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पासपोटय साइजको 
परैु मखुाकृलत देश्चखन े

तस्िीर र्हााँ टााँस्न ेर 

तस्िीर र फाराममा 
पने गरी उम्मेदिारिे 

सही गने । 



दिता िा तालिम (भएमा प्रमार् पत्र संिग्न राख्न)े  

प्रश्चशिर् संस्था उपालध शे्रर्ी  कैवफर्त         

    

    

    

अनभुि  

काम गरको संस्था काम गरेको पद  छोडन ुपने कारर्् 

    

    

    

मालथ उल्िेख भए देश्चख बाहेक अन्र् पेशा भए हािको पेशाः–        
       

१         

२         

िैिावहक अिस्था – वििावहत/अवििावहत  

शारीररक अिस्था (स्िघोषर्ा) 
१. म नगर प्रहरी कमयचारीमा नर्ााँ लनर्िु हनुको िालग मेरो शारीररक अिस्था पूर्य रुपमा स्िस्थ छ ।  

२. मैिे कुनै दीघयकालिन रोग बापत कुनै वकलसमको िामो अिलध सम्मको औषलध सेिन गने गरेको छैन ।  

३. मिाई कुनै वकलसमको मटुु, किेजो र मगृौिा सम्बन्धी रोग िागेको अथिा सो सम्बन्धी शल्र्वक्रर्ा गरेको छैन ।  

४. मैिे कुनै वकलसमको औषलधजन्रं् (िाग ुऔषध) पदाथय सेिन गन गरेको छैन । 

५. मेरो मानलसक अिस्था दठक छ । म प्रहरी कमयचारी हनु र्ोग्र् छु । जस्तोसकैु अिस्थामा पलन सन्तलुित रहेर काम गनय 
सक्छु ।   

अन्र् घोषर्ा  

१. म कुनै पलन राजनीलतक दिको सदस्र् रहको छैन तथा सो बापत कुनै पद धारर् गरेको छैन ।  

२. हािसम्म म कुनै पलन राविर् अथिा अन्तराविर् आतंङ्ककारी सगठनको सदस्र् रहको छैन र ्र्स बापत कुनै सजार्ाँ पाएको 
अथिा खोजीको सचुीमा रहेको छैन ।  

३. मैिे कुनै पलन नैलतक पतन देश्चखने फौज्दारी अलभर्ोगमा सजार्ाँ पाएको छैन र ्र्स्तो वकलसमको सजार्ाँ पाउने कार्य समेत 
गरेको छैन ।  

४. मैिे कुनै पलन मानि अलधकार र मानविर् कानूनको उल्िंघनमा सजार्ाँ पाउने कार्य गरेको छैन ।   

५. मैिे देशको कुनै भागमा र विदेशमा समेत कुनै अपराध गरेको छैन र खोजी अथिा फरारको सचुीमा रहेको छैन ।  

६.  मेरो चररत्र राम्रो रहेको छ र मेरो चररत्र लनम्न दईु ब्र्श्चिहरुबाट समेत बझुन सवकन्छ । (नाम, ठेगाना, पद, मोबाईि 
नम्बर)  

(क)  

(ख)  

७. मेरो पलछल्िो समर्मा श्चखश्चचएको अद्यािलधक पासपोटय साइजको दईु प्रलत फोटो र्सैसाथ समािेश राश्चखएको छ ।  

८. मेरो नागररकता िगार्त शैश्चिक र्ोग्र्ता तथा चाररलत्रक र अन्र् अनभुिका साथै सम्बश्चन्धत ब्र्ािसावर्क पररषदमा दताय 
भएका प्राप्त र्सैसाथ संिग्न प्रमार् पत्रहरु लनम्नानसुार क्रमबद्ध रुपमा राश्चखएका छन ्।  

  

(क)         (घ)  

(ख)         (ङ)  

  (ग)         (च)   

 मालथ िेश्चखएको वििरर् दठक सााँचो छ । जानी बझुी झठु्ठा कुरा िेखी ददएको ठहरे लनर्म बमोश्चजम सहुाँिा बझुाउाँिा ।   
 

 
 
 

       आिेदकको दस्तखत 

लमलतः 
 
 

    बार्ााँ      दार्ााँ 
 

द्रष्टब्र्ः मालथ िेश्चखएको देश्चख बाहेक अन्र् कुरा खिुाउन ुपरेमा छुटै्ट पानामा िेखी आिेदन साथ राख्न ुहोिा ।  

औठँाको छाप   
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प्रिेश पत्र 
(नगर प्रहरी पदको खलु्िा प्रलतर्ोलगता्मक परीिाको िालग) 

(क) विज्ञापन नं.:- 

(ख) पद- 

 (ग) नाम, थरः- 

 (घ) स्थार्ी  ठेगानाः- 
 (ङ) अस्थार्ी ठेगानाः-  

 (च) जन्मलमलतः-   उमेरः-     िषय    समािेशी समूहः-    

(छ) उम्मेदिारको दस्तखत नमूनाः- 

भनाय छनौट शाखाका सम्बश्चन्धत कमयचारीिे भनेः 
र्स कार्ायिर्बाट लिईने उि पदको परीिामा तपाईिाई लनम्न केन्द्रबाट सश्चम्मलित हनु अनमुलत ददईएको छ । विज्ञापनमा तोवकएको 
शतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अिस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुसक्ने छ । 

 

 
परीिा केन्द्र:     रोल्न नं.     अलधकृतको दस्तखत 

द्रष्टव्र्ः (१) कृपर्ा पछाडी हेनुयहोिा । 

(२) अनतु्तीर्य भएका उम्मेदिारको हकमा प्रारश्चम्भक स्िास््र् पररिर् िगार्तका कुन परीिामा लनज उम्मेदिार अनतु्तीर्य 
भएको हो, सो खिुाई प्रमाश्चर्त गरी लनजिाई ददन ुपनेछ र सो को अलभिेख राख्न ुपनेछ । 
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(नगर प्रहरी पदको खलु्िा प्रलतर्ोलगता्मक परीिाको िालग) 

(क) विज्ञापन नं.:- 

(ख) पद- 

 (ग) नाम, थरः- 

 (घ) स्थार्ी  ठेगानाः- 
 (ङ) अस्थार्ी ठेगानाः-  

 (च) जन्मलमलतः-   उमेरः-     िषय    समािेशी समूहः-    

(छ) उम्मेदिारको दस्तखत नमूनाः- 

भनाय छनौट शाखाका सम्बश्चन्धत कमयचारीिे भनेः 
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शतय नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अिस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुसक्ने छ । 

 

 
परीिा केन्द्र:     रोल्न नं.     अलधकृतको दस्तखत 

द्रष्टव्र्ः (१) कृपर्ा पछाडी हेनुयहोिा । 
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भएको हो, सो खिुाई प्रमाश्चर्त गरी लनजिाई ददन ुपनेछ र सो को अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

पासपोटय साइजको 
परैु मखुाकृलत देश्चखन े

तस्िीर र्हााँ टााँस्न ेर 
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उम्मेदिारिे पािना गनपुय ने लनर्महरुः– 

१. उम्मेदिारिे परीिा हिमा परीिा ददन आउंदा अलनिार्य रुपमा प्रिेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रिेशपत्र विना परीिामा बस्न ददइने छैन । 

२. परीिा हिलभत्र मोबाइि फोनको प्रर्ोग लनषेध गररएको छ । 

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

४. परीिा शरुु हनुे १५ लमनटे अगालड घण्टीद्वारा सूचना गरेपलछ हिमा प्रिेश गनय ददइनेछ । िस्तगुत परीिा शरुु भएको १५ लमनेटपलछ र 
विषर्गत परीिा शरुु भएको आधा घण्टापलछ आउने र िस्तगुत तथा विषर्गत दिैु परीिा संगै हनुेमा २० लमनेटपलछ आउन ेउम्मेदिारिे 
परीिामा बस्न पाउन ेछैन । 

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

६.  परीिा हिमा परीिाको मर्ायदा विपररत उम्मेदिारिे कुनै काम गरेमा परीिा हिबाट लनकाकाशन गररने छ र ्र्सरी लनकाकाशन गरेको 
उम्मेदिारको सो ददनको परीिा स्ितः रद्द भएको मालननेछ । 

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

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

९. उम्मेदिारिे आफूिे परीिा ददएको ददनमा आफ्नो हाश्चजर गनय छुट भएको भए तरुुन्त खबर गरी हाश्चजर गनुय पनेछ । 

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

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

१२. िस्तगुत परीिा शरुु भएको १५ लमनेटपलछ र विषर्गत परीिा शरुु भएको ३० लमनटेपलछ मात्र परीिा भिन बावहर जान ददइने छ । 

१३. आई.क्रू्. परीिामा क्र्ािकुिेटर प्रर्ोग गनय पाइने छैन । 

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

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

१६. लिश्चखत परीिामा उत्तीर्य भएपलछ उम्मेदिारिे अन्तिायताय हनु ुअगािै एउटा फाराम भरी फाराममा राश्चखएका कागजातहरुको  लसिलसिेिार 
रुपमा नामनामेसी तर्ार पारी पश्चन्जकरर् गरी पेस गनुय पनेछ । 

१७.  अन्र् कुराको हकमा आठविसकोट नगरपालिकाको नगर प्रहरी विलनर्माििी, २०७४ र परीिा पूिय लसफाररस सम्बन्धी लनदेश्चशका अनसुार 
हनुेछ । 

 

 

 

उम्मेदिारिे पािना गनपुय ने लनर्महरुः– 

१. उम्मेदिारिे परीिा हिमा परीिा ददन आउंदा अलनिार्य रुपमा प्रिेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रिेशपत्र विना परीिामा बस्न ददइने छैन । 

२. परीिा हिलभत्र मोबाइि फोनको प्रर्ोग लनषेध गररएको छ । 

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

४. परीिा शरुु हनुे १५ लमनटे अगालड घण्टीद्वारा सूचना गरेपलछ हिमा प्रिेश गनय ददइनेछ । िस्तगुत परीिा शरुु भएको १५ लमनेटपलछ र 
विषर्गत परीिा शरुु भएको आधा घण्टापलछ आउने र िस्तगुत तथा विषर्गत दिैु परीिा संगै हनुेमा २० लमनेटपलछ आउन ेउम्मेदिारिे 
परीिामा बस्न पाउन ेछैन । 

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

६.  परीिा हिमा परीिाको मर्ायदा विपररत उम्मेदिारिे कुनै काम गरेमा परीिा हिबाट लनकाकाशन गररने छ र ्र्सरी लनकाकाशन गरेको 
उम्मेदिारको सो ददनको परीिा स्ितः रद्द भएको मालननेछ । 

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

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

९. उम्मेदिारिे आफूिे परीिा ददएको ददनमा आफ्नो हाश्चजर गनय छुट भएको भए तरुुन्त खबर गरी हाश्चजर गनुय पनेछ । 

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

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

१२. िस्तगुत परीिा शरुु भएको १५ लमनेटपलछ र विषर्गत परीिा शरुु भएको ३० लमनटेपलछ मात्र परीिा भिन बावहर जान ददइने छ । 

१३. आई.क्रू्. परीिामा क्र्ािकुिेटर प्रर्ोग गनय पाइने छैन । 

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

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

१६. लिश्चखत परीिामा उत्तीर्य भएपलछ उम्मेदिारिे अन्तिायताय हनु ुअगािै एउटा फाराम भरी फाराममा राश्चखएका कागजातहरुको  लसिलसिेिार 
रुपमा नामनामेसी तर्ार पारी पश्चन्जकरर् गरी पेस गनुय पनेछ । 

१७.  अन्र् कुराको हकमा आठविसकोट नगरपालिकाको नगर प्रहरी विलनर्माििी, २०७४ र परीिा पूिय लसफाररस सम्बन्धी लनदेश्चशका अनसुार 
हनुेछ । 


