तखत

मममतिः

दस्तखतिः

पदिः

मममतिः

दायााँ बााँया



क. पदिः

ख. तहिः

उम्मेदवारको नाम थरिः

दस्तखतिः

पररक्षा केन्द्रिः
रोल नं.:
दस्तखतिः

बढुीनन्दा नगरपामलका

नगर कायिपामलकाको कायािलय
कोल्टी, बाजरुा

सूदरुपक्षिम प्रदेश, नपेाल

१. पररक्षा ददन आउदााँ अमनवायि रुपमा प्रवेश पत्र ल्याउन ुपनेछ

प्रवेश पत्र

उम्मेदवारले पालना गनुिपने मनयमहरुिः-

हालसालै क्षखचेको पासपोटि 
सार्िजको परैु मखुाकृत 

देक्षखन ेफोटो यहााँ टास्न ेर 
फाराममा पने गरी दस्तखत 

गने

८. मबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा ददन ेक्रममा मनजलार्ि केही 
भएमा कायािलय जवाफदेही हनु ेछैन ।

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनमा हाक्षजर अमनवायि गनुि पनेछ ।

१०. कायािलयले सूचनाद्वारा मनिािरण गरेको तामलका अनसुार पररक्षा संचालन हनुछे ।
११. कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्ि सोध्न ुपदाि पमन पररक्षामा 
सक्षम्ममलत अन्य उम्मेदवारलार्ि बािा नपने गरी सोध्न ुपनेछ ।

६. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पमछ वकताब, कापी, कागज, क्षचट आदी आफू साथ राख्न ुहदैुन ।
७. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयािदा ववपरीत कुनै काम गरेमा केन्द्राध्यक्षले 
परीक्षा हलबाट मनष्काशन गरी तरुुन्त कानून बमोक्षजमको कारवावह गनेछ र त्यसरी 
मनष्काशन गररएको उम्मेदवारको पररक्षा स्वतिः रद्द भएको मामननछे ।

२. परीक्षा हलमा मोबार्िल फोनको प्रयोग मनषिे गरीएको छ ।

३. मलक्षखत पररक्षाको नमतजा प्रकाक्षशत भएपमछ अन्तवािता हनु ेददनमा पमन प्रवेश पत्र अमनवायि 
ल्याउन ुपनेछ ।
४. पररक्षा सरुु हनुभन्दा ३० ममनटे अगाडी पररक्षाहलमा प्रवेश गनि ददर्नछे । बस्तगुत 
परीक्षा शरुु भएको १५ ममनटे पमछ उम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउन ेछैन ।
५. परीक्षा हलमा प्रवेश गनि पाउन ेसमय अवमि (बदुााँ नं ४ मा उल्लेख गरीएको) मबतेको 

कायािलयको तफि बाट


