
मध्यपरु थिथम नगर काययपाथिकाको कायायिय 

मध्यपरु थिथम, भक्तपरु 

बागमती प्रदशे, नेपाि 
सेवा करारको लागि दरखास्त फारम 

 
आवेदन गदन चाहेको पद :-                            गवज्ञापन नं. : 
(क) बैयथक्तक थििरण            

नाम, िर 
 

दिेनगरीमा  
अंग्रेजी ठूिो अक्षरमा  थिङ्ग : 

नागररकता नं. : जारी गने थजल्िा  : जारी थमथत : 

स्िायी ठेगाना 
(क) थजल्िा : (ख) न.पा/गा.पा  : (ग) िडा नं.  : 

(घ) टोि : (ङ) मागय/घर नं. : (च) मोिाइि नं : 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि : 

जन्म थमथत थब.सं. :   (इ.सं.) हािको उमेर :  ....िर्य  ....मथहना ....थदन 

बाबकुो नाम, िर : अंग्रेजीमा : 

बाजेको नाम, िर : अंग्रेजीमा : 

 

(ख) शैथक्षक योग्यता / ताथिम (दरखास्त फारम भरेको पदको िाथग चाथहने आिश्यक नयनूतम शैथक्षक योग्यता/ताथिम 

मात्र उल्िेख गने) 

आवश्यक 

न्यूनतम योग्यता 
गवश्व गवद्यालय / वोर्ड / तागलम 

गदने संस्था 
शैगिक उपागि / 

तागलम 
संकाय 

शे्रणी / 

प्रगतशत 
मूल गवषय 

शैथक्षक योग्यता  
     

     

ताथिम      

हाि सािै 

थखचेको 

पासपोटय 

साइजको फोटो 



(ग) अनभुि सम्बन्धी थििरण  

मैिे यस दरखास्तमा खिुाएका सम्पणूय थििरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सचूनाको िाथग अयोग्य ठहररने 

गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे िा िकुाएको ठहररएमा प्रचथित काननू बमोथजम सहनेछु/बझुाउनेछु । 

उम्मेदिारिे पािना गने भनी प्रचथित काननू तिा यस दरखास्त फारमका पषृ्ठहरुमा उल्िेथखत सबै शतय तिा थनयमहरु 

पािना गनय मन्जुर गदयछु । सािै करारमा उल्िेथखत शतयहरु पणूय रुपमा पािना गनेछु र करारको समयभन्दा अगािै करारको 

अन्त्य गदाय कथम्तमा ३ मथहनाको पिूय सचूना थदई कायायियमा थनिेदन थदनेछु ।  

द्रष्टब्य : दरखास्त साि दहेायका कागजात अथनिायय रुपमा उम्मेदिार आफैिे प्रमाथणत गरी पेश गनुय पनेछ ।  

१.नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रथतथिपी, 
२.समकक्षता र सम्बद्ध आिश्यक पनेमा सो को प्रथतथिपी, 
३.न्यनूतम शैथक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररत्रीक प्रमाणपत्रको प्रमाथणत प्रथतथिथप, 
४.कम््यटूर सम्बन्धी ताथिमको प्रमाणपत्रको प्रमाथणत प्रथतथिपी । 

  

 

कायाडलय पद 
सेवा/समूह

/उपसमूह 
शे्रणी / 

तह 

अस्थायी/

स्थायी/क

रार 

अवगि 

देगख सम्म 

       

       

उम्मेदवारको ल्याप्चे सगहछाप : उम्मेदवारको दस्तखत :  
दायााँ बायााँ 

थमथत :  

कायाडलयले भने 

रथसद / भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त स्वीकृत िनेको, 

नाम िर :  

पद : 

दस्तखत : 

कायाडलयको छाप : 



मध्यपरु थिथम नगरपाथिका, नगर काययपाथिकाको कायायिय 
प्रवेश – पत्र 

(कार्ाालर् प्रर्ोजनको लागि) 

अथिकृतको दस्तखत  

थिज्ञापन नं. :  
उम्मेदिारको नाम, िर :  
स्िायी ठेगाना :  
पद :  
रोि न.ं : 
आिेदकको दस्तखत :   
यस नगरपाथिकाबाट थिइने उक्त पदको अन्तरिाताय परीक्षामा सथम्मथित हुन तपाईिाई अनमुथत थदइएको छ । थिज्ञापनमा तोथकएको शतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु 

अिस्िामा पथन अनमुथत रद्ध हुने छ । 
अन्तरवाताा परीक्षा केन्र : मध्यपरु थिथम नगर काययपाथिकाको कायायिय, मध्यपरु थिथम,भक्तपरु । 

उम्मेदिारिे पािना गनुयपन ेथनयमहरु :  
१. अन्तरिातायको परीक्षा थदन आउँदा अथनिायय रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउनपुनछे ।  प्रिेशपत्र थिना अन्तरिाताय परीक्षामा बस्न पाइन ेछैन ।  
२. अन्तरिाताय परीक्षा हिमा मोिाइि फोन प्रयोग गनय पाइन ेछैन । 
३. अन्तरिाताय परीक्षाका थदन परीक्षािीहरु अन्तरिातायको समयभन्दा १ घण्टा अगािै दरखास्तसाि पेश गरेको कागजातहरुको सक्कि प्रथत सािमा थिई उपथस्ित 

हुनपुदयछ ।  
४. उम्मेदिारिे अन्तरिाताय थदन आउँदा अथनिायय रुपमा हाथजर गनुयपनेछ । 
५. नगरपाथिकािे तोकेको थमथत र समयमा अन्तरिाताय परीक्षा हुने छ, सो अन्तरिातायमा छुटेमा पथछ कुनै थकथसमको िप व्यिस्िा गररने छैन । 

 
              अथिकृतको दस्तखत  

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

मध्यपरु थिथम नगरपाथिका, नगर काययपाथिकाको कायायिय 
प्रवेश – पत्र 

 (उम्मेदवार प्रर्ोजनको लागि) 
थिज्ञापन नं. :  
उम्मेदिारको नाम िर :  
स्िायी ठेगाना :  
पद :  
रोि न.ं : 
आिेदकको  दस्तखत :   
यस नगरपाथिकाबाट थिइन ेउक्त पदको अन्तरिाताय परीक्षामा सथम्मथित हुन तपाईिाई अनमुथत थदइएको छ । थिज्ञापनमा तोथकएको शतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु 

अिस्िामा पथन अनमुथत रद्ध हुने छ । 
अन्तरवाताा परीक्षा केन्र : मध्यपरु थिथम नगर काययपाथिकाको कायायिय, मध्यपरु थिथम,भक्तपरु । 

उम्मेदिारिे पािना गनुयपन ेथनयमहरु :  
१. अन्तरिातायको परीक्षा थदन आउँदा अथनिायय रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउनपुनछे ।  प्रिेशपत्रथिना अन्तरिाताय परीक्षामा बस्न पाइने छैन ।  
२. अन्तरिाताय परीक्षा हिमा मोिाइि फोन प्रयोग गनय पाइन ेछैन । 
३. अन्तरिाताय परीक्षाका थदन परीक्षािीहरु अन्तरिातायको समयभन्दा १ घण्टा अगािै दरखास्तसाि पशे गरेको कागजातहरुको सक्कि प्रथत सािमा थिई उपथस्ित 

हुनपुदयछ । 
४. उम्मेदिारिे अन्तरिाताय थदन आउँदा अथनिायय रुपमा हाथजर गनुयपनेछ । 
५. नगरपाथिकािे तोकेको थमथत र समयमा अन्तरिाताय परीक्षा हुने छ । सो अन्तरिातायमा छुटेमा पथछ कुनै थकथसमको िप व्यिस्िा गररने छैन । 

हाि सािै 

थखचेको 

पासपोटय साइजको 

फोटो 

हाि सािै 

थखचेको 

पासपोटय साइजको 

फोटो 


