
(१) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलपप,   (२) समकक्षता ि सम्बद्ध आवश्यक पनमेा सो को प्रतततलपप, (३) न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र ि चारितत्रक प्रमाणपत्रको प्रतततलपप, प्रापवतिक कायय (इक्षन्ितनयरिङ्ग, स्वास््य तथा पश ुक्षचपकत्सा लगायतका अन्य के्षत्र) का लातग आवश्यक 
पने व्यवसापयक प्रमाणपत्र (लाईसेन्स)को प्रतततलपप, तातलम ि अनभुव आवश्यक पनमेा सो समेतको प्रतततलपप, आदि । 

नरैनापरु गाउँ काययपातलकको कायायलय  
नरैनापरु, बाँके  

लिुम्बनी �देश, नेपाल 
किािको लातग ििखास्त फािाम

(क) वैयक्षिक पवविण 

नाम थि
(िेवनागिीमा)

(अंगे्रिी ठूलो अक्षिमा) तलङ्ग:

नागरिकता नं: िािी गने क्षिल्ला : ना.�.िािी तमतत :

स्थायी ठेगाना क) क्षिल्ला ख) न.पा./गा.पा.. ग) वडा नं

घ) टोल : ङ) मागय/घि नं. : च) फो नं.

पत्राचाि गने ठेगाना : ईमेल 

बाबकुो नाम, थि : उम्मेदवारको जन्म तमतत :  (पव.सं.मा)  (ईक्षस्व संवतमा) 

बािेको नाम, थि : उम्मेदवारको हालको उमेि :  वर्य  मपहना 
(ख) शैक्षक्षक योग्यता/तातलम (ििखास्त फािाम भिेको पिको लातग चापहने आवश्यक न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यता/तातलम मात्र उल्लेख गने) 
आवश्यक 
न्यूनतम योग्यता

पवश्वपवद्यालय/बोडय/तातलम दिने संस्था शैक्षक्षक 
उपाति/तातलम

संकाय शे्रणी/प्रततशत मूल पवर्य

शैक्षक्षक योग्यता

तातलम

(ग) अनभुव सम्बन्िी पवविण 

कायायलय पि सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/किाि
अवति
िेक्षख सम्म

मैले यस ििखास्तमा खुलाएका सम्पूणय पवविणहरु सत्य छन ्। ििखास्त बुझाएको पिको सूचनाको लातग अयोग्य ठहरिने गिी कुनै सिाय पाएको छैन । कुनै कुिा 
ढाँटे वा लकुाएको ठहरिएमा प्रचतलत कानून बमोक्षिम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेिवािले पालना गने भनी प्रचतलत कानून तथा यस ििखास्त फािामका पषृ्ठहरुमा 
उल्लेक्षखत सबै शतय तथा तनयमहरु पालना गनय मन्ििु गियछु । साथै किािमा उल्लेक्षखत शतयहरु पूणय रुपमा पालना गनेछु ि किािको समयभन्िा अगावै किािको अन्त्य 
गिाय कक्षम्तमा ३ मपहनाको पूवय सूचना दिई कायायलयमा तनवेिन दिनेछु । 
उम्मेिवािको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेिवािको िस्तखत

िायाँ बायाँ

तमतत: 

कायायलयले भनेेः

ितसि/भौचि नं. : िोल नं. : 

ििखास्त अस्वीकृत भए सो को कािण :

ििखास्त रुि ुगनेको नाम ि िस्तखतेः
तमतत : 

ििखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको िस्तखत
तमतत :

द्रष्टव्य : ििखास्त साथ सूचनामा उल्लेक्षखत लगायत तनम्नतलक्षखत कागिातहरु अतनवायय रुपमा उम्मेिवाि आफैले प्रमाक्षणत गिी पेश गनुय पनेछ ।

हालसालै क्षखचेको पासपोटय 
साईिको पिैु मखुाकृतत 
िेक्षखने फोटो यहा ँटास्ने ि 
फोटो ि फािाममा पने 
गिी उम्मेिवािले िस्तखत



उम्मेिवािले पालन गनुयपने तनयमहरु :- 

१. पिीक्षा दिन आउँिा अतनवायय रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र पवना 
पिीक्षामा बस्न पाइन ेछैन । 

२. पिीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन । 

३. तलक्षखत पिीक्षाको नततिा प्रकाक्षशत भएपतछ अन्तवायताय हनुे दिनमा पतन प्रवशेपत्र 
ल्याउन ुअतनवायय छ । 

४. पिीक्षा शरुु हनु ुभन्िा ३० तमनटे अगातड घण्टीद्वािा सूचना गिेपतछ पिीक्षा हलमा 
प्रवेश गनय दिइनछे । वस्तगुत पिीक्षा शरुु भएको १५ तमनटे पतछ ि पवर्यगत 
पिीक्षा शरुु भएको आिा घण्टा पतछ आउन ेि वस्तगुत तथा पवर्यगत िवैु पिीक्षा 
संगै हनुेमा २० तमनेट पतछ आउन ेउम्मेिवािले पिीक्षामा वस्न पाउने छैन । 

५. पिीक्षा हलमा प्रवेश गनय पाउने समय अवति (बुँिा नं. ४ मा उल्लेख गरिएको) 
तबतेको १० तमनेट पछातड मात्र उम्मिेवािलाई पिीक्षा हल बापहि िान ेअनमुतत 
दिइन ेछ । 

६. पिीक्षा हलमा प्रवेश गिे पतछ पकताब, कापी, कागि, क्षचट आदि आफू साथ िाख्न ु
हुंिैन । 

७. पिीक्षा हलमा उम्मिेवािले पिीक्षाको मयायिा पवपिीत कुन ैकाम गिेमा केन्द्राध्यक्षले 
पिीक्षा हलबाट तनष्काशन गिी तरुुन्त कानून बमोक्षिमको कािबाही गनेछ ि त्यसिी 
तनष्काशन गरिएको उम्मिेवािको सो पवज्ञापनको पिीक्षा स्वतेः िद्द भएको मातनन े
छ । 

८. तबिामी भएको उम्मिेवािले पिीक्षा हलमा प्रवेश गिी पिीक्षा दिने क्रममा तनिलाई 
केही भएमा आयोग िवाफिेही हनु ेछैन । 

९. उम्मिेवािले पिीक्षा दिएको दिनमा हाक्षिि अतनवायय रुपले गनुय पनेछ । 

१०. आयोगले सूचनाद्वािा तनिायिण गिेको काययक्रम अनसुाि पिीक्षा सञ्चालन हनुछे । 

११. उम्मिेवािले वस्तगुत पिीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” उत्तिपकु्षस्तकामा 
अतनवायय रुपले लेख्नपुने छ । नलेखेमा उत्तिपकु्षस्तका स्वतेः िद्द हनुछे । 

१२. ल्याकत (आई.क्यू.) पिीक्षामा क्यालकुलेटि प्रयोग गनय पाइनछैेन । 

१३. कुनै उम्मिेवािले प्रश्नपत्रमा िहको अस्पष्टताको सम्बन्िमा सोध्न ुपिाय पतन पिीक्षामा 
सक्षम्मतलत अन्य उम्मेिवािहरुलाई वािा नपने गिी तनिीक्षकलाई सोध्न ुपनेछ । 

उम्मेिवािले पालन गनुयपने तनयमहरु :- 

१. पिीक्षा दिन आउँिा अतनवायय रुपमा प्रवेशपत्र ल्याउन ु पनेछ । प्रवेशपत्र पवना 
पिीक्षामा बस्न पाइन ेछैन । 

२. पिीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन । 

३. तलक्षखत पिीक्षाको नततिा प्रकाक्षशत भएपतछ अन्तवायताय हनु े दिनमा पतन प्रवेशपत्र 
ल्याउन ुअतनवायय छ । 

४. पिीक्षा शरुु हनु ुभन्िा ३० तमनेट अगातड घण्टीद्वािा सूचना गिेपतछ पिीक्षा हलमा 
प्रवेश गनय दिइनछे । वस्तगुत पिीक्षा शरुु भएको १५ तमनेट पतछ ि पवर्यगत 
पिीक्षा शरुु भएको आिा घण्टा पतछ आउन ेि वस्तगुत तथा पवर्यगत िवैु पिीक्षा 
संगै हनुेमा २० तमनेट पतछ आउन ेउम्मेिवािले पिीक्षामा वस्न पाउने छैन । 

५. पिीक्षा हलमा प्रवेश गनय पाउन ेसमय अवति (बुिँा नं. ४ मा उल्लेख गरिएको) 
तबतेको १० तमनटे पछातड मात्र उम्मिेवािलाई पिीक्षा हल बापहि िान ेअनमुतत 
दिइन ेछ । 

६. पिीक्षा हलमा प्रवेश गिे पतछ पकताब, कापी, कागि, क्षचट आदि आफू साथ िाख्न ु
हुंिैन । 

७. पिीक्षा हलमा उम्मिेवािले पिीक्षाको मयायिा पवपिीत कुन ैकाम गिेमा केन्द्राध्यक्षले 
पिीक्षा हलबाट तनष्काशन गिी तरुुन्त कानून बमोक्षिमको कािबाही गनेछ ि त्यसिी 
तनष्काशन गरिएको उम्मिेवािको सो पवज्ञापनको पिीक्षा स्वतेः िद्द भएको मातनन े
छ । 

८. तबिामी भएको उम्मेिवािले पिीक्षा हलमा प्रवेश गिी पिीक्षा दिन ेक्रममा तनिलाई 
केही भएमा आयोग िवाफिेही हनु ेछैन । 

९. उम्मिेवािले पिीक्षा दिएको दिनमा हाक्षिि अतनवायय रुपले गनुय पनेछ । 

१०. आयोगले सूचनाद्वािा तनिायिण गिेको काययक्रम अनसुाि पिीक्षा सञ्चालन हनुछे । 

११. उम्मिेवािले वस्तगुत पिीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” उत्तिपकु्षस्तकामा 
अतनवायय रुपले लेख्नपुने छ । नलेखेमा उत्तिपकु्षस्तका स्वतेः िद्द हनुछे । 

१२. ल्याकत (आई.क्यू.) पिीक्षामा क्यालकुलेटि प्रयोग गनय पाइनछैेन । 

१३. कुन ैउम्मिेवािले प्रश्नपत्रमा िहको अस्पष्टताको सम्बन्िमा सोध्न ुपिाय पतन पिीक्षामा 
सक्षम्मतलत अन्य उम्मेिवािहरुलाई वािा नपने गिी तनिीक्षकलाई सोध्न ुपनेछ । 

पिीक्षाथीले भने :- 

कायायलयको कमयचािीले भने :- 
यस आयोगबाट तलइने उि पिको पिीक्षामा तपाईलाई तनम्न केन्द्रबाट सक्षम्मतलत हनु अनमुतत 
दिइएको छ । पवज्ञापनमा तोपकएको शतय नपगुेको ठहि भएमा िनुसकैु अवस्थामा पतन यो 
अनमुतत िद्द हनुछे । 

पिीक्षा केन्द्र :- ........................................
िोल नम्बि :- (प्रमखु प्रशासकीय अतिकृतको िस्तखत) 

द्रष्टव्य :- १) कृपया उम्मिेवािले पालन गनुयपने तनयमहरु हेनुय होला । 

पिीक्षाथीले भने :- 

कायायलयको कमयचािीले भने :- 
यस आयोगबाट तलइने उि पिको पिीक्षामा तपाईलाई तनम्न केन्द्रबाट सक्षम्मतलत हनु अनमुतत 
दिइएको छ । पवज्ञापनमा तोपकएको शतय नपगुेको ठहि भएमा िनुसकैु अवस्थामा पतन यो 
अनमुतत िद्द हनुछे । 

पिीक्षा केन्द्र :- 
िोल नम्बि :-                        ........................................

(प्रमखु प्रशासकीय अतिकृतको िस्तखत) 
द्रष्टव्य :- १) कृपया उम्मिेवािले पालन गनुयपने तनयमहरु हेनुय होला । 

क) सेवा :- पवज्ञापन नं.:- .................... पकतसम/समूह 

ख) समूह :- .................... ....................
ग) उपसमहू :- .................... ......................
घ) शे्रणी/तह :- .................. .....................
ङ) पि :- ..................... ........................
च) पिीक्षा केन्द्र :- ...................... ......................

....................... ........................
छ) उम्मिेवािको नाम, थि :- 

िस्तखत :- 

क) सेवा :- पवज्ञापन नं.:- ..................... पकतसम/समूह 

ख) समूह :- .................... ....................
ग) उपसमहू :- .................... ......................
घ) शे्रणी/तह :- .................. .....................
ङ) पि :- ..................... ........................
च) पिीक्षा केन्द्र :- ...................... ......................

....................... ........................
छ) उम्मिेवािको नाम, थि :- 

िस्तखत :- 

नरैनापरु गाउँपातलका 
परिक्षा �वेश-प�

हालसालै क्षखचेको   
पासपोटय साइिको पिैु 
मखुाकृतत िेक्षखन ेफोटो 
यहाँ  टास्ने  ि फोटो  
ि फािाममा पने गिी  
उम्मेिवािले िस्तखत 
गने

नरैनापरु गाउँपातलका 
परिक्षा �वेश-प�

हालसालै क्षखचेको   
पासपोटय साइिको पिैु 
मखुाकृतत िेक्षखन ेफोटो 
यहाँ  टास्ने  ि फोटो  
ि फािाममा पने गिी  
उम्मेिवािले िस्तखत 
गने
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