
 

मेचीनगर नगरपालिका 

नगर कार्यपालिका कार्ायिर् 

इटाभट्टा, झापा 

आवेदन फारम 

कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागि  

परीक्षार्थीको रोल नं. 

गिज्ञापन नं. 

 

उम्मेदिारले दरखास्त फारम भरेको पद सम्बन्धी गििरण 

पद 
 

तह 

आिेदकको व्र्गिित गििरण 

नाम र्थर 
 

गलङ्ि 

नािररकता नं. 
 

जारी िने गजल्ला  जारी गमगत 

स्र्थार्ी ठेिाना  
प्रदेशको नाम  

गजल्ला  
स्र्थानीर् तहको नाम  

िडा नं. 

पत्राचार िने ठेिाना    

बाजेको नाम  
 

 

बाबुको नाम  

आमाको नाम  
 

पगत/पत्नीको नाम  

जन्म गमगत  
 

गि.स. ई.स. 
 

शैगक्षक र्ोग्र्ता सम्बन्धी गििरण 

र्ोग्र्ता 
गबद्यालर्/प्रागबगधक गशक्षालर्/ गिश्व 

गबद्यालर् 
उत्तीणा िरेको साल प्राप्ताङ्क 

    

    
 

अनुभब सम्बन्धी गििरण 

कार्ाालर् पद देगख सम्म 

    

    
 

अन्र् गििरण 

रि समूह: 

सम्पका  नं. इमेल ठेिाना: 
 

 

उपरोि बमोगजमको गििरण सााँचो हो | झुट्टा ठहरे कानुन बमोगजम सह ाँला/बुझाउला | 

 

 

 

 

दार्ााँ  

 

 

 

 

बार्ााँ  

 

 

उम्मेद्वारको दस्तखत: 

उम्मेद्वारको नाम: 



 

मेचीनगर नगरपालिका 

नगर कार्यपालिका कार्ायिर् 

   इटाभट्टा, झापा 
 

प्रवेश पत्र 

परीक्षार्थीिे भने  

नाम, र्थर: 

पद: 

श्रेणी/तह: 

उम्मेदिारको दस्तखत: 
 

नगर कार्यपालिकािे भने: 

र्स कार्ाालर्बाट गलइन ेउि पदको पररक्षामा तपाइलाई सगम्मगलत ह न अनमुगत 

गदइएको छ | गिज्ञापनमा तोगकएको शता नपुिेको ठहर भएमा जुनसुकै अिस्र्थामा 

पगन र्ो अनुमगत रद्ध ह नेछ | 

 

 
 

 

कमाचारीको दस्तखत:   कार्ाालर्को छाप  
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कमाचारीको दस्तखत:   कार्ाालर्को छाप  

 

फोटो 

उम्मेदवारिे पािना गननयपने लनर्महरु: 
 

१. परीक्षा गदन आउाँदा अगनिार्ा रुपमा प्रिेशपत्र ल्र्ाउनु पनेछ । प्रिेशपत्र गिना 

परीक्षामा बस्न पाइने छैन ।  

२. परीक्षा हलमा मोिाइल फोनको प्रर्ोि गनषेध िररएको छ ।  

३. गलगखत परीक्षाको नगतजा प्रकागशत भएपगछ अन्तिााताा ह ने गदनमा पगन 

प्रिेशपत्र ल्र्ाउनु अगनिार्ा छ ।  

४ परीक्षा शुरु ह नु भन्दा ३० गमनेट अिागड घण्टीद्वारा सूचना िरेपगछ परीक्षा 

हलमा प्रिेश िना गदइनेछ । परीक्षा शुरु भएको १५ गमनेट पगछ आउने 

उम्मेदिारले परीक्षामा िस्न पाउने छैन ।  

५. परीक्षा हलमा प्रिेश िरे पगछ गकताब, कापी, कािज, गचट आगद आफू सार्थ 

राख्नु ह ंदैन । उम्मेदिारल ेआपसमा कुराकानी र संकेत समते िनुा ह ंदैन ।  

६. परीक्षा हलमा उम्मेदिारले परीक्षाको मर्ाादा गिपरीत कुनै काम िरेमा 

केन्राध्र्क्षले परीक्षा हलबाट गनष्काशन िरी तुरुन्त कानून बमोगजमको 

कारबाही िनेछ र त्र्सरी गनष्काशन िररएको उम्मेदिारको सो गिज्ञापनको 

परीक्षा स्ितः रद्द भएको मागनने छ ।  

७. गबरामी भएको उम्मेदिारले परीक्षा हलमा प्रिेश िरी परीक्षा गदने क्रममा 

गनजलाई केही भएमा निरपागलका जिाफदेही ह ने छैन ।  

८. उम्मेदिारले परीक्षा गदएको गदनमा हागजर अगनिार्ा रुपले िनुा पनेछ ।  

९. निर कार्ापागलका कार्ाालर्ले सूचनाद्वारा गनधाारण िरेको कार्ाक्रम अनुसार 

परीक्षा सञ्चालन ह नेछ ।  

१०. उम्मेदिारले परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न पत्रको “की” उत्तरपुगस्तकामा 

अगनिार्ा रुपले लेख्नुपने छ । नलेखेमा उत्तरपुगस्तका स्ितः रद्द ह नेछ ।  

११. कुनै उम्मेदिारले प्रश्नपत्रमा रहको अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्नु पदाा पगन 

परीक्षामा सगम्मगलत अन्र् उम्मेदिारहरुलाई िाधा नपने िरी गनरीक्षकलाई 

सोध्नु पनेछ । 
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