
 

 

चौरजहारी नगरपालिका  

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
चौरजहारी, रूकुम (पश्चिम) 

 कर्ायिी प्रदेश, नेपाि   
 

रोजगार सहार्क पदको दरखास्त फारम 

कार्ायिर् प्रर्ोजनको िालग 

पररक्षार्थीको रोि नं. 
 

उम्मेद्वारिे दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्धी वििरर् 

पद तह 

 

आिेदकको व्र्श्चिगत वििरर् 

नाम र्थर  लिङ्ग 

नागररकता नं जारी गने श्चजल्िा जारी लमलत : 

स्र्थार्ी 
ठेगाना 

क)प्रदेशको नाम :         ख)श्चजल्िा ग)स्र्थानीर् तहको नाम : 

घ)िडा नं.   

पत्राचार गने ठेगाना सम्पकय  नं. इमेि : 

बािकुो नाम, र्थर : आमाको नाम, र्थर 

बाजेको नाम, र्थर : पलत/पत्नीको नामर्थर : 

जन्म लमलत 

 

(वि.सं.मा) 

 

(इस्िी सनमा) 

 

दरखास्त ददने लमलतमा  
आिेदकको उमेर (िर्य तर्था मवहनामा) : 

 

पासपोर्य साइजको 
फोर्ो र्ााँलस फोर्ोमा 
पने गरर हस्ताक्षर 
गने 

 



 

 

शैश्चक्षक र्ोग्र्ता सम्बन्धी वििरर् एस एि सी देश्चख मालर्थ 

र्ोग्र्ता विद्यािर्/विश्वविद्यािर् उतीर्य गरेको साि प्राप्ांक प्रलतशत/सी.जी.पी.ए 

    

    

    

    

अन्र् वििरर् 

रि समहु :  

आपतकािीन सम्पकय   नाम : ठेगाना : 

नाता : सम्पकय  नं. 

उपरोि बमोश्चजमको वििरर् सााँचो हो, झठुा ठहरे प्रचलित काननु बमोश्चजम सहुाँिा बझुाउाँिा । 

 

 

 

 

 

 

 

दार्ााँ 
 

बार्ााँ 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

हस्ताक्षर 



 

 

      

      चौरजहारी नगरपालिका   

    नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

चौरजहारी, रूकुम (पश्चिम) 

कर्ायिी प्रदेश, नेपाि  

प्रिेश पत्र 

(रोजगार सहार्क पदको खलु्िा प्रलतर्ोलगतात्मक परीक्षाको िालग) 
  

 (क) नाम, र्थरः- 

 (ख)  पद :- 

 (ग) तह :-    

(घ) उम्मेदिारको दस्तखत नमूनाः- 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे भनेः 
र्स कार्ायिर्बार् लिईने उि पदको परीक्षामा तपाईिाई लनम्न केन्रबार् सश्चम्मलित हनु अनमुलत ददईएको छ । विज्ञापनमा 
तोवकएको शतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अिस्र्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुसक्ने छ । 

रोि नं. 

 

(कमयचारीको दस्तखत)        (कार्ायिर्को छाप)  

रष्टव्र्ः (१) कृपर्ा पछाडी हेनुयहोिा । 

(२) अनतु्तीर्य भएका उम्मेदिारको हकमा प्रारश्चम्भक स्िास््र् पररक्षर् िगार्तका कुन परीक्षामा लनज उम्मेदिार अनतु्तीर्य 
भएको हो, सो खिुाई प्रमाश्चर्त गरी लनजिाई ददन ुपनेछ र सो को अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

   
  

पासपोर्य साइजको 
परैु मखुाकृलत देश्चखन े

तस्िीर र्हााँ र्ााँस्न ेर 

तस्िीर र फाराममा 
पने गरी उम्मेदिारिे 

सही गने । 

 



 

 

  चौरजहारी नगरपालिका 
               नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

चौरजहारी, रूकुम (पश्चिम) 

कर्ायिी प्रदेश, नेपाि  

प्रिेश पत्र 

(रोजगार सहार्क पदको खलु्िा प्रलतर्ोलगतात्मक परीक्षाको िालग) 
  

 (क) नाम, र्थरः- 

 (ख)  पद :- 

 (ग) तह :-    

(घ) उम्मेदिारको दस्तखत नमूनाः- 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे भनेः 
र्स कार्ायिर्बार् लिईने उि पदको परीक्षामा तपाईिाई लनम्न केन्रबार् सश्चम्मलित हनु अनमुलत ददईएको छ । विज्ञापनमा 
तोवकएको शतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अिस्र्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुसक्ने छ । 

रोि नं. 

 

(कमयचारीको दस्तखत)        (कार्ायिर्को छाप)  

रष्टव्र्ः (१) कृपर्ा पछाडी हेनुयहोिा । 

(२) अनतु्तीर्य भएका उम्मेदिारको हकमा प्रारश्चम्भक स्िास््र् पररक्षर् िगार्तका कुन परीक्षामा लनज उम्मेदिार अनतु्तीर्य 
भएको हो, सो खिुाई प्रमाश्चर्त गरी लनजिाई ददन ुपनेछ र सो को अलभिेख राख्न ुपनेछ ।  

पासपोर्य साइजको 
परैु मखुाकृलत देश्चखन े

तस्िीर र्हााँ र्ााँस्न ेर 

तस्िीर र फाराममा 
पने गरी उम्मेदिारिे 

सही गने । 

 



 

 

            चौरजहारी नगरपालिका  

     नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

चौरजहारी, रूकुम (पश्चिम) 

कर्ायिी प्रदेश, नेपाि  

प्रिेश पत्र 

(रोजगार सहार्क पदको खलु्िा प्रलतर्ोलगतात्मक परीक्षाको िालग) 
  

 (क) नाम, र्थरः- 

 (ख)  पद :- 

 (ग) तह :-    

(घ) उम्मेदिारको दस्तखत नमूनाः- 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे भनेः 
र्स कार्ायिर्बार् लिईने उि पदको परीक्षामा तपाईिाई लनम्न केन्रबार् सश्चम्मलित हनु अनमुलत ददईएको छ । विज्ञापनमा 
तोवकएको शतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अिस्र्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुसक्ने छ । 

रोि नं. 

 

(कमयचारीको दस्तखत)        (कार्ायिर्को छाप)  

रष्टव्र्ः (१) कृपर्ा पछाडी हेनुयहोिा । 

(२) अनतु्तीर्य भएका उम्मेदिारको हकमा प्रारश्चम्भक स्िास््र् पररक्षर् िगार्तका कुन परीक्षामा लनज उम्मेदिार अनतु्तीर्य 
भएको हो, सो खिुाई प्रमाश्चर्त गरी लनजिाई ददन ुपनेछ र सो को अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

 

उम्मेदिारिे पािना गनपुय ने लनर्महरः– 

१. उम्मेदिारिे परीक्षा हिमा परीक्षा ददन आउंदा अलनिार्य रपमा प्रिेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रिेशपत्र विना परीक्षामा बस्न ददइने 
छैन । 

२. परीक्षा हिलभत्र मोबाइि फोनको प्रर्ोग लनर्ेध गररएको छ । 

३. लिश्चखत परीक्षाको नलतजा प्रकाश्चशत भएपलछ अन्तिायताय हनुे ददनमा पलन प्रिेश–पत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । 

४. परीक्षा शरु हनुे १५ लमनरे् अगालड घण्र्ीद्वारा सूचना गरेपलछ हिमा प्रिेश गनय ददइनेछ । िस्तगुत परीक्षा शरु भएको १५ 
लमनेर्पलछ उम्मेदिारिे परीक्षामा बस्न पाउन ेछैन । 

५. परीक्षा हिमा वकताब, कापी, कागज, श्चचर् आदद ल्र्ाउन ुिैजान ुहुंदैन । उम्मेदिारिे आपसमा कुराकानी र संकेत गनुय हुंदैन । 

६.  परीक्षा हिमा परीक्षाको मर्ायदा विपररत उम्मेदिारिे कुनै काम गरेमा परीक्षा हिबार् लनष्काशन गररने छ र त्र्सरी लनष्काशन 
गरेको उम्मेदिारको सो ददनको परीक्षा स्ितः रद्द भएको मालननेछ । 

७. विरामी भएको उम्मेदिारिे परीक्षा हिमा प्रिेश गरी परीक्षा ददन ेक्रममा लनजिाई केही भएमा नगरपालिका जिाफदेही हनु ेछैन 
। 

८. परीक्षा ददइरहेको समर्मा कुनै उम्मेदिारको नाममा श्चचठी, फोन, िीमा आदद प्राप् भएमा उम्मेदिारिे उत्तर पशु्चस्तका बझुाएपलछ 
मात्र लनजिाई सो कुराको जानकारी गराइने छ । 

९. उम्मेदिारिे आफूिे परीक्षा ददएको ददनमा आफ्नो हाश्चजर गनय छुर् भएको भए तरुन्त खबर गरी हाश्चजर गनुय पनेछ । 

१०. पदपूलतय सलमलतको सूचनाद्वारा लनधायरर् गरेको कार्यक्रम अनसुार परीक्षा संचािन हनुेछ । 

११.  परीक्षा हिलभत्र हल्िा हनु ददन ुहुंदैन । कुनै उम्मेदिारिे प्रश्न–पत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदाय पलन परीक्षामा 
सश्चम्मलित अन्र् उम्मेदिारिाई बाधा नपने गरी बोल्न ुपनेछ । 

१२. प्रिेश–पत्र हराएमा तोवकएको दस्तरु लतरी अको प्रिेश–पत्र लिन ुपनेछ । 

१५. आददिासी/जनजालत, मधेसी, मवहिा, दलित, वपछलडएको क्षेत्रका दरखास्त फाराम बझुाएका भए कुन कुन समूहमा परीक्षामा 
सश्चम्मलित हनु दरखास्त फाराम बझुाएको हो, सो व्र्होरा उत्तर पशु्चस्तकामा पलन उल्िेख गनुय पनेछ । 

१६. लिश्चखत परीक्षामा उत्तीर्य भएपलछ उम्मेदिारिे अन्तिायताय हनु ुअगािै एउर्ा फाराम भरी फाराममा राश्चखएका कागजातहरको  
लसिलसिेिार रपमा नामनामेसी तर्ार पारी पश्चन्जकरर् गरी पेस गनुय पनेछ  

पासपोर्य साइजको 
परैु मखुाकृलत देश्चखन े

तस्िीर र्हााँ र्ााँस्न ेर 

तस्िीर र फाराममा 
पने गरी उम्मेदिारिे 

सही गने । 

 


