
देवदह नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
केरवानी, रुपने्दही 

िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि 
 

आवेदन फाराम 
 

 
 
 
 
 
 

 

(क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी वववरण 

ववज्ञापन नं.:- 

पदः- तहः- 
 

(ख) उम्मेदवारको वैयक्तिक वववरण 

नाम 
थरः- 

नेपालीमाः ललङ्गः 
अङ्ग्रजेी ठूलो अक्षरमाः 

नागररकता नं. जारी गने क्तजललाः जारी लमलतः 
स्थायी ठेगाना प्रदेशः क्तजललाः 

स्थानीय तहः वडा नं. 
अस्थायी 
ठेगाना 

प्रदेशः क्तजललाः 
स्थानीय तहः वडा नं. 

सम्पकक  नं. ईमेलः 
बाबकुो नाम, थरः- आमाको नाम, थरः- 
बाजेको नाम, थरः- पलत/पत्नीको नाम, थरः- 
जन्म लमलत (वव.स.मा) (ईस्वी सनमा) दरखास्त ददने लमलतमा आवेदकको उमेर 

(वर्क र मवहना) 
 

(ग) शैक्तक्षक योग्यता 
योग्यता ववद्यालय/ ववश्वववद्यालय उत्तीणक गरेको 

साल 

प्राप्ताङ्क प्रलतशत/ 
सी.जी.पी.ए. 

    

    

    

    

 

(घ) दक्षता वा ताललम (भएमा प्रमाण पत्र संलग्न राख्न)े 
प्रक्तशक्षण संस्था उपालध शे्रणी कैवफयत 

    

    

    

 

कायाकलय प्रयोजनको लालग 

परीक्षाथीको रोल नं. 

हालसालै क्तखक्तिको 
पासपोर्क साइजको पूरै 
मखुाकृलत देक्तखने फोर्ो 
र्ााँसी फोर्ोमा समेत 
पने गरी उम्मेदवारले 

दस्तखत गने 



(ङ) अनभुव सम्बन्धी वववरण 

कायाकलय पद शे्रणी/ तह अवलध 

   देक्तख सम्म 

     

     

 

(ि) अन्य वववरण 

रि समूहः  

आपतकाललन 
सम्पकक  

नाम, थरः- ठेगानाः- 
नाताः- सम्पकक  नं. 

 

शारीररक अवस्था (स्वघोर्णा) 
१. म नगर प्रहरी कमकिारीमा नयााँ लनयिु हनुको लालग शारीररक अवस्था पूणक रुपमा स्वस्थ छ । 

२. मैले कुनै दीघककाललन रोग वापत कुनै वकलसमको लामो अवलधसम्मको और्ाधी सेवन गने गरेको छैन । 

३. मलाई कुनै वकलसमको मरुु्, कलेजो र मगृौला सम्बन्धी रोग लागेको अथवा सो सम्बन्धी शलयविया गरेको छैन । 

४. मैले कुनै वकलसमको और्लधजन्य (लाग ुऔर्ध) पदाथक सेवन गरेको छैन । 

५. मेरो मानलसक अवस्था दठक छ । म नगर प्रहरी कमकिारी हनु योग्य छु । जस्तोसकैु अवस्थामा पलन सन्तलुलत रहेर काम गनक 
सक्छु । 

अन्य घोर्णा 
१. म कुनै पलन राजनीलतक दलको सदसय रहेको छैन तथा सो वापत कुनै पद धारण गरेको छैन । 

२. हालसम्म म कुनै पलन राविय अथवा अन्तराविय आतंङ्ककारी संगठनको सदस्य रहेको छैन र त्यस वापत कुनै सजायाँ पाएको 
अथवा खोजीको सूिीमा रहेको छैन । 

३. मैले कुनै पलन नैलतक पतन देक्तखने फौजदारी अलभयोगमा सजायाँ पाएको छैन र त्यस्तो वकलसमको सजायाँ पाउने कायक समेत गरेको 
छैन । 

४. मैले कुनै पलन मानव अलधकार र मानववय कानूनको उललंघनमा सजायाँ पाउने कायक गरेको छैन । 

५. मैले देशको कुनै भागमा र ववदेशमा समेत कुनै अपराध गरेको छैन र खोजी अथवा फरारको सूिीमा रहेको छैन । 

६. मेरो िररत्र राम्रो रहेको छ र मेरो िररत्र लनम्न दईु व्यक्तिहरुबार् समेत बझु्न सवकन्छ ।(नाम, ठेगाना, पद, मोबाईल नं.) 
(क) 
(ख) 

७. मेरो पलछललो समयमा क्तखक्तिएको अद्यावलधक पासपोर्क साइजको दईु प्रलत फोर्ो यसैसाथ समावेश राक्तखएको छ । 

८. मेरो नागररकता लगायत शैक्तक्षक योग्यता तथा िाररलत्रक र अन्य अनभुवका साथै सम्बक्तन्धत व्यावसावयक पररर्दमा दताक भएका 
प्राप्त यसैसाथ संलग्न प्रमाण पत्रहरु लनम्नानसुार िमबद्ध रुपमा राक्तखएका छन ्। 

(क)       (ङ) 
(ख)       (ि)  

(ग)       (छ)  

(घ)       (ज) 
 

मालथ लेक्तखएको वववरण दठक सााँिो छ । जानी बझुी झठु्ठा कुरा लेखी ददएको ठहरे लनयम बमोक्तजम सहुाँला/ बझुाउाँला । 

 

उम्मेदवारको लयाप्िे सहीछाप  

दायााँ बायााँ 
  

 
 
 
 

उम्मेदवारको दस्तखत 

लमलतः- 



देवदह नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
केरवानी, रुपने्दही 

िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि 
 

प्रवेश पत्र 

परीक्षाथीले भनेः- 

(क) ववज्ञापन नं.:- 
(ख) उम्मेदवारको नाम थरः- 
(ग) पदः- 
(घ) तहः- 
(ङ) उम्मेदवारको दस्तखतः- 

नगर कायकपाललकाको कायाकलयले भनेः- 
यस कायाकलयबार् ललइने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई सक्तम्मललत हनु अनमुलत ददइएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको 
शतक नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा वपन यो अनमुलत रद्द हनुेछ । 

 

रोल नम्बरः-          .......................... 
           कमकिारीको दस्तखत 

द्रष्टव्यः- कृपया उम्मेदवारले पालन गनुकपने लनयमहरु पछाडी हेनुकहोला । 
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प्रवेश पत्र 

परीक्षाथीले भनेः- 

(क) ववज्ञापन नं.:- 
(ख) उम्मेदवारको नाम थरः- 
(ग) पदः- 
(घ) तहः- 
(ङ) उम्मेदवारको दस्तखतः- 

नगर कायकपाललकाको कायाकलयले भनेः- 
यस कायाकलयबार् ललइने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई सक्तम्मललत हनु अनमुलत ददइएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको 
शतक नपगेुको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा वपन यो अनमुलत रद्द हनुेछ । 

 

रोल नम्बरः-          .......................... 
          कमकिारीको दस्तखत 
द्रष्टव्यः- कृपया उम्मेदवारले पालन गनुकपने लनयमहरु पछाडी हेनुकहोला । 

 

हालसालै क्तखक्तिको 
पासपोर्क साइजको पूरै 
मखुाकृलत देक्तखने फोर्ो 
र्ााँसी फोर्ोमा समेत 
पने गरी उम्मेदवारले 

दस्तखत गने 

हालसालै क्तखक्तिको 
पासपोर्क साइजको पूरै 
मखुाकृलत देक्तखने फोर्ो 
र्ााँसी फोर्ोमा समेत 
पने गरी उम्मेदवारले 

दस्तखत गने 



उम्मेदवारले पालना गनुक पने लनयमहरुः- 
१. परीक्षा ददन आउाँदा अलनवायक रुपमा प्रवेशपत्र लयाउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा बस्न पाइने छैन । 

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन लयाउन पाइने छैन । 

३. ललक्तखत परीक्षाको नलतजा प्रकाक्तशत भएपलछ अन्तवाकताक हनुे ददनमा पलन प्रवेशपत्र लयाउन ुअलनवायक छ । 

४. परीक्षा शरुु हनु ुभन्दा ३० लमनेर् अगालड घण्र्ीद्धारा सूिना गरेपलछ परीक्षा हलमा प्रवेश गनकददइनेछ । वस्तगुत परीक्षा शरुु 
भएको १५ लमनेर् पलछ र ववर्यगत परीक्षा शरुु भएको आधा घण्र्ा पलछ आउने र वस्तगुत तथा ववर्यगत दवैु परीक्षासाँगै हनुेमा 
२० लमनेर् पलछ आउने उम्मेदवार परीक्षामा बस्न पाउने छैन । 

५. परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पलछ वकताब, कापी, कागज, क्तिर् आदद आफू साथ राख्न ुहुाँदैन । उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र 
संकेत समेत गनुक हुाँदैन । 

६. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयाकदा ववपरीत कुनै काम गरेमा केन्द्राध्यक्षले परीक्षा हलबार् लनष्काशन गरी तरुुन्त 
कानून बमोक्तजमको कारबाही गनेछ र त्यसरी लनष्काशन गररएको उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मालनने 
छ । 

७. ववरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा ददने िममा लनजलाई केही भएमा नगरपाललका जवापदेही हनुे छैन । 

८. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनमा हाक्तजर अलनवायक रुपले गनुक पनेछ । 

९. नगरपाललकाले सूिनाद्धारा लनधाकरण गरेको कायकिम अनसुार परीक्षा संिालन हनुेछ । 

१०. उम्मेदवारले बस्तगुत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न “की” उत्तरपकु्तस्तकामा अलनवायक रुपले लेख्नपुने छ । नलेखेमा उत्तरपकु्तस्तका 
सवतः रद्द हनुेछ । 

११. लयाकत (आई.क्यू.) परीक्षामा क्यालकुलेर्र प्रयोग गनक पाइनेछैन । 

१२. वस्तगुत परीक्षा शरुु भएको १५ लमनेर्पलछ र ववर्यगत परीक्षा शरुु भएको ३० लमनेर्पलछ मात्र परीक्षा भवन बावहर जान ददइने 
छ । 

१३. कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाक पलन परीक्षामा सक्तम्मललत अन्य उम्मेदवारलाई बाधा नपने गरी 
लनरीक्षकलाई सोध्न ुपनेछ । 
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