
 

 

अनुसूची -३ 

(बुँदा ४.२ सँग स�बि�धत दरखा�त फारामको ढाँचा) 

कृ�णपरु नगरपािलका 

नगर काय�पािलकाको काया�लय 
गुल�रया, कंचनपुर 

सुदरुपि�म �दशे, नेपाल 

करार सवेाको लािग दरखा�त फाराम 

(क) �ि�गत िववरण 

 नाम थर

  

(देवनागरीमा)  

(अं�ेजी ठूलो अ�रमा)  

नाग�रकता न:ं जारी गन� िज�ला : िमित :                                   िल�ग: 

�थायी ठेगाना क) िज�ला ख) न.पा./गा.िव.स. ग) वडा न ं

 घ) टोल : ङ) माग�/घर न.ं : च) फो नं. 

प�ाचार गन� ठेगाना : ईमेल 

बाबुको नाम, थर : ज�म िमित : (िव.स.ंमा)                             (ईि�व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको उमरे :             वष�            मिहना 

 

(ख) शिै�क यो�यता/तािलम (दरखा�त फाराम भरेको पदको लािग चािहन ेआव�यक �यनूतम शिै�क यो�यता/तािलम मा� उ�लखे गन�) 

आव�यक �यनूतम यो�यता िव�िव�ालय/बोड�/तािलम �दन ेस�ंथा शिै�क उपािध/तािलम  सकंाय �णेी/�ितशत मलू िवषय 

शैि�क यो�यता      

     

तािलम      

 

(ग) अनभुव स�ब�धी िववरण  

काया�लय पद सवेा/समहू/उपसमहू �णेी/तह �थायी/अ�थायी/करार 
अविध 

देिख स�म 

       

       

मैले यस दरखा�तमा खुलाएका स�पूण� िववरणह� स�य छन् । दरखा�त बुझाएको पदको सूचनाको लािग अयो�य ठह�रने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुन ैकुरा ढाँटे वा लुकाएको 

ठह�रएमा �चिलत कानून बमोिजम सहनछुे/बझुाउनछुे । उ�मेदवारल ेपालना गन� भनी �चिलत कानून तथा यस दरखा�त फारामका पृ�ह�मा उ�लेिखत सब ैशत� तथा िनयमह� 

पालना गन� म�जुर गद�छु । साथ ै करारमा उ�लेिखत शत�ह� पूण� �पमा पालना गन�छु र करारको समयभ�दा अगावै करारको अ��य गदा� कि�तमा ३ मिहनाको पवू� सचूना �दई 

काया�लयमा िनवेदन �दनेछु । 

उ�मदेवारको �या�च ेसहीछाप उ�मदेवारको द�तखत 
दाया ँ बाया ँ
 

 

 

िमित: 

काया�लयल ेभन�ः 

रिसद/भौचर न.ं : रोल न.ं : 

दरखा�त अ�वीकृत भए सो को कारण : 

दरखा�त �जु गन�को नाम र द�तखतः 

िमित : 

दरखा�त �वीकृत/अ�वीकृत गन�को 

द�तखत 

िमित : 

 

��� : दरखा�त साथ सूचनामा उ�लेिखत लगायत िन�िलिखत कागजातह� अिनवाय� �पमा उ�मेदवार आफैल े�मािणत गरी पशे गनु� पन�छ । 

१. उ�मेदवारको �ि�गत िववरण, शैि�क यो�यताको �मािणत �ितिलिप, नेपाली नाग�रकताको �माणप�को �मािणत �ितिलिप, अनुभवको �मािणत �ितिलिप, िस.न.ं २ 

पदको हकमा �वा��य स�ब�धी �ावसाियक प�रषदमा दता� भएको �माणप� र िस.न.ं ३ देिख ६ स�म पदह�को हकमा स�बि�धत वग�को सवारी चालक अनुमित प� 

(�ाइ�भंग लाइसे�स) । पशे ग�रने सबै �ितिलिपको पछाडी उ�मेदवार �वयंल ेह�ता�र गरी �मािणत गनु� पन�छ । 

२. दरखा�त द�तुर �. ५००।०० (पाँच सय) ितरेको रिसद 

हालसाल ैिखचेको 

पासपोट� साईजको परैु 

मुखाकृित देिखने फोटो 

यहाँ टा�े र फोटो र 

फाराममा पन� गरी 

उ�मेदवारल ेद�तखत 



 

 

                                         कृ�णपरु नगरपािलका 

                             नगर काय�पािलकाको काया�लय 
                                                       गुल�रया, कंचनपुर 

                                                   सुदरुपि�म �दशे, नेपाल 

 

                                            करार सवेाको लािग �वशे-प� 

 

प�र�ाथ�को रोल न�बर: 
 

 नाम थर

  

(देवनागरीमा)  

(अं�ेजी ठूलो अ�रमा)  

नाग�रकता न:ं जारी गन� िज�ला : िमित :                                   िल�ग: 

�थायी ठेगाना क) िज�ला ख) न.पा./गा.िव.स. ग) वडा न ं

 घ) टोल : ङ) माग�/घर न.ं : च) फो नं. 

प�ाचार गन� ठेगाना : ईमेल 

बाबुको नाम, थर : ज�म िमित : (िव.स.ंमा)                             (ईि�व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : हालको उमरे :             वष�            मिहना 

 
 
                                                                                                                              �मािणत गन� अिधकारीको द�तखत 
  
                   िमित: 
 

उ�मदेवारल ेपालन गनु�पन� िनयमह�  
 १. परी�ा �दन आउँदा अिनवाय� �पमा �वेशप� �याउनु पन�छ । �वेशप� िवना परी�ामा ब� पाइने छैन ।  
२. परी�ा हलमा मोबाइल फोन �याउन पाइने छैन ।  
३. सबै प�र�ाको समयमा �वेशप� �याउनु अिनवाय� छ ।  
४. परी�ा शु� �नु भ�दा ३० िमनेट अगािड घ�टी�ारा सूचना गरेपिछ परी�ा हलमा �वेश गन� �दइनेछ । २० िमनेट पिछ आउने उ�मेदवारले 

परी�ामा व� पाउने छैन ।  
५. परी�ा हलमा �वेश गरे पिछ �कताब, कापी, कागज, िचट आ�द आफू साथ रा�ु �दंनै । उ�मेदवारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनु� 

�दंनै ।  
६. परी�ा हलमा उ�मेदवारले परी�ाको मया�दा िवपरीत कुनै काम गरेमा के��ा�य�ले परी�ा हलबाट िन�काशन गरी तु��त कानून 

बमोिजमको कारबाही गन�छ र �यसरी िन�काशन ग�रएको उ�मेदवारको सो िव�ापनको परी�ा �वतः र� भएको मािनने छ ।  
७. िबरामी भएको उ�मेदवारले परी�ा हलमा �वेश गरी परी�ा �दने �ममा िनजलाई केही भएमा काया�लय जवाफदहेी �ने छैन ।  
८. उ�मेदवारले परी�ा �दएको �दनमा हािजर अिनवाय� �पले गनु� पन�छ ।  
९. काया�लयले सूचना�ारा िनधा�रण गरेको काय��म अनुसार परी�ा स�ालन �नेछ ।  
१०.कुनै उ�मेदवारल ��प�मा रहेको अ�प�ताको स�ब�धमा सो�ु पदा� पिन परी�ामा सि�मिलत अ�य उ�मेदवारह�लाई वाधा नपन� गरी 

िनरी�कलाई सो�ु पन�छ । 

हालसाल ैिखचेको 

पासपोट� साईजको परैु 

मुखाकृित देिखने फोटो 

यहाँ टा�े र फोटो र 

फाराममा पन� गरी 

उ�मेदवारल ेद�तखत 


