
अनसूुची -२ 

(दफा १३ सगँ सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाचँा) 
आलिताि गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

डडेल्िरुा 
सदूुरपन्ित प्रदेश, नेपाि 

करारको िालग दरखास्त फाराम 

(खिुा प्रलतर्ोलगतात्मक परीक्षाका िालग) 
(क) उम्मेदवारिे दरखास्त फारम भरेको पद सम्बधिी वववरण 

१.ववज्ञापन नं. : २.खिुा ३.पद : ४.शे्रणी/तह 

५.परीक्षा केधर :  

६.खलु्िा प्रलतर्ोलगताद्वारा पूलतय वहने करार पदहरुमध्रे् कानून बमोन्िम आरक्षणको िालग तोवकएको समूहका 
उम्मेदवारहरुवीच मात्र प्रलतस्पिाय गराउन भनी छुट्टईएका पदहरुको पदपूलतयका िालग भएका ववज्ञापनमा ददन ु
भएको भए समूह न्चधह (०) िगाउनहुोस । 

क) मवहिा       ख) आददवासी/िनिालत 

ग) मिेसी       घ) दलित 

ङ) अपाङ्ग       च) वपछलडएको के्षत्र 

(ख) उम्मेदवारको वैर्न्िक वववरण 

उम्मेदवारको नाम, थर (देवनागरीकमा) 
अंग्रिेी ठूिो अक्षरमा) लिङ्ग : 

नागररकता नं. : िारर गने न्िल्िा : लमलत : 
स्थार्ी ठेगाना क)न्िल्िा : ख)न.पा./गा.पा. : ग)वडा णं. 

घ) टोि ङ) मागय/घर णं. : च) फोन नं. 
पत्राचार गने ठेगाना:  ई-मेि : 
बाबकुो नाम, थर : आमाको नाम, थर : 
बािेको नाम, थर : पती/पत्नीको नाम, थर : 
िधम लमलत (वव.सं.मा) (ईस्वी सनमा) हािको उमेर :  वर्य   मवहना 
(ग) शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िालग चावहन ेआवश्र्क धरू्नतम शैन्क्षक र्ोग्तर्ा/तालिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क धरू्नतम र्ोग्र्ता ववश्वववद्यािर्/बोडय/तालिम ददने संस्था शैन्क्षक उपालि/तालिम संकार् शे्रणी/प्रलतशत मूि ववर्र् 

शैन्क्षक र्ोग्र्ता      

     

तालिम      

(घ) अनभुव सम्बधिी वववरण (दरखास्त फारम भरेको पदको ववज्पनकोिालग अनभुव तथा ववदाको वववरण आवश्र्क भएमा मात्र उल्िेख गने) 

कार्ायिर् पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/करार 
अवलि 

देन्ख सम्म 

       

       

       

मैिे र्स दरखास्तमा खिुाएका सम्पूणय वववरणहरु सत्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको ववज्ञापनको िालग अर्ोग्र् ठहररने गरी कुनै सिार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाटेँ 
वा िकुाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोन्िम सहनेछु/वझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेन्खत सबै 
शतय तथा नर्महरु पािना गनय मञ्जुर गदयछु । 

उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप  
 
 
 

उम्मेदवारको दस्तखत : 
 

लमलत : 
दार्ा ँ बार्ा ँ

 
 
 

कार्ायिर्को कमयचारीिे भने 

रलसद/भौचर नं. कार्ायिर्को कमयचारीिे भने 

दरखास्त अस्वीकृत भए सोको कारण : 
दरखास्त रुि ुगनेको दस्तखत : 
लमलत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत : 
लमलत : 

रष्टव्र् : दरखास्त साथ ववज्ञापनमा उल्िेन्खत िगार्त लनम्नलिन्खत कागिातहरु अलनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमान्णत गरी पेश गनयपनेछ । 

(१) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप                                 (२) समकक्षता तथा सम्बद्धता आवश्र्क पनेमा सोको प्रलतलिवप 

(३)ववज्ञापन भएको पदको िालग तोवकएको न्नतम शैन्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमापत्र र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप (तालिम र अनभुव आवश्र्क पनेमा सो समेतको 
प्रलतलिवप) 

(४) आरक्षण प्रर्ोिनका िालग मवहिा, आददवासी/िनिाती, मिेसी र दलित उम्मेदवारिे आलथयक र सामान्िक रुपमा पछाडी परेको भने्न प्रमाणको प्रलतलिवप पेश गनुय 
पनेछ । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ववज्ञापन नं.  

पद  

शे्रणी/तह  

परीक्षाको वकलसम  

परीक्षा केधर  

उम्मेदवारको  नाम थर : 
 दस्तखत : 

ववज्ञापन नं.  

पद  

शे्रणी/तह  

परीक्षाको वकलसम  

परीक्षा केधर  

उम्मेदवारको  नाम थर : 
 दस्तखत : 

हािसािै न्खंचेको 
पासपोटय साइिको परैु 

मखुाकृत देन्खने 
फोटो टास्ने र फोटो 
र फाराममा पनेगरी 

उम्मेदवारिे पािन गनुयपने लनर्महरु : 
१४. परीक्षा ददन आउँदा अलनवार्य रुपमा प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा बस्न 

पाइने छैन । 

१५. परीक्ष हिमा मोबाइि फोन ल्र्ाउन पापने छैन । 

१६. लिन्खत परीक्षाको नलतिा प्रकान्शत भएपलछ अधतवायता हनेु ददनमा पलन परवेशपत्र ल्र्ाउन ु
अलनवार्य छ । 

१७. परीक्षा शरुु हनु ुभधदा ३० लमनेट अगालड घण्टीद्वारा सूचना गरेपलछ परीक्षा हिमा प्रवेश गनय 
ददइइनेछ  वस्तगुत परीकर्ा शरुरु भएको १५ लमनेट  पलछ र ववर्र्ग पररक्षा शरुु भएको आिा 
घण्टा पलछ आउने र वस्तगुत तथा ववर्र्गत दवैु परीक्षा सँगै हनेुमा २० लमनेट पलछ आउने 
उम्मेदवारिे परीक्षामा वस्न पाउने छैन । 

१८. परीक्षा हिमा प्रवेश गनय पाउने समर् अवलि (वुदँा नं. ४ मा उल्िेख गररएको ववतेको १० 
लमनेट पछालड मात्र उम्मेदवारिाई परीक्षा िह बावहर िाने अनमुलत ददइने छ । 

१९. परीक्षा हिमा प्रवेश गरे पलछ वकताव, कापी, कागि, न्चट आदद आफू साथ राख्न ुहदैुन । 
उम्मेदवारिे आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हदैुन । 

२०. परीक्षा हिमा उम्मेदवारिे परीक्षाको मर्ायदा ववपरीत कुनै काम गरेमा केधराध्क्षिे परीक्षा 
हिबाट लनष्काशन गरी तरुुधत कानून बमोन्िमको कारवाही गनेछ र त्र्सरी लनष्काशन गररएको 
उम्मेदवारिे सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वत: रद्द भएको मालनने छ । 

२१. लबरामी भएको उम्मेदवारिे परीक्षा हिमा प्रवेश गरर परीक्षा ददने क्रममा लनििाई केही भएमा 
आर्ोग िवाफदेही हनेु छैन । 

२२. उम्मेदवारिे परीक्षा ददएको ददनमा हान्िर अलनवार्य रुपिे गनुय पनेछ । 

२३. आर्ोगिे सूचनाद्वारा लनिायरण गरेको कार्यक्रम अनसुार परीक्षा समचािन हनेुछ । 

२४. उम्मेदवारिे वस्तगुत परीक्षामा आफुिाई प्राप्त प्रश्न पत्रको "की" उत्तरपनु्स्तकामा अलनवार्य रुपिे 
िेख्नपुने छ । निेखेमा उत्तरपनु्स्तका स्वत : रद्द हनेुछ । 

२५. ल्र्ाकत (आई.क्रू्) परीक्षामा क्र्ािकुिेटर प्रर्ोग गनय पाइनेछैन । 

२६. कुनै उम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बधिमा सोध्न ुपदाय पलन परीक्षामा सन्म्मलित 
अधर् उम्मेदवारहरुिाई भािा नपने गरी लनरीक्षकिाई सोध्न ुपनेछ । 

 

प्रवेश पत्र 

कार्ायिर्को कमयचारीिे भने : 
छनौट सलमलतबाट लिइन ेउि पदको परीक्षामा तपाईिाई लनम्न केधरबाट 
सन्म्मलित हनु अनमुती ददइएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको शतय नपगेुको 
ठहर भएमा िनुसकैु अवस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुेछ ।  

परीक्षा केधर :  

रोि नं. : 
........................... 
  अलिकृत दस्तखत 

रष्टव्र् : 
२) कृपर्ा उम्मेदवारिे पािना गनुय पने लनर्महरु हेनुय होिा । 

 

हािसािै न्खंचेको 
पासपोटय साइिको परैु 

मखुाकृत देन्खने 
फोटो टास्ने र फोटो 
र फाराममा पनेगरी 

उम्मेदवारिे पािन गनुयपने लनर्महरु : 
१. परीक्षा ददन आउँदा अलनवार्य रुपमा प्रवेशपत्र ल्र्ाउन ुपनेछ । प्रवेशपत्र ववना परीक्षामा बस्न 

पाइने छैन । 

२. परीक्ष हिमा मोबाइि फोन ल्र्ाउन पापने छैन । 

३. लिन्खत परीक्षाको नलतिा प्रकान्शत भएपलछ अधतवायता हनेु ददनमा पलन परवेशपत्र ल्र्ाउन ु
अलनवार्य छ । 

४. परीक्षा शरुु हनु ुभधदा ३० लमनेट अगालड घण्टीद्वारा सूचना गरेपलछ परीक्षा हिमा प्रवेश गनय 
ददइइनेछ  वस्तगुत परीकर्ा शरुरु भएको १५ लमनेट  पलछ र ववर्र्ग पररक्षा शरुु भएको 
आिा घण्टा पलछ आउने र वस्तगुत तथा ववर्र्गत दवैु परीक्षा सँगै हनेुमा २० लमनेट पलछ 
आउने उम्मेदवारिे परीक्षामा वस्न पाउने छैन । 

५. परीक्षा हिमा प्रवेश गनय पाउने समर् अवलि (वुदँा नं. ४ मा उल्िेख गररएको ववतेको १० 
लमनेट पछालड मात्र उम्मेदवारिाई परीक्षा िह बावहर िाने अनमुलत ददइने छ । 

६. परीक्षा हिमा प्रवेश गरे पलछ वकताव, कापी, कागि, न्चट आदद आफू साथ राख्न ुहदैुन । 
उम्मेदवारिे आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुय हदैुन । 

७. परीक्षा हिमा उम्मेदवारिे परीक्षाको मर्ायदा ववपरीत कुनै काम गरेमा केधराध्क्षिे परीक्षा 
हिबाट लनष्काशन गरी तरुुधत कानून बमोन्िमको कारवाही गनेछ र त्र्सरी लनष्काशन 
गररएको उम्मेदवारिे सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वत: रद्द भएको मालनने छ । 

८. लबरामी भएको उम्मेदवारिे परीक्षा हिमा प्रवेश गरर परीक्षा ददने क्रममा लनििाई केही 
भएमा आर्ोग िवाफदेही हनेु छैन । 

९. उम्मेदवारिे परीक्षा ददएको ददनमा हान्िर अलनवार्य रुपिे गनुय पनेछ । 

१०. आर्ोगिे सूचनाद्वारा लनिायरण गरेको कार्यक्रम अनसुार परीक्षा समचािन हनेुछ । 

११. उम्मेदवारिे वस्तगुत परीक्षामा आफुिाई प्राप्त प्रश्न पत्रको "की" उत्तरपनु्स्तकामा अलनवार्य 
रुपिे िेख्नपुने छ । निेखेमा उत्तरपनु्स्तका स्वत : रद्द हनेुछ । 

१२. ल्र्ाकत (आई.क्रू्) परीक्षामा क्र्ािकुिेटर प्रर्ोग गनय पाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बधिमा सोध्न ुपदाय पलन परीक्षामा 
सन्म्मलित अधर् उम्मेदवारहरुिाई भािा नपने गरी लनरीक्षकिाई सोध्न ुपनेछ । 

 

कार्ायिर्को कमयचारीिे भने : 
छनौट सलमलतबाट लिइन ेउि पदको परीक्षामा तपाईिाई लनम्न केधरबाट 
सन्म्मलित हनु अनमुती ददइएको छ । ववज्ञापनमा तोवकएको शतय नपगेुको 
ठहर भएमा िनुसकैु अवस्थामा पलन र्ो अनमुलत रद्द हनुेछ ।  

परीक्षा केधर :  

रोि नं. : 
........................... 
  अलिकृत दस्तखत 

रष्टव्र् : 
१) कृपर्ा उम्मेदवारिे पािना गनुय पने लनर्महरु हेनुय होिा । 

 

प्रवेश पत्र 


