चौयजहायी नगयऩालरका

नगय कामयऩालरकाको कामायरम
चौयजहायी, रूकुभ (ऩश्चिभ)
कर्ायरी प्रदे श, नेऩार

नगय प्रहयी दयखास्त पायभ
दयखास्त ददन चाहेको ऩद्-

ऩासऩोर्य साइजको

ऩुयै भुखाकृलत दे श्चखने

विऻाऩन नम्फय :-

तस्िीय महाॉ र्ाॉस्ने य

आिेदन ऩेश गये को कामायरम्-

तस्िीय य पायाभभा

व्मश्चिगत विियर्

ऩने गयी उम्भेदिायरे
सही गने ।

नाभ, थय

नेऩारीभा् ..............................................................................
अॊग्रज
े ीभा् ..............................................................................
जन्भ लभलत् ............................................................................
जन्भ स्थान् ...................................................दे श....................
फाफुको नाभ् ..................................... फाजेको नाभ् ..................
ऩेशा्
नागरयकता सम्फन्धी विियर्
नागरयकता नम्फय् ........................ नागरयकताको वकलसभ् ......................
जायी लभलत् ................................. जायी बएको स्थान् ..........................
जायी गने कामायरम् ......................................
ितन
स्थामी्
प्रदे श..................श्चजल्रा.......................गा.ऩा./न.ऩा............................... िडा नॊ. ...........
अस्थामी्
प्रदे श..................श्चजल्रा.......................गा.ऩा./न.ऩा................................. िडा नॊ. ...........
सम्ऩकय नम्फय............................................भोफाइर नम्फय..................................................
इभेर ठे गाना..................................................................................................................
शैश्चऺक मोग्मता
क्र.
स.

!
@
#
$

अध्ममन गये को सॊ स्थाको नाभ

उत्तीर्य गये को
ऩयीऺा

सार

कुर
श्रे र्ी

प्राप्ताङ्क

प्रलतशत

भुख्म
विषम

कैवपमत
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भालथ उल्रेख बए दे श्चख फाहे क अन्म ऩेशा बए हारको ऩेशा्–
१
२
िैिावहक अिस्था – वििावहत/अवििावहत
शायीरयक
१.
२.
३.
४.
५.

अिस्था (स्िघोषर्ा)
भ नगय प्रहयी कभयचायीभा नमाॉ लनमुि हुनको रालग भेयो शायीरयक अिस्था ऩूर्य रुऩभा स्िस्थ छ ।
भैरे कुनै दीघयकालरन योग फाऩत कुनै वकलसभको राभो अिलध सम्भको औषलध सेिन गने गये को छै न ।
भराई कुनै वकलसभको भुर्ु, करेजो य भृगौरा सम्फन्धी योग रागेको अथिा सो सम्फन्धी शल्मवक्रमा गये को छै न ।
भैरे कुनै वकलसभको औषलधजन्मॊ (रागु औषध) ऩदाथय सेिन गन गये को छै न ।
भेयो भानलसक अिस्था दठक छ । भ प्रहयी कभयचायी हुन मोग्म छु । जस्तोसुकै अिस्थाभा ऩलन सन्तुलरत यहेय काभ गनय
सक्छु ।
अन्म घोषर्ा
१.
भ कुनै ऩलन याजनीलतक दरको सदस्म यहको छै न तथा सो फाऩत कुनै ऩद धायर् गये को छै न ।
२.
हारसम्भ भ कुनै ऩलन याविम अथिा अन्तयाविम आतॊ ङ्ककायी सगठनको सदस्म यहको छै न य ्मस फाऩत कुनै सजामॉ ऩाएको
अथिा खोजीको सुचीभा यहे को छै न ।
३.
भैरे कुनै ऩलन नैलतक ऩतन दे श्चखने पौज्दायी अलबमोगभा सजामॉ ऩाएको छै न य ्मस्तो वकलसभको सजामॉ ऩाउने कामय सभेत
गये को छै न ।
४.
भैरे कुनै ऩलन भानि अलधकाय य भानविम कानूनको उल्रॊ घनभा सजामॉ ऩाउने कामय गये को छै न ।
५.
भैरे दे शको कुनै बागभा य विदे शभा सभेत कुनै अऩयाध गये को छै न य खोजी अथिा पयायको सुचीभा यहेको छै न ।
६.
भेयो चरयत्र याम्रो यहेको छ य भेयो चरयत्र लनम्न दुई ब्मश्चिहरुफार् सभेत फुझन सवकन्छ । (नाभ, ठे गाना, ऩद, भोफाईर
नम्फय)
(क)
(ख)
७.
भेयो ऩलछल्रो सभमभा श्चखश्चचएको अद्यािलधक ऩासऩोर्य साइजको दुई प्रलत पोर्ो मसै साथ सभािेश याश्चखएको छ ।
८.
भेयो नागरयकता रगामत शैश्चऺक मोग्मता तथा चारयलत्रक य अन्म अनुबिका साथै सम्फश्चन्धत ब्मािसावमक ऩरयषदभा दताय
बएका प्राप्त मसै साथ सॊ रग्न प्रभार् ऩत्रहरु लनम्नानुसाय क्रभफद्ध रुऩभा याश्चखएका छन् ।
(क)
(घ)
(ख)
(ङ)
(ग)
(च)
भालथ रेश्चखएको विियर् दठक साॉचो छ । जानी फुझी झुठ्ठा कुया रेखी ददएको ठहये लनमभ फभोश्चजभ सहुॉरा फुझाउॉरा ।
ँ ाको छाऩ
औठ
आिेदकको दस्तखत
लभलत्
फामाॉ

दामाॉ
द्रष्टब्म् भालथ रेश्चखएको दे श्चख फाहेक अन्म कुया खुराउनु ऩये भा छु ट्टै ऩानाभा रेखी आिेदन साथ याख्नु होरा ।

चौयजहायी नगयऩालरका

नगय कामयऩालरकाको कामायरम
चौयजहायी, रूकुभ (ऩश्चिभ)
कर्ायरी प्रदे श, नेऩार

प्रिेश ऩत्र

(नगय प्रहयी ऩदको खुल्रा प्रलतमोलगता्भक ऩयीऺाको रालग)

(क) विऻाऩन नॊ.:-

ऩासऩोर्य साइजको

ऩुयै भुखाकृलत दे श्चखने

(ख) ऩद-

तस्िीय महाॉ र्ाॉस्ने य

(ग) नाभ, थय्-

ऩने गयी उम्भेदिायरे

तस्िीय य पायाभभा

(घ) स्थामी ठे गाना्-

सही गने ।

(ङ) अस्थामी ठे गाना्(च) जन्भलभलत्-

उभेय्-

िषय

सभािेशी सभूह्-

(छ) उम्भेदिायको दस्तखत नभूना्बनाय छनौर् शाखाका सम्फश्चन्धत कभयचायीरे बने्
मस कामायरमफार् लरईने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई लनम्न केन्द्रफार् सश्चम्भलरत हुन अनुभलत ददईएको छ । विऻाऩनभा
तोवकएको शतय नऩुगेको ठहय बएभा जुनसुकै अिस्थाभा ऩलन मो अनुभलत यद्द हुनसक्ने छ ।

ऩयीऺा केन्द्र:
योल्न नॊ.
अलधकृतको दस्तखत
द्रष्टव्म् (१) कृऩमा ऩछाडी हेनह
यु ोरा ।
(२) अनुत्तीर्य बएका उम्भेदिायको हकभा प्रायश्चम्बक स्िास््म ऩरयऺर् रगामतका कुन ऩयीऺाभा लनज उम्भेदिाय अनुत्तीर्य
बएको हो, सो खुराई प्रभाश्चर्त गयी लनजराई ददनु ऩनेछ य सो को अलबरेख याख्नु ऩनेछ ।

चौयजहायी नगयऩालरका

नगय कामयऩालरकाको कामायरम
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सही गने ।

(ङ) अस्थामी ठे गाना्(च) जन्भलभलत्-

उभेय्-

िषय

सभािेशी सभूह्-

(छ) उम्भेदिायको दस्तखत नभूना्बनाय छनौर् शाखाका सम्फश्चन्धत कभयचायीरे बने्
मस कामायरमफार् लरईने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई लनम्न केन्द्रफार् सश्चम्भलरत हुन अनुभलत ददईएको छ । विऻाऩनभा
तोवकएको शतय नऩुगेको ठहय बएभा जुनसुकै अिस्थाभा ऩलन मो अनुभलत यद्द हुनसक्ने छ ।

ऩयीऺा केन्द्र:
योल्न नॊ.
अलधकृतको दस्तखत
द्रष्टव्म् (१) कृऩमा ऩछाडी हेनह
यु ोरा ।
(२) अनुत्तीर्य बएका उम्भेदिायको हकभा प्रायश्चम्बक स्िास््म ऩरयऺर् रगामतका कुन ऩयीऺाभा लनज उम्भेदिाय अनुत्तीर्य
बएको हो, सो खुराई प्रभाश्चर्त गयी लनजराई ददनु ऩनेछ य सो को अलबरेख याख्नु ऩनेछ ।

उम्भेदिायरे ऩारना गनुऩ य ने लनमभहरु्–
१.

२.
३.
४.

५.
६.
७.
८.
९.

१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.

उम्भेदिायरे ऩयीऺा हरभा ऩयीऺा ददन आउॊ दा अलनिामय रुऩभा प्रिेशऩत्र ल्माउनु ऩनेछ । प्रिेशऩत्र विना ऩयीऺाभा फस्न ददइने छै न ।
ऩयीऺा हरलबत्र भोफाइर पोनको प्रमोग लनषेध गरयएको छ ।

लरश्चखत ऩयीऺाको नलतजा प्रकाश्चशत बएऩलछ अन्तिायताय हुने ददनभा ऩलन प्रिेश–ऩत्र ल्माउनु ऩनेछ ।

ऩयीऺा शुरु हुने १५ लभनेर् अगालड घण्र्ीद्वाया सूचना गये ऩलछ हरभा प्रिेश गनय ददइनेछ । िस्तुगत ऩयीऺा शुरु बएको १५ लभनेर्ऩलछ य

विषमगत ऩयीऺा शुरु बएको आधा घण्र्ाऩलछ आउने य िस्तुगत तथा विषमगत दुिै ऩयीऺा सॊ गै हुनेभा २० लभनेर्ऩलछ आउने उम्भेदिायरे
ऩयीऺाभा फस्न ऩाउने छै न ।

ऩयीऺा हरभा वकताफ, काऩी, कागज, श्चचर् आदद ल्माउनु रैजानु हुॊदैन । उम्भेदिायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊ केत गनुय हुॊदैन ।

ऩयीऺा हरभा ऩयीऺाको भमायदा विऩरयत उम्भेदिायरे कुनै काभ गये भा ऩयीऺा हरफार् लनष्काशन गरयने छ य ्मसयी लनष्काशन गये को
उम्भेदिायको सो ददनको ऩयीऺा स्ित् यद्द बएको भालननेछ ।

वियाभी बएको उम्भेदिायरे ऩयीऺा हरभा प्रिेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा लनजराई केही बएभा नगयऩालरका जिापदे ही हुने छै न ।

ऩयीऺा ददइयहेको सभमभा कुनै उम्भेदिायको नाभभा श्चचठी, पोन, िीभा आदद प्राप्त बएभा उम्भेदिायरे उत्तय ऩुश्चस्तका फुझाएऩलछ भात्र
लनजराई सो कुयाको जानकायी गयाइने छ ।

उम्भेदिायरे आपूरे ऩयीऺा ददएको ददनभा आफ्नो हाश्चजय गनय छु र् बएको बए तुरुन्त खफय गयी हाश्चजय गनुय ऩनेछ ।
ऩदऩूलतय सलभलतको सूचनाद्वाया लनधाययर् गये को कामयक्रभ अनुसाय ऩयीऺा सॊ चारन हुनेछ ।

ऩयीऺा हरलबत्र हल्रा हुन ददनु हुॊदैन । कुनै उम्भेदिायरे प्रश्न–ऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्नु ऩदाय ऩलन ऩयीऺाभा सश्चम्भलरत
अन्म उम्भेदिायराई फाधा नऩने गयी फोल्नु ऩनेछ ।

िस्तुगत ऩयीऺा शुरु बएको १५ लभनेर्ऩलछ य विषमगत ऩयीऺा शुरु बएको ३० लभनेर्ऩलछ भात्र ऩयीऺा बिन फावहय जान ददइने छ ।
आई.क्यू. ऩयीऺाभा क्यारकुरेर्य प्रमोग गनय ऩाइने छै न ।

प्रिेश–ऩत्र हयाएभा तोवकएको दस्तुय लतयी अको प्रिेश–ऩत्र लरनु ऩनेछ ।

आददिासी/जनजालत, भधेसी, भवहरा, दलरत, वऩछलडएको ऺेत्रका दयखास्त पायाभ फुझाएका बए कुन कुन सभूहभा ऩयीऺाभा सश्चम्भलरत हुन
दयखास्त पायाभ फुझाएको हो, सो व्महोया उत्तय ऩुश्चस्तकाभा ऩलन उल्रेख गनुय ऩनेछ ।

लरश्चखत ऩयीऺाभा उत्तीर्य बएऩलछ उम्भेदिायरे अन्तिायताय हुन ु अगािै एउर्ा पायाभ बयी पायाभभा याश्चखएका कागजातहरुको
रुऩभा नाभनाभेसी तमाय ऩायी ऩश्चन्जकयर् गयी ऩेस गनुय ऩनेछ ।

लसरलसरेिाय

अन्म कुयाको हकभा चौयजहायी नगयऩालरकाको नगय प्रहयी विलनमभािरी, २०७४ य ऩयीऺा ऩूि य लसपारयस सम्फन्धी लनदे श्चशका अनुसाय
हुनेछ ।
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ऩयीऺा हरलबत्र भोफाइर पोनको प्रमोग लनषेध गरयएको छ ।

लरश्चखत ऩयीऺाको नलतजा प्रकाश्चशत बएऩलछ अन्तिायताय हुने ददनभा ऩलन प्रिेश–ऩत्र ल्माउनु ऩनेछ ।

ऩयीऺा शुरु हुने १५ लभनेर् अगालड घण्र्ीद्वाया सूचना गये ऩलछ हरभा प्रिेश गनय ददइनेछ । िस्तुगत ऩयीऺा शुरु बएको १५ लभनेर्ऩलछ य

विषमगत ऩयीऺा शुरु बएको आधा घण्र्ाऩलछ आउने य िस्तुगत तथा विषमगत दुिै ऩयीऺा सॊ गै हुनेभा २० लभनेर्ऩलछ आउने उम्भेदिायरे
ऩयीऺाभा फस्न ऩाउने छै न ।

ऩयीऺा हरभा वकताफ, काऩी, कागज, श्चचर् आदद ल्माउनु रैजानु हुॊदैन । उम्भेदिायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊ केत गनुय हुॊदैन ।

ऩयीऺा हरभा ऩयीऺाको भमायदा विऩरयत उम्भेदिायरे कुनै काभ गये भा ऩयीऺा हरफार् लनष्काशन गरयने छ य ्मसयी लनष्काशन गये को
उम्भेदिायको सो ददनको ऩयीऺा स्ित् यद्द बएको भालननेछ ।

वियाभी बएको उम्भेदिायरे ऩयीऺा हरभा प्रिेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा लनजराई केही बएभा नगयऩालरका जिापदे ही हुने छै न ।

ऩयीऺा ददइयहेको सभमभा कुनै उम्भेदिायको नाभभा श्चचठी, पोन, िीभा आदद प्राप्त बएभा उम्भेदिायरे उत्तय ऩुश्चस्तका फुझाएऩलछ भात्र
लनजराई सो कुयाको जानकायी गयाइने छ ।

उम्भेदिायरे आपूरे ऩयीऺा ददएको ददनभा आफ्नो हाश्चजय गनय छु र् बएको बए तुरुन्त खफय गयी हाश्चजय गनुय ऩनेछ ।
ऩदऩूलतय सलभलतको सूचनाद्वाया लनधाययर् गये को कामयक्रभ अनुसाय ऩयीऺा सॊ चारन हुनेछ ।

ऩयीऺा हरलबत्र हल्रा हुन ददनु हुॊदैन । कुनै उम्भेदिायरे प्रश्न–ऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्धभा सोध्नु ऩदाय ऩलन ऩयीऺाभा सश्चम्भलरत
अन्म उम्भेदिायराई फाधा नऩने गयी फोल्नु ऩनेछ ।

िस्तुगत ऩयीऺा शुरु बएको १५ लभनेर्ऩलछ य विषमगत ऩयीऺा शुरु बएको ३० लभनेर्ऩलछ भात्र ऩयीऺा बिन फावहय जान ददइने छ ।
आई.क्यू. ऩयीऺाभा क्यारकुरेर्य प्रमोग गनय ऩाइने छै न ।

प्रिेश–ऩत्र हयाएभा तोवकएको दस्तुय लतयी अको प्रिेश–ऩत्र लरनु ऩनेछ ।

आददिासी/जनजालत, भधेसी, भवहरा, दलरत, वऩछलडएको ऺेत्रका दयखास्त पायाभ फुझाएका बए कुन कुन सभूहभा ऩयीऺाभा सश्चम्भलरत हुन
दयखास्त पायाभ फुझाएको हो, सो व्महोया उत्तय ऩुश्चस्तकाभा ऩलन उल्रेख गनुय ऩनेछ ।

लरश्चखत ऩयीऺाभा उत्तीर्य बएऩलछ उम्भेदिायरे अन्तिायताय हुन ु अगािै एउर्ा पायाभ बयी पायाभभा याश्चखएका कागजातहरुको
रुऩभा नाभनाभेसी तमाय ऩायी ऩश्चन्जकयर् गयी ऩेस गनुय ऩनेछ ।

लसरलसरेिाय

अन्म कुयाको हकभा चौयजहायी नगयऩालरकाको नगय प्रहयी ऐन, २०७६ य ऩयीऺा ऩूि य लसपारयस सम्फन्धी लनदे श्चशका अनुसाय हुनेछ ।

