
सप्तकोशी नगरपालिका 

फते्तपुर, सप्तरी 

खुिा प्रलियोलगिात्मक परीक्षाको दरखास्ि फारम 

पदः- ................... तहः- .....................  श्रेण ः- ..................... विज्ञापन नं.:- .................................. 

१. व्यलिगि लििरण सम्बन्ीीः 

उम्मेदिारको 
नाम, थर 

देिनागररमाीः 
लिङ्गीः 

अंगे्रजी ठुिो अक्षरमाीः 

नागररकिा नं.: जारी लजलिाीः जारी लमलिीः 

स्थायी ठेगाना 
लजलिाीः गा.पा./न.पा.: िडा नं.: 

टोिीः मागग/घर नं: फोन नं.: 

पत्राचार गने ठेगानाीः ईमेिीः 

बाबुको नाम, थरीः आमाको नाम, थरीः 

बाजेको नाम, थरीः पलि/पत्नीको नाम, थरीः 

जनम लमलि 

(साि/ 

मलिना/गिे) 

लि.स.ंमाीः ई.स.माीः 

दरखास्ि लदने अलनिम लमलि 

सम्मको उमेरीः 
बर्गीः मलिनाीः लदनीः 

२. नयूनिम योग्यिा सम्बन्ी लििरण (सम्बलन्ि ििको िालग आिश्यक शैलक्षक योग्यिा मात्र उलिेख गने) 

क्र.स.ं अध्ययन गरेको ससं्थाको नाम 
उत्तीणग गरेको 

कूि प्राप्तांक प्रलिशि मुख्य लिर्य 
परीक्षा साि शे्रणी 

        

        

        

३. अनुभि  सम्बन्ी लििरण 

क्र.स.ं ससं्थाको नाम र ठेगाना पद िि 
िालिमको अिल् 

देलख सम्म 

      

      

४. खलुा पर क्षाको लावि राजश्व (पर क्षा दस्तरु) िापतको रकम रू. ...................।- बैंक भौचर नम्बर ......................................... वमवत 

......................... मा दावखला िरेको सक्कल भौचर र दरखास्त फारामसाथ संलग्न कािजातहरूको फोटोकवपमा सक्कल बमोवजम 

नक्कल ठ क छ भन  दस्तखत िर  थान ........... यसैसाथ पेस िरेको छु । 

५. यस दरखास्तमा उल्लेख िरेका सम्पणूण वििरणहरू सत्य छन ्। उम्मेदिारका लावि वदइएको वनदशेन मैले राम्रर  पढेको छु र म त  शतणहरू 

पालना िनण मञ्जरु छु । लेवखएको वििरण झठुा ठहररएमा काननू बमोवजम सह ुँला बझुाउुँला ।  

 

ल्याप्चे सवहछाप  

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

उम्मेदिारको दस्तखत 

वमवतः- ................. 

हाल सालै 

वखचेको पासपोटण 

साइजको 

मखुाकृवत परैू 

देवखने फोटो 

 



परीक्षाथीिे पािना गनुगपने लनयमिरू 

1. पर क्षाथीले पर क्षा भिनमा पर क्षा वदन आउुँदा प्रिेश पत्र ल्याउन ु

पनेछ । प्रिेशपत्र विना पर क्षामा बस्न पाइने छैन । 

2. पर क्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन । 

3. वलवखत पर क्षा उत्त णण ह नलेे अन्तिाणताण ह न े वदनमा प्रिेशपत्र 

अवनिायण रुपमा ल्याउन ुपनेछ । 

4. दरखास्त फाराममा लेवखएको तह, श्रेण  र पदमा मात्र सवम्मवलत 

भई पर क्षा वदन ुपनेछ । 

5. उत्तर पवुस्तकामा नाम थर, रोल नम्बर आवद वििरण लेखेको 

कभरपेजको ठ क पछाविको पषृ्ठमा उत्तर लेख्न ुह ुँदनै । 

6. पर क्षा सरुू ह नभुन्दा ३० वमनेट अिावि जनाउ घण्ट ले सचूना 

िरेपवछ पर क्षा भिनमा प्रिेश िनुण पनेछ । 

7. पर क्षा सरुू भएको आधा घण्टापवछ आउने पर क्षाथीलाई पर क्षा 

हलमा पिेश िनण वदइने छैन । 

8. पर क्षा सरुू भएको एक घण्टा व्यवतत नभएसम्म पर क्षा भिनबाट 

िावहर जान पाइन ेछैन । 

9. पर क्षा भिनमा वकताि, काप , कािज, वचट आवद लैजान पाइन े

छैन । पर क्षाथीले आपसमा कुराकान  र सङ्केत िनण पाइने छैन । 

10. आफूलाई वचनाउन े कुन ै सङ्केत, फोन, मोबाइल नं. आवद 

उत्तरपवुस्तकामा लेख्न पाइने छैन । लेखेमा पर क्षा रद्द ह नेछ । 

11. पर क्षा भिनमा अनवुचत काम िरेमा प्रचवलत काननु अनसुार 

कारिाह  ह नछे । 

 

 

परीक्षाथीिे पािना गनुगपने लनयमिरू 

1. पर क्षाथीले पर क्षा भिनमा पर क्षा वदन आउुँदा प्रिेश पत्र ल्याउन ु

पनेछ । प्रिेशपत्र विना पर क्षामा बस्न पाइने छैन । 

2. पर क्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन । 

3. वलवखत पर क्षा उत्त णण ह नलेे अन्तिाणताण ह न े वदनमा प्रिेशपत्र 

अवनिायण रुपमा ल्याउन ुपनेछ । 

4. दरखास्त फाराममा लेवखएको तह, श्रेण  र पदमा मात्र सवम्मवलत 

भई पर क्षा वदन ुपनेछ । 

5. उत्तर पवुस्तकामा नाम थर, रोल नम्बर आवद वििरण लेखेको 

कभरपेजको ठ क पछाविको पषृ्ठमा उत्तर लेख्न ुह ुँदनै । 

6. पर क्षा सरुू ह नभुन्दा ३० वमनेट अिावि जनाउ घण्ट ले सचूना 

िरेपवछ पर क्षा भिनमा प्रिेश िनुण पनेछ । 

7. पर क्षा सरुू भएको आधा घण्टापवछ आउने पर क्षाथीलाई पर क्षा 

हलमा पिेश िनण वदइने छैन । 

8. पर क्षा सरुू भएको एक घण्टा व्यवतत नभएसम्म पर क्षा भिनबाट 

िावहर जान पाइन ेछैन । 

9. पर क्षा भिनमा वकताि, काप , कािज, वचट आवद लैजान पाइन े

छैन । पर क्षाथीले आपसमा कुराकान  र सङ्केत िनण पाइने छैन । 

10. आफूलाई वचनाउन े कुन ै सङ्केत, फोन, मोबाइल नं. आवद 

उत्तरपवुस्तकामा लेख्न पाइने छैन । लेखेमा पर क्षा रद्द ह नेछ । 

11. पर क्षा भिनमा अनवुचत काम िरेमा प्रचवलत काननु अनसुार 

कारिाह  ह नछे । 

सप्तकोशी नगरपालिका 

सप्तकोशी नगरपालिका 

फते्तपुर, सप्तरी 

खुिा प्रलियोलगिात्मक परीक्षा 

प्रिेश पत्र  

परीक्षाथीिे भने 

(क) उम्मेदिारको नाम, थरः- 

(ख) तह र श्रेण ः- 

(ि) विज्ञापन नं.:- 

(घ) पर क्षाथीको दस्तखतः- ...........................  

दरखास्ि सङ्किन केनरका सम्बलन्ि कमगचारीिे भने 

यस निरपावलकाबाट वमवत ...................... मा वलइन ेप्रवतयोवितात्मक 

खलुा पर क्षामा तपाईलाई सवम्मवलत ह न अनमुवत वदइएको छ । 

विज्ञापनमा तोवकएको शतण नपिुेको ठहर भएमा जनुसकैु अिस्थामा पवन 

यो प्रिेश पत्र रद्द ह नेछ । 

 

रोल नं.: ....................... 

 

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

प्रमावणत िनेको दस्तखत 

 

 

 

 

 

सप्तकोशी नगरपालिका 

सप्तकोशी नगरपालिका 

फते्तपुर, सप्तरी 

खुिा प्रलियोलगिात्मक परीक्षा 

प्रिेश पत्र  

परीक्षाथीिे भने 

(क) उम्मेदिारको नाम, थरः- 

(ख) तह र श्रेण ः- 

(ि) विज्ञापन नं.:- 

(घ) पर क्षाथीको दस्तखतः- ...........................  

दरखास्ि सङ्किन केनरका सम्बलन्ि कमगचारीिे भने 

यस निरपावलकाबाट वमवत ...................... मा वलइन ेप्रवतयोवितात्मक 

खलुा पर क्षामा तपाईलाई सवम्मवलत ह न अनमुवत वदइएको छ । 

विज्ञापनमा तोवकएको शतण नपिुेको ठहर भएमा जनुसकैु अिस्थामा पवन 

यो प्रिेश पत्र रद्द ह नेछ । 

 

रोल नं.: ....................... 

 

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

प्रमावणत िनेको दस्तखत 

हाल सालै 

वखचेको पासपोटण 

साइजको 

मखुाकृवत परैू 

देवखने फोटो 

 

हाल सालै 

वखचेको पासपोटण 

साइजको 

मखुाकृवत परैू 

देवखने फोटो 

 


