
    अनुसूची - ३ 

(बुुँदा ४.२ संग सम्वन्धित दरखास्त ााराको  ाँाुँचा) 

छायाुँनाथ रारा नगर ोाययपालिोाो  ोायायिय 

 

ोरारो  िागग दरखास्त ााराक 

(ो) उम्केिवारिे दरखास्त ााराक भरेो  पद सम्वन्धि वववरण  

१. ववज्ञापन नं. :                                         २. खुिा/आ.प्र. :                                        ३. पद :                          ४. सेवा : 

५. सकूह :                             ६. उप सकूह  :                                                         ७. शे्रणी/तह :                                      ८. परीक्षा ोेधर :  

 

(ख) वैयविो वववरण  

 नाक थर (देवनागरीका)  

(IN BLOCK LETTER)  लिङ्ग : 

नागररोता न.ं :  जारी गने न्जल्िा :  जारी लकतत : 

 स्थायी 
ठेगाना 

ो) न्जल्िा  ख) न.पा./गा.पा. ग) वडा न.ं  

 घ) ट ि ङ) कागय/घर नं.  च) ा न न.ं  

पत्राचार गन ेठेगाना :  ईकेि :  
बबुाो  नाक थर :                                    जधक लकतत :                    वव.स.                          ई.स.                         

 
बाजेो  नाक थर :                                                                हािो  उकेर :     ..........वर्य ........... कहहना 
 

 (ग) शैक्षक्षो य ग्यता/तालिक (दरखास्त ााराक भरेो  पदो  िागग चाहहने आवश्यो धयूनतक शैक्षो य ग्यता/तालिक कात्र उल्िेख गने) 

 

आवश्यो धयूनतक 
य ग्यता 

ववश्व ववद्यािय/ब डय/तालिक        
हदने संस्था  

   शैक्षक्षो उपागि/तालिक संोाय शे्रणी/प्रततशत कूि ववर्य  

 
 

शैक्षक्षो य ग्यता  

     

     

     

     
 

तालिक       

     

हाल सालै खिचकेो 
पासपोर्ट साइजको पुरै 
मुिाकृति देखिने फोर्ो 
यहााँ र्ााँस्ने र फोर्ो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारको दस्ििि 



(घ) अनुभव सम्बधिी वववरण 

ोायायिय पद  सेवा/सकूह/उप-सकूह  शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/ोरार                अविी  

         देखी       सम्क 

       

    किेै य  दरखास्तका खुिाएोा सम्पूणय वववरणहरु सत्य छन दरखास्त वुझाएो  पदो  सूचनाो  िागग य ग्य ठहररने गरर 
ोुनै सजाय पाएो  छैन ोुनै ोुरा ाँाुँटे वा िुोाएो  ठहररएका प्रचलित ोानुन वक न्जक सहने छु/बुझाउने छु । 

 

 

          उम्केदवारिे पािना गने भतन प्रचलित ोानून तथा यस दरखास्त ााराकोा पषृ्ठहरुका उल्िेखखत सवै सतय तथा तनयकहरु 
पािना गनय कञ्जुर गदयछु साथै ोरारका उल्िेखखत सतयहरु पूणयरुपका पािना गने छु र ोरारो  सकय भधदा अगावै 
ोरारो  अधत्य गदाय ोम्तीका ३ कहहनाो  पूवय सूचना हदई ोायायियका तनवेदन हदने छु । 

               उम्केदवारो  ल्याप्च ेसहह छाप              उम्केदवारो  दस्तखत  

  दायाुँ   वायाुँ  

 
 

 
 लकतत :  

ोायायियिे भने :  

रलसद/भौचर नं. : र ल्नं. :  

दरखास्त अस्वीोृत भए स  ो  ोारण :  
दरखास्त रुजु गनेो  नाक :  

दस्तखत  :  

लकतत     :  

दरखास्त स्वीोृत/अस्वीोृत गनेो  नाक :  

दस्तखत  :  

लकतत     : 

 

 

 



 

छायाुँनाथ रारा नगरपालिोा ोरार सेवा 

प्रवेश पत्र 

उम्केदवारिे पािना गनुय पन ेतनयकहरु :-  

 

१. परीक्षा हदन आुँउदा अतनवायय रुपका प्रवशेपत्र ल्याउनु पन ेछ । प्रवेशपत्र ववना परीक्षाका बस्न पाइने छैन । 

२. परीक्षा हिका क वाइि ा न ल्याउन पाउने छैन । 

३. लिखखत परीक्षाो  नततजा प्रोालशत भएपतछ अधतवायता हुन ेहदनका पतन प्रवशेपत्र ल्याउनु अतनवायय छ ।  

४. परीक्षा सुरु हुनु भधदा ३० लकनटे अगाडी घण्टीद्वार सूचना गरेपतछ परीक्षा हिका प्रवेश गनय हदइनछे । वस्तुगत परीक्षा शुरु   भएो  आिा 
घण्टा पतछ आउने र वस्तुगत तथा ववर्यगत दवुै परीक्षा संगै हुनेका २० लकनेट पतछ आउन ेउम्केदवारिे परीक्षाका वस्न पाउने छैन ।  

५. परीक्षा हिका प्रवेश गनय पाउन ेसकय अविी (बुुँदा न.ं ४ का उल्िेख गररएो  ) बबतेो  १० लकनेट पछाडी कात्र उम्केदवारिाई परीक्षा हि 
बाहीर अनुकतत हदइने छ । 

६. परीक्षा हिका प्रवेश गरेपछी कोताव ोापी ोागजोा गचट आदी आाु साथ राख्नु हुदैन । उम्केदवारिे आपसका ोुराोानी र     सोेंत सकेत 
गनुय हुदैन । 

७. परीक्षा हिका उम्केदवारिे परीक्षाो  कयायदा ववपररत ोुन ैोाक गरेका ोेधराध्यक्षिे परीक्षा हि बाट तनस्ोासन गरी तुरुधत ोानून बक न्जक 
ोारवाही गने छ र त्यसरी तनस्ोासीत गररएो  उम्केदवारो  स  ववज्ञापनो  परीक्षा स्वत रद्ि भएो  कातनने छ  ।  

८. ववराकी भएो  उम्केदवारिे परीक्षा हिका प्रवशे गरी परीक्षा हदने क्रकका तनजिाई ोेही भएका नगरपालिोा जवाादेही हुन ेछैन । 

९. उम्केदवारिे परीक्षा हदएो  हदनका हान्जरी अतनवायय रुपका गनुय पने छ ।  

१०. नगरपालिोािे सचूना द्वारा तनिायरण गरेो  ोाययक्रक अनुसार परीक्षा संचािन हुने छ ।  

११. ोुन ैउम्केदवारिे प्रश्न पत्रका रहेो  अस्पष्टताो  सम्वधिका स ध्नु पदाय परीक्षाका संलकलित अधय उम्केदवारिाई बािा नपने गरी    
तनरीक्षोिाई स ध्नु पने छ ।  

परीक्षाथीिे भन े:-  

ो) सेवा ववज्ञापन नं. कोलसक/सकूह 

ख) सकूह :- ......................................................  

ग) उपसकूह :- ........................................................  

घ) शे्रणी/तह :- ........................................................  

ङ) पद :- ........................................................  

च) परीक्षा ोेधर :- .........................................................  

छ) उम्केदवारो  :- ........................................................... नाक थर :- 

दस्तखत :- 

ोायायियो  ोकयचारीिे भने :- 

यस ोायायियबाट लिने उक्त पदो  परीक्षाका तपाईिाई तनम्न ोेधरबाट संलकलित हुन अनुकती हदइएो  छ ववज्ञपनका त कोएो  शतय नपुगेो  
टहर भएका जुनसोैु अवस्थाका पतन य  अनुकतत रद्ि हुनेछ । 

परीक्षा ोेधर :-  

र ि न.ं :-                                                                  ............................................................ 

                                                                                    अगिोृतो  दस्तखत 

हाल सालै खिचकेो 
पासपोर्ट साइजको पुरै 
मुिाकृति देखिने फोर्ो 
यहााँ र्ााँस्ने र फोर्ो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारको दस्ििि 



छायाुँनाथ रारा नगरपालिोा ोरार सेवा 

प्रवेश पत्र                                  

उम्केदवारिे पािना गनुय पन ेतनयकहरु :-  

 

१. परीक्षा हदन आुँउदा अतनवायय रुपका प्रवशेपत्र ल्याउनु पन ेछ । प्रवेशपत्र ववना परीक्षाका बस्न पाइने छैन । 

२. परीक्षा हिका क वाइि ा न ल्याउन पाउने छैन । 

३. लिखखत परीक्षाो  नततजा प्रोालशत भएपतछ अधतवायता हुन ेहदनका पतन प्रवशेपत्र ल्याउनु अतनवायय छ ।  

४. परीक्षा सुरु हुनु भधदा ३० लकनटे अगाडी घण्टीद्वार सूचना गरेपतछ परीक्षा हिका प्रवेश गनय हदइनछे । वस्तुगत परीक्षा शुरु   भएो  आिा 
घण्टा पतछ आउने र वस्तुगत तथा ववर्यगत दवुै परीक्षा संगै हुनेका २० लकनेट पतछ आउन ेउम्केदवारिे परीक्षाका वस्न पाउने छैन ।  

५. परीक्षा हिका प्रवेश गनय पाउन ेसकय अविी (बुुँदा न.ं ४ का उल्िेख गररएो  ) बबतेो  १० लकनेट पछाडी कात्र उम्केदवारिाई परीक्षा हि 
बाहीर अनुकतत हदइने छ । 

६. परीक्षा हिका प्रवेश गरेपछी कोताव ोापी ोागजोा गचट आदी आाु साथ राख्नु हुदैन । उम्केदवारिे आपसका ोुराोानी र     सोेंत सकेत 
गनुय हुदैन । 

७. परीक्षा हिका उम्केदवारिे परीक्षाो  कयायदा ववपररत ोुन ैोाक गरेका ोेधराध्यक्षिे परीक्षा हि बाट तनस्ोासन गरी तुरुधत ोानून बक न्जक 
ोारवाही गने छ र त्यसरी तनस्ोासीत गररएो  उम्केदवारो  स  ववज्ञापनो  परीक्षा स्वत रद्ि भएो  कातनने छ  ।  

८. ववराकी भएो  उम्केदवारिे परीक्षा हिका प्रवशे गरी परीक्षा हदने क्रकका तनजिाई ोेही भएका नगरपालिोा जवाादेही हुन ेछैन । 

९. उम्केदवारिे परीक्षा हदएो  हदनका हान्जरी अतनवायय रुपका गनुय पने छ ।  

१०. नगरपालिोािे सचूना द्वारा तनिायरण गरेो  ोाययक्रक अनुसार परीक्षा संचािन हुने छ ।  

११. ोुन ैउम्केदवारिे प्रश्न पत्रका रहेो  अस्पष्टताो  सम्वधिका स ध्नु पदाय परीक्षाका संलकलित अधय उम्केदवारिाई बािा नपने गरी    
तनरीक्षोिाई स ध्नु पने छ ।  

परीक्षाथीिे भन े:-  

ो) सेवा ववज्ञापन नं. कोलसक/सकूह 

ख) सकूह :- ......................................................  

ग) उपसकूह :- ........................................................  

घ) शे्रणी/तह :- ........................................................  

ङ) पद :- ........................................................  

च) परीक्षा ोेधर :- .........................................................  

छ) उम्केदवारो  :- ........................................................... नाक थर :- 

दस्तखत :- 

ोायायियो  ोकयचारीिे भने :- 

यस ोायायियबाट लिने उक्त पदो  परीक्षाका तपाईिाई तनम्न ोेधरबाट संलकलित हुन अनुकती हदइएो  छ ववज्ञपनका त कोएो  शतय नपुगेो  
टहर भएका जुनसोैु अवस्थाका पतन य  अनुकतत रद्ि हुनेछ । 

परीक्षा ोेधर :-  

र ि न.ं :-                                                                  ............................................................ 

                                                                                    अगिोृतो  दस्तखत 

 

हाल सालै खिचकेो 
पासपोर्ट साइजको पुरै 
मुिाकृति देखिने फोर्ो 
यहााँ र्ााँस्ने र फोर्ो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारको दस्ििि 



 

 

 

 

 

 

 


