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सेवा कयायको दयखास्त पायाभ 
 

पवऻाऩन नॊ.                                                                           ऩद्-                                                                                  शे्रणी/तह  ्

 

उम्भेदवायको व्मक्तिगत पववयण 

 नाभ थय (देवनागयीभा)  

(अॊग्रजेी ठूरो अऺयभा)  र्रङ्ग् 

नागरयकता नॊ. जायी गने क्तजलरा  ् र्भर्त् 

स्थामी ठेगाना क)क्तजलरा         ख) न.ऩा./गा.ऩा. ग) वाडि नॊ. 

  

घ)टोर 
ङ) भागि/घय नॊ. पोन नॊ. 

ऩत्राचाय गने ठेगाना  ् ईभेर 

जन्भ र्भर्त्                                 (पव.सॊ.भा)                                                        (ईक्तस्व सॊवतभा) हारको उभेय्           वषि          भपहना 
फाफकुो नाभ, थय  ् आभाको नाभ, थय्- 
फाजेको नाभ थय 

शैक्तऺक मोग्मता/तार्रभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको रार्ग चापहने आवश्मक न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मता/तार्रभ भात्र उलरेख गने ) 

आवश्मक न्मूनतभ 
मोग्मता 

पवश्वपवद्यारम/फोडि/तार्रभ ददने सॊस्था शैक्तऺक उऩार्ध/तार्रभ सॊकाम शे्रणी/प्रर्तशत भूर पवषम 

शैक्तऺक मोग्मता  
 

    

 
 

    

तार्रभ  
 

    

अनबुव सम्फन्धी पववयण 
कामािरम ऩद सेवा/सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय अवर्ध 

      

      

भैरे मस दयखास्त खरुाएका सम्ऩूणि पववयणहरु सत्म छन ्। दयखास्त फझुाएको ऩदको सूचनाको रार्ग अमोग्म टहरयने गयी कुनै सजामऩाएको छैन । 
कुनै कुया ढाॉटे वा रकुाएको ठहरयएभा प्रचर्रत कानून फभोक्तजन सहनेछु/फझुाउनेछु । उम्भेदवायरे ऩारना गने बनी प्रचर्रत कानून तथा मस दयखास्त 
पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उलरेक्तखत सफै शति तथा र्नमभहरु ऩारना गनि भन्जयु गदिछु । साथै कयायभा उलरेक्तखत शतिहरु ऩणुि रुऩभा ऩारना गनेछु य 
कयायको सभमबन्दा अगावै कयायको अन्त्म गदाि कक्तम्तभा ३ भपहनाको ऩूवि सूचना ददई कामािरमभा र्नवदेन ददनेछु । 

उम्भेदवायको लमाप्चे  

दामाॉ फामाॉ 
  

कामािरमरे बने 
यर्सद/बौचय नॊ. योर नॊ. 
दयखास्त अस्वीकृत बए सो को कायण् 
दयखास्त रुज ुगनेको नाभ य दस्तखत् 
र्भर्त  ्

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको  
दस्तखत  ्

र्भर्त  ्

द्रष्टव्म् दयखास्त साथ सूचनाभा उलरेक्तखत रगामत र्भम्नर्रक्तखत कागजातहरु अर्नवामि रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभाक्तणत गयी ऩेश गनुि ऩनेछ ।  

(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रपऩ,  
(२) सभऺता य सम्वद्ध आवश्मक ऩनेभा सो को प्रर्तर्रपऩ,  
(३) न्मूनतभ शैक्तऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयर्त्रक प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रपऩ,प्रवार्धक कामि(इक्तन्जर्नमरयङ्ग, क्तशऺा, स्वास््म तथा ऩशू क्तचपकत्सा रगाएतका अन्म 
ऺेत्रका रार्ग आवश्मक ऩने व्मवसापमक प्रभाणऩत्र(राईसेन्सको प्रर्तर्रपऩ, तार्रभ य अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रर्तर्रपऩ, आदद) ।  

हारसारै क्तखचेको ऩासऩोटि 
साइजको ऩयैु भाखाकृर्त 
देक्तखने पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा ऩन े
गयी उम्भेदवायरे दस्तखत 

गने 

 

.………………………… 

उम्भेदवायको सही 
    र्भर्त् 
 



प्रवेशऩत्र 

 

  उम्भेदवायरे ऩारन गनुिऩने र्नमभहरु  

१.ऩरयऺा ददन आउॉदा अर्नवामि रुऩभा प्रवेशऩत्र लमाउनऩुने। प्रवेश ऩत्र पवना ऩरयऺाभा फस्न  

 ऩाईने छैन       

२ऩरयऺा हरभा भोफाइर पोन लमाउन ऩाइनेछैन।  

३र्रक्तखत ऩरयऺाको नर्तजा प्रकाशन बएऩछी प्रमोगात्भक ऩरयऺ हनेुददनभा ऩर्न ऩवेशऩत्र अर्नवामि छ।       ऩरयऺाथीरे बने  

४.ऩरयऺा शरुु हनु ुबन्दा ३० र्भनेट आगाडी घण्टीद्धाया सूचना गयेऩछी ऩरयऺाहरहरुभा  

प्रवेश गनि ददईने छ। फस्तगुत ऩरयऺा शरुु बएको १५ र्भनेट ऩर्छ य पवषमगत ऩरयऺा  

शरुु बएको आधा घन्टा ऩर्छ आउने य वस्तगुत तथा पवडमगत दफैु ऩरयऺा सॉगै हनेुभा  

२० र्भनेट ऩर्छ आउने उम्भेदवायरे ऩरयऺभा फस्न ऩाउने छैन ।  

5ऩरयऺाहरभा प्रवेश गनि ऩाउने सभम अवधी(फुॉदानॊ.४ भा उलरेख गरय एको) र्फतेको १० र्भनेट 
ऩछाडी भात्र उम्भेदवायराई फापहय जाने अनभुर्त ददईनेछ।  

६.ऩरयऺाहरभा प्रवेश गयेऩर्छ पकताफ, काऩी, कागज, क्तचट आदद आपू साथ याखनहुदैुन। 
उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुि हदैुन।  

७ऩरयऺाहरभा उम्भेदवायरे ऩरयऺाका भमिदा पवऩरयत कुनै काभ गयेभा केन्द्रध्मऺरे ऩरयऺाहरफाट 
र्नष्काशन गयी तरुुन्त कानून फभोक्तजभको कावािही गनेछ य त्मसयी र्नष्काशन नगरयएको 
उम्भेदवायको सो पवऻाऩनको ऩरयऺा स्वत ्यद्द बएको भार्ननेछ ।  

८.र्फयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩरयऺाहरभा प्रवेश गयी ऩरयऺा ददने क्रभभा र्नजराई केही बएभा 
कामािरम जवापदेही हनेु छैन। 

९.उम्भेदवायरे ऩरयऺा ददएको ददनभा हाक्तजय अर्नवामि रुऩरे गनुि ऩनेछ।  

१०. सूचनाद्धाया र्नधाियण गयेको कामिक्रभ अनसुाय ऩरयऺा सञ्चारन हनेुछ।  

११.उम्भेदवायरे वस्तगुत ऩरयऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩत्रको  

की उत्तयऩकु्तस्तकाभा अर्नवामि रुऩरे रेख्न ुऩनेछ। नरेखेको  

उत्तयऩकु्तस्तका स्वत यद्द हनेुछ।                                                                     
कामािरमरे बने्- 

१२.आई.क्म ुऩरयऺाभा क्मारकुरेटय प्रमोग गनि ऩाईनेछैन।  

१३.कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्धभा                                                                ..................................   

 रेख्नऩुदाि ऩर्न ऩरयऺाभा सक्तम्भर्रत अन्म उम्भेदवायहरुराई वाधा नऩने गयी र्नरयऺकराई सोध्न ुऩनेछ ।                               (सदस्म सक्तचवको दस्तखत)  

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

                                                                                  

प्रवेशऩत्र 

उम्भेदवायरे ऩारन गनुिऩने र्नमभहरु                                                       

१.ऩरयऺा ददन आउॉदा अर्नवामि रुऩभा प्रवेशऩत्र लमाउनऩुने। प्रवेश ऩत्र पवना ऩरयऺाभा फस्न  

 ऩाईने छैन                                                                                          

२ऩरयऺा हरभा भोफाइर पोन लमाउन ऩाइनेछैन।  

३र्रक्तखत ऩरयऺाको नर्तजा प्रकाशन बएऩछी प्रमोगात्भक ऩरयऺ हनेुददनभा ऩर्न ऩवेशऩत्र अर्नवामि छ।     
                                                                                ऩरयऺाथीरे बने  

४.ऩरयऺा शरुु हनु ुबन्दा ३० र्भनेट आगाडी घण्टीद्धाया सूचना गयेऩछी ऩरयऺाहरहरुभा  

प्रवेश गनि ददईने छ। फस्तगुत ऩरयऺा शरुु बएको १५ र्भनेट ऩर्छ य पवषमगत ऩरयऺा  

शरुु बएको आधा घन्टा ऩर्छ आउने य वस्तगुत तथा पवडमगत दफैु ऩरयऺा सॉगै हनेुभा  

२० र्भनेट ऩर्छ आउने उम्भेदवायरे ऩरयऺभा फस्न ऩाउने छैन ।  

5ऩरयऺाहरभा प्रवेश गनि ऩाउने सभम अवधी(फुॉदानॊ.४ भा उलरेख गरय एको) र्फतेको १० र्भनेट 
ऩछाडी भात्र उम्भेदवायराई फापहय जाने अनभुर्त ददईनेछ।  

६.ऩरयऺाहरभा प्रवेश गयेऩर्छ पकताफ, काऩी, कागज, क्तचट आदद आपू साथ याखनहुदैुन। उम्भेदवायरे 
आऩसभा कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुि हदैुन।  

७ऩरयऺाहरभा उम्भेदवायरे ऩरयऺाका भमिदा पवऩरयत कुनै काभ गयेभा केन्द्रध्मऺरे ऩरयऺाहरफाट 
र्नष्काशन गयी तरुुन्त कानून फभोक्तजभको कावािही गनेछ य त्मसयी र्नष्काशन नगरयएको उम्भेदवायको 
सो पवऻाऩनको ऩरयऺा स्वत ्यद्द बएको भार्ननेछ ।  

८.र्फयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩरयऺाहरभा प्रवेश गयी ऩरयऺा ददने क्रभभा र्नजराई केही बएभा 
कामािरम जवापदेही हनेु छैन। 

९.उम्भेदवायरे ऩरयऺा ददएको ददनभा हाक्तजय अर्नवामि रुऩरे गनुि ऩनेछ।  

१०. सूचनाद्धाया र्नधाियण गयेको कामिक्रभ अनसुाय ऩरयऺा सञ्चारन हनेुछ।  

११.उम्भेदवायरे वस्तगुत ऩरयऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩत्रको  

की उत्तयऩकु्तस्तकाभा अर्नवामि रुऩरे रेख्न ुऩनेछ। नरेखेको  

उत्तयऩकु्तस्तका स्वत यद्द हनेुछ।                                                               
कामािरमरे बने्- 

१२.आई.क्म ुऩरयऺाभा क्मारकुरेटय प्रमोग गनि ऩाईनेछैन।  

१३.कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फन्धभा                                      कामािरमरे बने्-                                                                    

 रेख्नऩुदाि ऩर्न ऩरयऺाभा सक्तम्भर्रत अन्म उम्भेदवायहरुराई वाधा नऩने गयी र्नरयऺकराई सोध्न ुऩनेछ ।                     ............................................       

                                                                                                         (सदस्म सक्तचवको दस्तखत)  

 
 

 

पवऻाऩन नॊ. 
 

ऩद्- 

 

शे्रणी/तह्- 

 

ऩरयऺा केन्द्र्- 
 

उम्भेदवायको  नाभ, थय्-  

दस्तखत्-  

योर नॊ.   

पवऻाऩन नॊ. 
 

ऩद्- 

 
 

शे्रणी/तह्- 

 
 

ऩरयऺा केन्द्र्- 
 
 

उम्भेदवायको  नाभ, थय्-  

दस्तखत्-  

योर नॊ.   

हारसारै क्तखचेको ऩासऩोटि 
साइजको ऩयैु भाखाकृर्त 
देक्तखने पोटो महाॉ टास्ने 
य पोटो य पायाभभा ऩने 
गयी उम्भेदवायरे दस्तखत 
गने 

 

हारसारै क्तखचेको ऩासऩोटि 
साइजको ऩयैु भाखाकृर्त 
देक्तखने पोटो महाॉ टास्ने 
य पोटो य पायाभभा ऩने 
गयी उम्भेदवायरे दस्तखत 
गने 

दस्तखत गने 

 


