
            ऩदऩूर्ति सर्भर्त 
  देवतार गाउॉऩार्रका कामािरम 
              फाया 
          दयखास्त पायाभ 

(क)उम्भेदवायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फन्धी वववयण 

१. ववऻाऩन नॊ. २. खलु्रा/सभावशेी ३.ऩद ४.शे्रणी/तह ५.ऩरयऺा केन्र 

६.ऐनद्धाया तोवकएकोसभावसेी सभूहका उम्भेदवायहरु फीच भात्र प्रर्तस्ऩधाि गयाउन 
बर्न छुट्याईका ऩदहरुका 
ऩदऩूर्तिका रार्ग ववऻाऩनभा ददनबुएका बए सभूह चचन्ह( ०) रगाउनहुोस 

क)भवहरा                ख)आददवासी/जनजार्त   
ग)भधेशी                 घ)दर्रत   
ङ)आऩाङ्ग                 च) वऩछर्डएको ऺेत्र 

 

(ख)वैमचिक वववयण 

 नाभ थय (देवनागयीभा)  

(अॊग्रजेी ठूरो अऺयभा)  र्रङ्ग् 

नागरयकता नॊ. जायी गने चजल्रा  ् र्भर्त् 

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

  

घ)टोर 
ङ) भागि/घय नॊ. पोन नॊ. 

ऩत्राचाय गने ठेगाना  ् ईभेर 

जन्भ र्भर्त्               (वव.सॊ.भा.)                  (ईचस्व सॊवतभा) हारको उभेय्           वषि            भवहना 
फाफकुो नाभ, थय  ् फाजेको नाभ थय: 
 

 (ग) शैचऺक मोग्मता/तार्रभ (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको रार्ग चावहने आवश्मक न्मूनतभ शैचऺक मोग्मता/तार्रभ भात्र उल्रेख गने ) 

आवश्मक न्मूनतभ मोग्मता ववश्वववद्यारम/फोडि/तार्रभ 
ददने सॊस्था 

शैचऺक 
उऩार्ध/तार्रभ 

सॊकाम शे्रणी/प्रर्तशत भूर ववषम 

शैचऺक मोग्मता      

     

तार्रभ      

 

(घ)अनबुव सम्फन्धी वववयण 
कामािरम ऩद सेवा/सभूह/उऩसभूह शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय अवर्ध 

      

      

 

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

उम्भेदवायको ल्माऩचे सवहछाऩ उम्भेदवायको दयखास्त 

दामाॉ फामाॉ 
  

र्भर्त  ्

कामािरमरे बने 

यर्सद/बौचय नॊ. योर नॊ. 
दयखास्त अस्वीकृत बए सो को कायण  ्

दयखास्त रुज ुगनेको नाभ य दस्तखत  ्

र्भर्त् 
दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको  
दस्तखत् 
र्भर्त् 

रष्टव्म् दयखास्त साथ सूचनाभा उल्रेचखत रगामत र्भम्नर्रचखत कागजातहरु अर्नवामि रुऩभा उम्भेदवाय आपैरे प्रभाचणत गयी ऩेश गनुि ऩनेछ ।  

(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रवऩ,  
(२) सभऺता य सम्वद्ध आवश्मक ऩनेभा सो को प्रर्तर्रवऩ,  
(३) न्मूनतभ शैचऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र य चारयर्त्रक प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रवऩ,प्रवार्धक कामि(इचन्जर्नमरयङ्ग, स्वास््म तथा ऩशू चचवकत्सा रगाएतका अन्म ऺेत्र का 
रार्ग आवश्मक ऩने व्मवसावमक प्रभाणऩत्र(राईसेन्सको प्रर्तर्रवऩ, तार्रभ य अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रर्तर्रवऩ, आदद) ।  

कामािरम प्रमोजनको रार्ग 

ऩरयऺाथीको सॊकेत नॊ.- 
योरनॊ./ववऻाऩननॊ./आर्थिकवषि 

हारसारै चखचेको 
ऩासऩोटि साइजको ऩयैु 
भाखाकृर्त देचखने पोटो 
महाॉ टास्ने य पोटो य 
पायाभभा ऩने गयी 
उम्भेदवायरे दस्तखत 
गने 

 

 



                         

                                                                                     ऩदऩूर्ति सर्भर्त 

उम्भेदवायरे ऩारन गनुिऩने र्नमभहरु                                                        देवतार गाउॉऩार्रका 
१.ऩरयऺा ददन आउॉदा अर्नवामि रुऩभा प्रवेशऩत्र ल्माउनऩुने। प्रवेश ऩत्र ववना ऩरयऺाभा फस्न  

 ऩाईने छैन                                                                                      प्रवेशऩत्र 

२ऩरयऺा हरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइनेछैन।  

३र्रचखत 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 ववषमगत ऩरयऺा  

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

२० र्भनेट ऩर्छ आउने उम्भेदवायरे ऩरयऺभा फस्न ऩाउने छैन ।  

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

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

७ऩरयऺाहरभा उम्भेदवायरे ऩरयऺाका भमिदा ववऩरयत कुनै काभ गयेभा केन्रध्मऺरे ऩरयऺाहरफाट 
र्नष्काशन गयी तरुुन्त कानून फभोचजभको कावािही गनेछ य त्मसयी र्नष्काशन नगरयएको उम्भेदवायको 
सो ववऻाऩनको 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 हाचजय अर्नवामि रुऩरे गनुि ऩनेछ।  

१०.आमोगरे सूचनाद्धाया र्नधाियण गयेको कामिक्रभ अनसुाय ऩरयऺा सञ्चारन हनेुछ।  

११.उम्भेदवायरे वस्तगुत ऩरयऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩत्रको  

की उत्तयऩचुस्तकाभा अर्नवामि रुऩरे रेख्न ुऩनेछ। नरेखेको  

उत्तयऩचुस्तका स्वत यद्द हनेुछ।                                                               कामािरमरे बने्-  

१२.आई.क्म ुऩरयऺाभा क्मारकुरेटय प्रमोग गनि ऩाईनेछैन।  

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

 रेख्नऩुदाि ऩर्न ऩरयऺाभा सचम्भर्रत अन्म उम्भेदवायहरुराई वाधा नऩने गयी र्नरयऺकराई सोध्न ुऩनेछ ।                               (सदस्म सचचवको दतिखत)  

१४.र्न.सो ऐन 2049को दपा७ अनसुाय क) भवहरा ख)आददवासी/जनजार्त ग)भधेशी घ)दर्रत ङ)आऩाङ्ग च)वऩछर्डएको  

ऺेत्रका दयखस्त फझुाएको बए कुनकुन सभूहभा ऩरयऺाभा सचम्भर्रत हनु दयखास्त पायाभ फझुाएको हो सो व्महोया  

उत्तयऩचुस्तकाभा ऩर्न उल्रेख गनुि ऩनेछ।                                                  द्षटव्म्- कृप्मा उम्भेदवायरे ऩारन गनुि ऩने र्नमभहरु हेनुि होरा।  

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

                                                                                  

                                                                                  ऩदऩूर्ति सर्भर्त 

उम्भेदवायरे ऩारन गनुिऩने र्नमभहरु                                                       देवतार गाउॉऩार्रका 
१.ऩरयऺा ददन आउॉदा अर्नवामि रुऩभा प्रवेशऩत्र ल्माउनऩुने। प्रवेश ऩत्र ववना ऩरयऺाभा फस्न  

 ऩाईने छैन                                                                                         प्रवेशऩत्र 

२ऩरयऺा हरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइनेछैन।  

 

३र्रचखत 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 ववषमगत ऩरयऺा  

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

२० र्भनेट ऩर्छ आउने उम्भेदवायरे ऩरयऺभा फस्न ऩाउने छैन ।  

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

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

७ऩरयऺाहरभा उम्भेदवायरे ऩरयऺाका भमिदा ववऩरयत कुनै काभ गयेभा केन्रध्मऺरे ऩरयऺाहरफाट 
र्नष्काशन गयी तरुुन्त कानून फभोचजभको कावािही गनेछ य त्मसयी र्नष्काशन नगरयएको उम्भेदवायको 
सो ववऻाऩनको 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 हाचजय अर्नवामि रुऩरे गनुि ऩनेछ।  

१०.आमोगरे सूचनाद्धाया र्नधाियण गयेको कामिक्रभ अनसुाय ऩरयऺा सञ्चारन हनेुछ।  

११.उम्भेदवायरे वस्तगुत ऩरयऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩत्रको  

की उत्तयऩचुस्तकाभा अर्नवामि रुऩरे रेख्न ुऩनेछ। नरेखेको  

उत्तयऩचुस्तका स्वत यद्द हनेुछ।                                                             कामािरमरे बने्-  

१२.आई.क्म ुऩरयऺाभा क्मारकुरेटय प्रमोग गनि ऩाईनेछैन।  

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

 रेख्नऩुदाि ऩर्न ऩरयऺाभा सचम्भर्रत अन्म उम्भेदवायहरुराई वाधा नऩने गयी र्नरयऺकराई सोध्न ुऩनेछ ।                          (सदस्म सचचवको दतिखत)  

१४.र्न.सो ऐन 2049को दपा७ अनसुाय क) भवहरा ख)आददवासी/जनजार्त ग)भधेशी घ)दर्रत ङ)आऩाङ्ग च)वऩछर्डएको  

 ऺेत्रका दयखस्त फझुाएको बए कुनकुन सभूहभा ऩरयऺाभा सचम्भर्रत हनु दयखास्त पायाभ फझुाएको हो सो व्महोया         

उत्तयऩचुस्तकाभा ऩर्न उल्रेख गनुि ऩनेछ।                                    द्षटव्म्- कृप्मा उम्भेदवायरे ऩारन गनुि ऩने र्नमभहरु हेनुि होरा।  

 
 

 

क)ववऻाऩन नॊ. खलु्रा/सभावेशी सभूह 

  

  

  

  

ख)ऩद/शे्रणी ग)ऩरयऺा केन्र् 

  

घ)उम्भेदवायको  नाभ, थय्-  

दस्तखत  

क)ववऻाऩन नॊ. खलु्रा/सभावेशी सभूह 

  

  

  

  

ख)ऩद/शे्रणी ग)ऩरयऺा केन्र् 

  

घ)उम्भेदवायको  नाभ, थय्-  

दस्तखत  

हारसारै चखचेको ऩासऩोटि 
साइजको ऩयैु भाखाकृर्त 
देचखने पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा ऩने गयी 
उम्भेदवायरे दस्तखत गने 

 

हारसारै चखचेको 
ऩासऩोटि साइजको ऩयैु 
भाखाकृर्त देचखने पोटो 
महाॉ टास्ने य पोटो य 
पायाभभा ऩने गयी 
उम्भेदवायरे दस्तखत गने 

 


