
बुद्धभूमी नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

बड्ुढी, कपिलवस्त,ु लपुबबनी प्रदशे, नेिाल 

करारको िालग दरखास्त फाराम 

(क) वैयपिक पववरण 

 नाम थर  (दवेनागरीमा)  

(अंगे्रजी ठूलो अक्षरमा)  पलङ्ग: 

नागररकता नं: जारी गन ेपजल्ला : पमपत : 

स्थायी ठेगाना क) पजल्ला ख) न.िा./गा.पव.स. ग) वडा न ं

 घ) टोल : ङ) मागग/घर न.ं : च) फो नं. 

ित्राचार गन ेठेगाना : ईमेल 

बाबुको नाम, थर : जन्म पमपत :             (पव.सं.मा)              (ईपस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको उमेर :             वर्ग            मपहना 
 

(ख) शैपक्षक योग्यता/तापलम (दरखास्त फाराम भरेको िदको लापग चापहने आवश्यक न्यनूतम शैपक्षक योग्यता/तापलम मात्र उल्लेख गने) 
 

आवश्र्क न्र्ूनतम 

र्ोग्र्ता 

लवश्वलवद्यािर्/बोर्य/तालिम लदने 

संस्था 

शैलिक उपालि/तालिम संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूि लवषर् 

शैपक्षक योग्यता 

     

     

     

तापलम      

(ग) अनुभव सम्बन्िी लववरण  

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

अवलि 

देलख सम्म 

       

       

 

मैल ेयस दरखास्तमा खलुाएका सबिणूग पववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बुझाएको िदको सचूनाको लापग अयोग्य ठहररन ेगरी कुन ैसजाय िाएको छैन 

। कुन ैकुरा ढााँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रचपलत कानून बमोपजम सहनछुे/बुझाउनछुे । उबमेदवारल ेिालना गन ेभनी प्रचपलत काननू तथा यस दरखास्त फारामका 

िषृ्ठहरुमा उल्लेपखत सबै शतग तथा पनयमहरु िालना गनग मन्जरु गदगछु । साथै करारमा उल्लपेखत शतगहरु िणूग रुिमा िालना गनेछु र करारको समयभन्दा अगावै 

करारको अन्त्य गदाग कपबतमा ३ मपहनाको िवूग सचूना पदई कायागलयमा पनवेदन पदनेछु । 
 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दार्ााँ बार्ााँ 

 

 

 

 

 

लमलत: 

कायागलयले भनेेः 

रपसद/भौचर नं. : रोल न.ं : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुज ुगनेको नाम र दस्तखतेः 

पमपत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 

दस्तखत 

पमपत : 

 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सचूनामा उल्लेपखत कागजातहरु अपनवायग रुिमा उबमेदवार आफैले प्रमापणत गरी िेश गनुग िनेछ । 

फोटो 



 

 

उबमेदवारल ेिालन गनुग िन ेपनयमहरेः- 

 

1. िरीक्षा पदन आउाँदा अपनवायग रुिमा प्रवेशित्र ल्याउनु िनेछ । प्रवेशित्र पवना िरीक्षामा बस्न 

िाइने छैन । 

2. िरीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन िाइने छैन ।  

3. िरीक्षाथीले िरीक्षा हलमा प्रवेश गदाग अपनवायग रिमा स्वास््य मािदण्ड िालना गरी 

मास्कको प्रयोग गनुग िने छ । 

4. िरीक्षा शुरु हुनु भन्दा २० पमनेट अगापड घण्टीद्वारा सचूना गरेिपछ िरीक्षा हलमा प्रवेश गनग 

पदइनेछ ।  

5. िरीक्षा हलमा प्रवेश गरे िपछ पकताब, कािी, कागज, पचट आपद आफू साथ राख्नु हुाँदैन । 

उबमेदवारले आिसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुग हुाँदैन ।  

6. िरीक्षा हलमा उबमेदवारले िरीक्षाको मयागदा पविरीत कुनै काम गरेमा केन्द्राध्यक्षलेिरीक्षा 

हलबाट पनष्काशन गरी तुरुन्त कानून बमोपजमको कारबाही गनेछ रत्यसरी पनष्काशन गररएको 

उबमेदवारको सो पवज्ञािनको िरीक्षा स्वतेः रद्द भएको मापनने छ । 

7. पबरामी भएको उबमेदवारले िरीक्षा हलमा प्रवशे गरी िरीक्षा पदने क्रममा पनजलाई केही भएमा 

कायागलय जवाफदेही हुने छैन ।  

8. उबमेदवारले िरीक्षा पदएको पदनमा हापजर अपनवायग रुिले गनुग िनेछ । 

9. कायागलयको सूचनाद्वारा पनर्ागरण गरेको कायगक्रम अनुसार िरीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।  

10. नलेखेको उत्तरिुपस्तका स्वतेः रद्द हुनेछ ।  

11. कुनै उबमेदवारले प्रश्नित्रमा रहकेो अस्िष्टताको सबबन्र्मा सोध्नु िदाग िपन िरीक्षामा 

सपबमपलत अन्य उबमेदवारहरुलाई वार्ा निने गरी पनरीक्षकलाई सोध्नु िनेछ । 

 

 

 

 

उबमेदवारल ेिालन गनुग िन ेपनयमहरेः- 

 

1. िरीक्षा पदन आउाँदा अपनवायग रुिमा प्रवेशित्र ल्याउनु िनेछ । प्रवेशित्र पवना िरीक्षामा बस्न 

िाइने छैन । 

2. िरीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन िाइने छैन ।  

3. िरीक्षाथीले िरीक्षा हलमा प्रवेश गदाग अपनवायग रिमा स्वास््य मािदण्ड िालना गरी 

मास्कको प्रयोग गनुग िने छ । 

4. िरीक्षा शुरु हुनु भन्दा २० पमनेट अगापड घण्टीद्वारा सचूना गरेिपछ िरीक्षा हलमा प्रवेश गनग 

पदइनेछ ।  

5. िरीक्षा हलमा प्रवेश गरे िपछ पकताब, कािी, कागज, पचट आपद आफू साथ राख्नु हुाँदैन । 

उबमेदवारले आिसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुग हुाँदैन ।  

6. िरीक्षा हलमा उबमेदवारले िरीक्षाको मयागदा पविरीत कुनै काम गरेमा केन्द्राध्यक्षलेिरीक्षा 

हलबाट पनष्काशन गरी तुरुन्त कानून बमोपजमको कारबाही गनेछ रत्यसरी पनष्काशन गररएको 

उबमेदवारको सो पवज्ञािनको िरीक्षा स्वतेः रद्द भएको मापनने छ । 

7. पबरामी भएको उबमेदवारले िरीक्षा हलमा प्रवशे गरी िरीक्षा पदने क्रममा पनजलाई केही भएमा 

कायागलय जवाफदेही हुने छैन ।  

8. उबमेदवारले िरीक्षा पदएको पदनमा हापजर अपनवायग रुिले गनुग िनेछ । 

9. कायागलयको सूचनाद्वारा पनर्ागरण गरेको कायगक्रम अनुसार िरीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।  

10. नलेखेको उत्तरिुपस्तका स्वतेः रद्द हुनेछ ।  

11. कुनै उबमेदवारले प्रश्नित्रमा रहकेो अस्िष्टताको सबबन्र्मा सोध्नु िदाग िपन िरीक्षामा 

सपबमपलत अन्य उबमेदवारहरुलाई वार्ा निने गरी पनरीक्षकलाई सोध्नु िनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

बुद्धभूमी नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

बुड्ढी, कपिलवस्तु, लपुबबनी प्रदशे, निेाल 

प्रबेश पत्र 

िरीक्षाथीले भनेेः 

क) सेवाेः- पवज्ञािन नं. पकपसम/समूह 

ख) समूहेः-   

ग) उिसमूहेः-   

घ) श्रेणी/तहेः-   

ङ) िदेः-   

च) िरीक्षा केन्द्रेः-   

  

छ) उबमेदवारको नाम, थरेः- 

दस्तखतेः- 

 

कार्ायिर्को कमयचारीिे भननेः- 

यस कायागलयवाट पलईने उि िदको िरीक्षामा तिाईलाई सपबमपलत हुन अनुमपत पदइएको छ 

।  पवज्ञािनमा तोकीएको शतग निुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा िपन यो अनुमपत रद्द 

हुनेछ । 

रोि म्बरेः-                .................................. 

       (अपर्कृतको दस्तखत) 

द्रष्टव्येः- १) कृिया उमेदवारले िालना गनुगिने पनयमहर हनुेग होला । 

 

 

बुद्धभूमी नगर कार्यपालिकको कार्ायिर् 

बुड्ढी, कपिलवस्तु, लपुबबनी प्रदशे, निेाल 

प्रबेश पत्र 

िरीक्षाथीले भनेेः 

क) सेवाेः- पवज्ञािन नं. पकपसम/समूह 

ख) समूहेः-   

ग) उिसमूहेः-   

घ) श्रेणी/तहेः-   

ङ) िदेः-   

च) िरीक्षा केन्द्रेः-   

  

छ) उबमेदवारको नाम, थरेः- 

दस्तखतेः- 

 

कार्ायिर्को कमयचारीिे भननेः- 

यस कायागलयवाट पलईने उि िदको िरीक्षामा तिाईलाई सपबमपलत हुन अनुमपत पदइएको छ 

।  पवज्ञािनमा तोकीएको शतग निुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा िपन यो अनुमपत रद्द 

हुनेछ । 

रोि म्बरेः-                .................................. 

       (अपर्कृतको दस्तखत) 

द्रष्टव्येः- १) कृिया उमेदवारले िालना गनुगिने पनयमहर हनुेग होला । 

 

फोटो 

फोटो 


