
म�ुसकोट नगरपा�लका  

नगरकायार्पा�लकाको कायार्लय 
रुकुम पिश्चम 

दरखास्त फारम 
 

१. उम्मेदवारले दरखास्त फारम भन� पद सम्बिन्ध �ववरण: 

�व�ापन नं: पद: सेवा : समुह: 

उप-समुह: शे्रणी तह: प�र�ा केन्द्र: 

२. उम्मेदवारको वैयिक्तगत �ववरण 

उम्मेदवारको  नाम थर  

अगें्रिज ठुलो अ�रमा �लङ्ग: 

नाग�रकता न ं जार� गन� िजल्ला: �म�त: 

स्था�य ठेगाना प्रदेश: िजल्ला 
      

न.पा/गा.पा: 
 

वडा न:ं 

टोल  घर मागर् नं: फोन नं: 
प्रत्राचार गन� ठेगाना: 
बुबाको नाम थर: आमाको नाम थर: 

बाजेको नाम थर: प�त/पित्नको नाम थर: 

जन्म �म�त �व.स : इस्वी संम्वत: हालको उमेर :   वषर् 
 

३. श�ै�क योग्यता/ता�लम(दरखास्त फाराम भरेको पदको ला�ग चा�हने आवश्यक न्युनतम श�ै�क योग्यता/ता�लम मात्र उल्लेख गन�) 
आवश्यक न्युनतम 
योग्यता 

�वश्व�वद्यालय/बोडर्/ता�लम �दने 
संस्था 

श�ै�क उपा�ध 
ता�लम 

सङ्काय शे्रणी /प्र�तशत मुल �वषय 

योग्यता      
     
     

ता�लम      
     

 
४. अनुभव सम्बिन्ध �ववरण( दरखास्त फारम भरेको पदको ला�ग अनुभव तथा �वदाको �ववरण आवश्यक भएमा मात्र उल्लेख गन�) 

कायार्लय पद सेवा/समुह/उपसमहु शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार अव�ध 

दे�ख  सम्म 
       
       
 
असाधार �वदा �लएको भए अव�ध............................ दे�ख........................ सम्म । 
मैले यस दरखास्तमा खुलाएको सम्पुणर् �ववरण सत्य छन ्। दरखास्त बुझाएको पदको  �व�ापनको ला�ग अयोग्य ठह�रने गर� कुनै  
सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा मलेै ढाँटेको वा लुकाएको ठह�रएमा प्रच�लत काननु बमोिजम सहँुला/बुझाउला । उम्मेदवारले पालन गन� 
भनी प्रच�लत कानुन तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्ले�खत सबै सतर् तथा �नयमहरु पालना गनर् मञ्जरु गदर्छु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे स�हछाप 
 

............................. 
उम्मेदवारको दस्तखत 

�म�त: 

दायाँ बाँयाँ 

 
 
 
 
 

 

  द्रषटव्य: दरखास्तसाथ �व�ापनमा उल्ले�खत लगायत �नम्न�ल�खत कागजातहरु अ�नवायर् रुपमा उम्मेदवार आफैले प्रमाणीत गर� पेश 
गनुर् पन�छ । 

१ नेपाल� नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�प, 

२ �व�ापन भएको पदको ला�ग तोक�एको न्युनतम श�ै�क योग्यताको प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�प(ता�लम र अनुभव आवश्यक पन�मा सो 
समेतको प्र�त�ल�प), 

३ समक�ता सम्बद्धता आवश्यक पन�मा सोको प्र�त�ल�प, 

४ सेवा शतर् सम्बिन्ध कानुनमा तोक�एको भए सम्बिन्धत व्यावसा�यक प�रषदमा नाम दतार् भएको प्रमाणको प्र�त�ल�प । 

कायार्लय प्रयोजनका लागी 
पर��ाथ�को संकेत 
नं.......... 
रोल न ं

�व�ापन नं.............. 
 

 

 

उम्मेदवारले  मा�थ उल्लेख गरेका अनुभवका �ववरणहरु ठ�क छ भनी प्रमाणीत 
गन� �वभागीय प्रमुख/कायार्लय प्रमुखको 
दस्तखत: 

नाम: 

पद/दजार्: 

�म�त: 

कायार्लयको छाप 

 हालसालै �खचेको पासपोटर् 

साइजको पुरैमुखाकृत दे�खने 

फोटो टाँ�स फोटोमा समेत 

पन� गर� उम्मेदवारले 

दस्तखत गन� 
 

 



मु�सकोट नगरपा�लका 

नगरकायर्पा�लकाको कायार्लय 
रुकुम पिश्चम 

प्रवेशपत्र 

 

प�र�ाथ�ले भन� 

क) सेवा: �व�ापन नं �क�सम/समुह 

ख) समुह:   

ग) उपसमुह:   

घ) शे्रणी:   

ङ) पद:   

पर��ा केन्द्र: 

च) उम्मेदवारको 
नाम थर: 

दस्तखत: 

नगरपा�लका कमर्चार�ले भन� 

यस पा�लकाबाट �लइने उक्त पदको पर��ामा तपाइलाई �नम्म केन्द्रबाट सिम्म�लत हुने अनुम�त �दइएको छ । 

�व�ापनमा तो�कएको शतर् नपुगेको ठहर भएमा जुन सकैु अवस्थामा प�न यो अनुम�त रद्द हुनेछ । 

पर��ा केन्द्र: 

रोल नंम्बर: 

...................... 

अ�धकृतको दस्तखत 

 

मु�सकोट नगरपा�लका 
नगरकायर्पा�लकाको कायार्लय 

रुकुम पिश्चम 

प्रवेशपत्र 

प�र�ाथ�ले भन� 

क) सेवा: �व�ापन नं �क�सम/समुह 

ख) समुह:   

ग) उपसमुह:   

घ) शे्रणी:   

ङ) पद:   

पर��ा केन्द्र: 

च) उम्मेदवारको 
नाम थर: 

दस्तखत: 

नगरपा�लका कमर्चार�ले भन� 

यस पा�लकाबाट �लइने उक्त पदको पर��ामा तपाइलाई �नम्म केन्द्रबाट सिम्म�लत हुने अनुम�त �दइएको छ । 

�व�ापनमा तो�कएको शतर् नपुगेको ठहर भएमा जुन सकैु अवस्थामा प�न यो अनुम�त रद्द हुनेछ । 

पर��ा केन्द्र 

रोल नंम्बर 

...................... 

अ�धकृतको दस्तखत 

 हालसालै �खचेको पासपोटर् 

साइजको पुरैमुखाकृत दे�खने 

फोटो टाँ�स फोटोमा समेत 

पन� गर� उम्मेदवारले 

दस्तखत गन� 
 

 

 हालसालै �खचेको पासपोटर् 

साइजको पुरैमुखाकृत दे�खने 

फोटो टाँ�स फोटोमा समेत 

पन� गर� उम्मेदवारले 

दस्तखत गन� 
 

 



उम्मेदवारले पालन गनुर्पन� �नयमहरु:- 

१. प�र�ा �दन आउदा अ�नवायर् रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनु पन�छ । प्रवेश पत्र �वना प�र�ामा बस्न पाइने छैन । 

२.  प�र�ा हलमा मोवाइल फोन प्रयोग गनर् �नषेध ग�रएको छ । 

३. �ल�खत प�र�ाको न�तजा प्रकाशन भएप�छ अन्तवार्तार् हुने �दनमा प�न प्रवेशपत्र ल्याउनु पन�छ । 

४. प�र�ा शरुु हुनु भन्दा ३० �मनेट अगाडी घिण्ट द्धारा सुचना गरेप�छ पर��ा हलमा प्रवेश गनर् �दइने छ । २० �मनेट प�छ 

आउने उम्मेदवार पर��ामा बस्न पाउने छैन। 

५. पर��ा हलमा प्रवेद गनर् पाउने समय बुदा नं ४ मा उल्लेख ग�रएको �वतेकव १० �मनेट पछा�ड मात्र उम्मेदवारले पर��ा हल 

बा�हर जाने अनुम�त �दइने छ । 

६. पर��ा हलमा प्रवेश गरेप�छ �कताव का�प, कागज, �चट आ�द  आफ्फु साथ राख्द हुदैन । उम्मेदवारले आसपासमा कुराकानी 

संकेत समेत गनर् हुदैन । 

७.  प�र�ाहलमा उम्मेदवार मयार्दा�वपर�त कुनै काम गरेमा केन्द्राअध्य�ले पर��ा हलमा बाट �नस्कासन गर� तुरुन्तै कानुन 

बमोिजम कारवा�ह गन�छ । र यसर� �नस्काशन गर�एको उम्मेदवारको स्वा �व�ापन प�र�ा स्वत रद्द  भएको मा�नने छ । 

८. �वरामी भएको उम्मेदवारले  पर��ाहलमा प्रवेश गर� पर��ा �दने क्रममा �नजलाइ के�ह भएमा पा�लका जवाफ दे�ह हुने छैन 

। 

९.  उम्मेदवारले पर��ा �दएको �दनमा हािजर अ�नवायर् गनुर् पन�छ । 

१०. आयोगले सचुना द्धारा �नधार्रण गरेको कायर्क्रम अनुसार पर��ा सञ्चालन हुनेछ  

११. उम्मेदावरले वस्तुगत पर��ामा आफुलाई प्राप्त प्रश्न पत्रको क� उ�रपुिस्तकामा अ�नवायर् रुपमा ले�नुपन�छ । नलेखेमा उ�र 

पुिस्कतका स्वत रद्ध हुनेछ । 

१२. ल्याक(आइ.क्यु) पर��ामा क्यालकुलेटर प्रयोग गनर् पाइनेछैन । 

१३.  कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टता सम्बन्धमा सोध्नु पदार् प�न पर��ामा सिम्म�लत अन्य उम्मेदवारहरुलाइ वाधा 

नपन� गर� �नर��कलाई सोधनु पन�छ । 

 
 

उम्मेदवारले पालन गनुर्पन� �नयमहरु:- 

१. प�र�ा �दन आउदा अ�नवायर् रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनु पन�छ । प्रवेश पत्र �वना प�र�ामा बस्न पाइने छैन । 

२.  प�र�ा हलमा मोवाइल फोन प्रयोग गनर् �नषेध ग�रएको छ । 

३. �ल�खत प�र�ाको न�तजा प्रकाशन भएप�छ अन्तवार्तार् हुने �दनमा प�न प्रवेशपत्र ल्याउनु पन�छ । 

४. प�र�ा शरुु हुनु भन्दा ३० �मनेट अगाडी घिण्ट द्धारा सुचना गरेप�छ पर��ा हलमा प्रवेश गनर् �दइने छ । २० �मनेट प�छ 

आउने उम्मेदवार पर��ामा बस्न पाउने छैन। 

५. पर��ा हलमा प्रवेद गनर् पाउने समय बुदा नं ४ मा उल्लेख ग�रएको �वतेकव १० �मनेट पछा�ड मात्र उम्मेदवारले पर��ा हल 

बा�हर जाने अनुम�त �दइने छ । 

६. पर��ा हलमा प्रवेश गरेप�छ �कताव का�प, कागज, �चट आ�द  आफ्फु साथ राख्द हुदैन । उम्मेदवारले आसपासमा कुराकानी 

संकेत समेत गनर् हुदैन । 

७.  प�र�ाहलमा उम्मेदवार मयार्दा�वपर�त कुनै काम गरेमा केन्द्राअध्य�ले पर��ा हलमा बाट �नस्कासन गर� तुरुन्तै कानुन 

बमोिजम कारवा�ह गन�छ । र यसर� �नस्काशन गर�एको उम्मेदवारको स्वा �व�ापन प�र�ा स्वत रद्द  भएको मा�नने छ । 

८. �वरामी भएको उम्मेदवारले  पर��ाहलमा प्रवेश गर� पर��ा �दने क्रममा �नजलाइ के�ह भएमा पा�लका जवाफ दे�ह हुने छैन 

। 

९.  उम्मेदवारले पर��ा �दएको �दनमा हािजर अ�नवायर् गनुर् पन�छ । 

१०. आयोगले सचुना द्धारा �नधार्रण गरेको कायर्क्रम अनुसार पर��ा सञ्चालन हुनेछ  

११. उम्मेदावरले वस्तुगत पर��ामा आफुलाई प्राप्त प्रश्न पत्रको क� उ�रपुिस्तकामा अ�नवायर् रुपमा ले�नुपन�छ । नलेखेमा उ�र 

पुिस्कतका स्वत रद्ध हुनेछ । 

१२. ल्याक(आइ.क्यु) पर��ामा क्यालकुलेटर प्रयोग गनर् पाइनेछैन । 

१३.  कुनै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टता सम्बन्धमा सोध्नु पदार् प�न पर��ामा सिम्म�लत अन्य उम्मेदवारहरुलाइ वाधा 
नपन� गर� �नर��कलाई सोधनु पन�छ । 


