
            
                               

 

           दरखास्त फाराम 

                (खुला/समावेशी प्रततयोतितात्मक परीक्षाका लाति) 

                                                                                                                                                                                            फाराम नं. :- 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 तवज्ञापन नं.  

 (क) परीक्षा दिने पिः–                                                     (ख) श्रेणीः–                                                             (ग) समहूः–                   

 

 १. (क) उम्मेिवारको परूा नाम थर :– 

      (ख) बोलाइने तथा अन्य प्रचदलत नामहरु :– 

 

 २. (क) दववादहत वा अदववादहत:– 

      (ख) उम्मेिवार दववादहत मदहला भएमा पदतको नामः–  

 

              ३. स्थायी ठेगानाः– 

       (क) प्रिेशः–                                                                      (ख) दिललाः–                                             (ग) न.पा./गा.पा.:–                    

       (घ) वडा नं.:–                                                                    (ङ) ब्लक नं.:–                                            (च) हुलाकः– 

 

  ४.  हाल बसेको ठेगानाः– 

       (क) प्रिेशः–                                                                       (ख) दिललाः–                                             (ग) न.पा./गा.पा.:–                    

   (घ) वडा नं.:–                                                                     (ङ) ब्लक नं.:–                                            (च) हुलाकः– 

     (उम्मेदवारले लेखेको हाल बसेको ठेगाना पररवर्तन भएमा समममर्लाई सचूना मदनपुनेछ । ) 

 

  ५.  बािे/ससरुा (दववादहत मदहला भए) को परूा नाम (थर समेत) :– 

         

  ६.  बाबुको  

       (क) परूा नाम (थर समेत) :–                                                                                                                     (ख) पेशाः–                            

       (ग) ठेगानाः–  

  

             ७.   (क)  उम्मेिवारको िन्म दमदत :– 

        (ख)  िरखास्त दिने अदन्तम दमदतमा हुने उमेर :– वर्ष .................  मदहना ...................  दिन ................                                         

               (यस सम्बन्धमा भएसम्म मनम्न मलमखर् ग्राह्यर्ा क्रमानसुारको प्रमामिर् प्रमर्मलमप पेश गनुत अमनवायत छ ।) 

               (१) उमेर खलेुको शैदक्षक योग्यताको प्रमाण–पत्र 

               (२) नागररकता प्रमाण–पत्र 

               (३) आफू बहाल रहकेो संस्थाले प्रमादणत गरी दिएको उमेरको सक्कल प्रमाण, उम्मेिवारको सम्पकष   

 

                 फोन नं. ....................                                          मोबाइल नं. ....................                                             ईमेल .................... 

 

   ८.  नागररकता नं. :–                            िारी भएको दिलला :–                                             िारी भएको दमदत :– 

 

 

 

 

कायाालय प्रयोजनको लाति दरखास्त 

िताषको दसलदसलेवार 

नम्बर :- 

 

िताष दमदत :- 

(१)  खुला   

(२)  समावेशी:- 

(क) मदहला           (ख) आदिवासी/ िनिादत 

(ग) मधेसी             (घ) िदलत        (ङ) अपाङ्ग 

(च) दपदिदडएको के्षत्र 

 
हाल सालै दखचेको 

पासपोर्ष साइिको पूरै 

मखुाकृदत िदेखने फोर्ो 

र्ााँसी फोर्ोमा समते पने 

गरी उम्मिेवारले 

िस्तखत गने 

 

 

  

   
 



 

 

      ९.  दशक्षा सम्बन्धी योग्यता : एस.एल.सी.  अथवा सो सरहका तथा सो भन्िा उच्च दशक्षा प्राप्त भएको भए समयको क्रम दमलाएर तल दववरण दिनपुिष :– 

क्र.स.ं               उत्तीर्ा भएको परीक्षा परीक्षा तलने ससं्थाको 

नाम  र ठेिाना 

   परीक्षा उत्तीर्ा   

िरेको साल 

     प्राप्त शे्रर्ी कूल प्राप्ताङ्क परीक्षामा तलइएको 

मूल तवषयहरु 

       

       

       

       

       

   (परीक्षामा उत्तीित भएको पुमि गनत प्रमाि–पत्र, माकत मसट वा ट्रान्समक्रप्ट र अन्य प्रमाि–पत्रहरुको प्रमामिर् प्रमर्मलमप दरखास्र् साथै संलग्न भएको हुनपुदतछ ।) 

 

  १०. दवशेर् योग्यता वा तादलमको दववरणः– 

क्र.स.ं                  प्रमार्पत्रको नाम 

(तकतसम सतहत) 

ससं्थाको नाम र  ठेिाना प्राप्त िरेको  साल     तातलमको 

अवति 

           तवषय 

      

      

      

      

      

 (उक्त मवशेष योग्यर्ा वा र्ामलमका प्रमाि–पत्रका प्रमामिर् प्रमर्मलमपहरु दरखास्र्साथ संलग्न हुनु पदतछ ।) 

 

११. दशक्षण संस्थामा अध्ययन गिाष वा सरकारी वा गैरसरकारी सेवामा रहाँिा वा खेलकूि प्रदतयोदगतामा भाग दलई कुनै परुस्कार, मान पिवी, तक्मा, प्रशंसापत्र वा िात्रवदृि 

आदि पाएको भए त्यसको दववरण  :– 

क्र.स.ं               पुरस्कार मानपदवी, तक्मा, प्रशंसापत्र वा छात्रवृतत्तको नाम प्राप्त िरेको  

   साल 

तदने ससं्थाको नाम 

     

     

     

     

 (सो प्राप्त गरेको पत्रको प्रमर्मलमपका प्रमामिर् प्रमर्मलमपहरु दरखास्र्साथ संलग्न हुनपुदतछ ।) 

 

 

 



 

१२. उम्मेिवारले पदहले र अदहले सरकारी वा अन्य सावषिदनक संस्थामा काम गरेको भएमा शुरुिेदखको दवस्ततृ दववरण :– 

क्र.स.ं नयााँ तनयुक्ती 

वा बढुवा 

भएको तमतत 

नयााँ तनयुक्ती, 

सरुवा, बढुवा 

मध्ये कुन हो ? 

   स्थायी वा 

अस्थायी 

पदको स्तर 

(प्रातवतिक वा 

अप्रातवतिक) 

   कुन शे्रर्ी वा तह 

(अतिकृत वा 

सहायक स्तर) 

   कायाालय सरुवा, 

   बढुवा राजीनामा  

   िनुा भै वा खोतसई  

   सो पदमा रही बहाल 

रहेको अतततम तमतत 

   सरुवा, बढुवा 

अवकाश वा 

राजीनामा  

   कुन तकतसमको 

हो स्पष्ट उल्लेख 

हुनुपछा  

जम्मा 

बहाल 

रहेको 

अविी 

        

 

 

         

         

         

 

१३. नेपाली भार्ा बाहके, लेखपढ गनष िानेका अरु भार्ाहरुः– 

क्र.स.ं भाषाको नाम बोल्न मात्र सक्छु पढ्नमात्र 

सक्छु 

बोल्न, पढ्न 

 र लेख्न सक्छु 

 परीक्षा उत्तीर्ा िरेको भए (कुनै) 

      

      

      

     

१४.  बानी परेको सोख तथा अदन्तम परीक्षा उिीणष भएपदि गरेका कामको दववरण :– 
 

१५.  आफ्नो पररचय राम्ररी पाएको नातेिार बाहके,  िईु िना प्रदतदित व्यदिहरुको नाम, थर र परूा ठेगानाः– 

        (क) नामः–                                                                                                         (ख) नामः– 

               ठेगानाः–                                                                                   ठेगानाः– 
 

१६. िस्तुर बुझाएको भौचर वा रसीि नम्बर .................................... दमदत ...................... 
 

१७. उम्मेिवारले िााँच दिने परीक्षा केन्र ....................................................................... 
 

१८.  अन्य कुनै पिको लादग यस सदमदतमा िरखास्त दिन ुभएको दथयो ? यो परीक्षाको साथसाथै अरु पिको परीक्षा दिाँिै हुनहुुन्ि? दववरण दिनुहोस् :– 

क्र.स.ं पद तथा तह भए सफल हुनु भयो वा हुनु भएन? रोल नं. वा 

दरखास्त दताा नं. 

तवज्ञापन नं. र  

साल, मातहना 

स्थान 

  

 

    

   

 

   

   

 

   

 

  



 

 
 

उम्मेदवारले ध्यान तदनुपने कुराहरु 
 

    १. िरखास्तसाथ दनम्नानुसारका कागिातहरु सलंग्न हुन ुपनेिः– 

     (क) उमेर खलेुको प्रमादणत प्रदतदलदप । 

     (ख) नागररकताको प्रमाण–पत्रको प्रमादणत प्रदतदलदप । 

     (ग) शैदक्षक योग्यताको प्रमाण–पत्र र माकष दसर्को प्रमादणत प्रदतदलदपहरु । 

    (घ) नेपाल सरकारको नोकरी वा अन्य सावषिदनक संस्थानमा काम गरी अनभुव प्राप्त गरेको भए त्यसरी प्राप्त गरेको अनभुव यस िरखास्त फारमको िफा १२ बमोदिम 

भरी सबै कुरा स्पष्ट िेदखने गरी उम्मेिवारले काम गरररहकेो संस्थान, कायाषलय, दवभाग, मन्त्रालय वा दकताबखानाबार् प्रमादणत गराई सो प्रमाण उम्मेिवारले 

यसै िरखास्त साथै पेश गनुष पनेि । (यही प्रमाणको आधारमा कायाषलयले उम्मेिवारको अनभुवको मलूयाङ्कन गनष सक्नेि ।) 

     (ङ) िरखास्तसाथ दबज्ञापनमा उललेदखत लगायत दनम्नदलदखत कागिातहरु अदनवायष रुपमा उम्मेिवार आफैले प्रमादणत गरी पेश गनुषपनेि ।              
 

      २. लोकसवेा आयोगल ेमान्यता दिएको शदैक्षक योग्यतालाई मात्र यस सदमदतल ेमान्यता दिनेि । 

 

      ३. अन्तवाषताषको दिन उम्मिेवारले आफ्नो सब ैसक्कल प्रमाण–पत्र सदहत उपदस्थत हुनपुिषि । 
 

      

           यसमा लेदखएको कुराहरु पढी भरेको िवाफ सब ैमलै ेिानेबझुेसम्म ठीक िरुुस्त ि । दनिामती सवेा ऐन वा कुनैपदन सावषिदनक ससं्थाको दवदनयम लाग ूभएपदि 

भदवष्यमा सरकारी वा सावषिदनक ससं्थान वा सदमदतको नोकरीको दनदमि सामान्यतया अयोग्य ठहररने गरी नोकरीबार् बखाषस्त भएको िैन र मरेो दनयदुिको 

सम्बन्धमा असर पनष सक्ने कुनै कुरा समते मलैे िानी–िानी लकुाएको िैन भनी सहीिाप गनेः– 

          

          तमततिः               /          /                                                                                              

 

                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      ल्याप्चे सहीछाप 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

िााँया बााँया 

  

कायाालयको सम्बततित कमाचारीले भने  :– 
 

(१) िरखास्त तथा व्यदिगत दववरण फारम प्रदत ................. 

(२) प्रवेश पत्र प्रदत ................. रोल नं. ................ 

(३) प्रमादणत प्रदतदलदपहरुको संलग्न प्रदत .................... 

(४) बैंक............................................................................................................................... भौ. नं. /रदसि .................   

      दमदत ...........................                                                                                                    नम्बर .................... 

 (५) िरखास्त बुझ्नेको हस्ताक्षर र दमदत .......................... 

(६) िरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गने अदधकृतको हस्ताक्षर र दमदत ......................... 

 

                                                                                                                                    

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

उम्मेदवारको पूरा हस्ताक्षर 



                                                                 

 प्रवेश-पत्र 

     (खुला/समावेशी प्रततयोतितात्मक परीक्षाका लाति) 
 

तवज्ञापन नं. ................                                           तवज्ञापन भएको वषा ............. 

परीक्षा केतरिः– 

 

१. परीक्षाथीले भनेिः– 

(क) नाम, थरः– 

(ख) परीक्षा दिन ेपिः–                                                                      श्रेणीः–                                           

(ग) सेवा/ समहू :– 

(घ) परीक्षाथीको िस्तखतको नमनूाः– 

 

२. कायाालयको सम्बततित अतिकृतले भनेिः–                                                   दमदतः– 

     यस कायाषलयबार् दमदत ...........................मा/िेदख दलइने उि पिको परीक्षामा दनम्न केन्रबार् तपाईलाई सदम्मदलत गराउन  अनमुदत दिइएको ि । 

   केन्रः–                                                                 रोल नम्बरः–                                                िस्तखतः– 

     िताषः– 

 

     नोटः– कृपया पछामि हनेुतहोला । 

 

                                                    

                                                                

 प्रवेश-पत्र 

     (खुला/समावेशी प्रततयोतितात्मक परीक्षाका लाति) 
 

तवज्ञापन नं. ................                                           तवज्ञापन भएको वषा ............. 

परीक्षा केतरिः– 

 

१. परीक्षाथीले भनेिः– 

(क) नाम, थरः– 

(ख) परीक्षा दिने पिः–                                                                      श्रेणीः–                                           

(ग) सेवा/ समहू :– 

(घ) परीक्षाथीको िस्तखतको नमनूाः– 

 

२. कायाालयको सम्बततित अतिकृतले भनेिः–                                                   दमदतः– 

     यस कायाषलयबार् दमदत ...........................मा/िेदख दलइने उि पिको परीक्षामा दनम्न केन्रबार् तपाईलाई सदम्मदलत गराउन  अनमुदत दिइएको ि । 

   केन्रः–                                                                 रोल नम्बरः–                                                िस्तखतः– 

     िताषः– 

 

     नोटः– कृपया पछामि हनेुतहोला । 

 

 
हाल सालै दखचेको 

पासपोर्ष साइिको पूरै 

मखुाकृदत िदेखने फोर्ो 

र्ााँसी फोर्ोमा समते पने 

गरी उम्मिेवारले 

िस्तखत गने 

 

 
हाल सालै दखचेको 

पासपोर्ष साइिको पूरै 

मखुाकृदत िदेखने फोर्ो 

र्ााँसी फोर्ोमा समते पने 

गरी उम्मिेवारले 

िस्तखत गने 

 



 

 

 

परीक्षाथीले पालना िनुापने तनयमहरु 
 

(१) परीक्षा दिन आउाँिा अदनवायष रुपमा प्रवेशपत्र लयाउन ुपनेि । प्रवेशपत्र दबना परीक्षामा बस्न पाइने िैन । 

(२) परीक्षा हलमा मोबाइल फोन लयाउन पाइने िैन । 

(३) दलदखत परीक्षाको नदतिा प्रकाशन भएपदि अन्तवाषताष हुने दिनमा पदन प्रवेशपत्र लयाउन ुअदनवायष ि । 

(४) परीक्षा शरुु हुन ुभन्िा ३० दमनेर् अगादड घण्र्ीद्वारा सचूना गरेपदि परीक्षा हलमा प्रवेश गनष दिइनेि । वस्तुगत परीक्षा शरुु भएको १५ दमनेर् पदि र दवर्यगत परीक्षा 

शरुु भएको आधा घण्र्ा पदि आउने र वस्तुगत तथा दवर्यगत िवुै परीक्षासंगै हुनेमा २० दमनेर् पदि आउने उम्मेिवारले परीक्षामा बस्न पाउने िैन । 

(५) परीक्षा हलमा प्रवेश गनष पाउने समय अवदध (बुाँिा नं. ४ मा उललेख गररएको) दबतेको १० दमनेर् पिादड मात्र उम्मेिवारलाई परीक्षा हल बादहर िाने अनमुदत 

दिइनिे । 

(६) परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पदि दकताब, कापी, कागि, दचर् आदि आफू साथ राख्नु हुिैन । उम्मेिवारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुषहुिैन । 

(७) परीक्षा हलमा उम्मेिवारले परीक्षाको मयाषिा दवपरीत कुनै काम गरेमा केन्राध्यक्षले परीक्षा हलबार् दनष्काशन गरी तुरुन्त काननू बमोदिमको कारबाही गनेि र 

त्यसरी दनष्काशन गररएको उम्मेिवारको सो दवज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मादनने ि ।   

(८) दबरामी भएको उम्मेिवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा दिने क्रममा दनिलाई केही भएमा सदमदत िवाफिेही हुने िैन । 

(९) उम्मेिवारले परीक्षा दिएको दिनमा हादिर अदनवायष रुपले गनुष पनेि । 

(१०) सदमदतले सचूनाद्वारा दनधाषरण गरेको कायषक्रम अनसुार परीक्षा संचालन हुनेि । 

(११) कुनै उम्मेिवारले प्रश्न पत्रमा रहकेो अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपिाष पदन परीक्षामा सदम्मदलत अन्य उम्मेिवारहरुलाई बाधा नपने गरी दनरीक्षकलाई सोध्न ुपनेि । 

(१२) दवज्ञापन अनसुार (क) मदहला (ख) आदिवासी/ िनिादत (ग) मधेसी (घ) िदलत (ङ) अपाङ्ग (च) दपिदडएको के्षत्रको िरखास्त बुझाएको भए कुन–कुन समहूको 

परीक्षामा सदम्मदलत हुन िरखास्त फाराम बुझाएको हो सो व्यहोरा उिर पदुस्तकामा पदन उललेख गनुष पनेि । 

(१३) प्रवेशपत्र हराएमा अको प्रवेशपत्र दलन सदमदतले तोकेको रकम (रु.२०) िादखला गनुष पनेि । 

 

 

 

 

 

 

 

परीक्षाथीले पालना िनुापने तनयमहरु 
 

(१) परीक्षा दिन आउाँिा अदनवायष रुपमा प्रवेशपत्र लयाउन ुपनेि । प्रवेशपत्र दबना परीक्षामा बस्न पाइने िैन । 

(२) परीक्षा हलमा मोबाइल फोन लयाउन पाइने िैन । 

(३) दलदखत परीक्षाको नदतिा प्रकाशन भएपदि अन्तवाषताष हुने दिनमा पदन प्रवेशपत्र लयाउन ुअदनवायष ि । 

(४) परीक्षा शुरु हुनु भन्िा ३० दमनेर् अगादड घण्र्ीद्वारा सचूना गरेपदि परीक्षा हलमा प्रवेश गनष दिइनेि । वस्तुगत परीक्षा शरुु भएको १५ दमनेर् पदि र दवर्यगत 

परीक्षा शरुु भएको आधा घण्र्ा पदि आउने र वस्तुगत तथा दवर्यगत िवुै परीक्षासंगै हुनेमा २० दमनेर् पदि आउने उम्मेिवारले परीक्षामा बस्न पाउने िैन । 

(५) परीक्षा हलमा प्रवेश गनष पाउने समय अवदध (बुाँिा नं. ४ मा उललेख गररएको) दबतेको १० दमनेर् पिादड मात्र उम्मेिवारलाई परीक्षा हल बादहर िाने अनमुदत 

दिइनिे । 

(६) परीक्षा हलमा प्रवेश गरे पदि दकताब, कापी, कागि, दचर् आदि आफू साथ राख्नु हुिैन । उम्मेिवारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत गनुषहुिैन । 

(७) परीक्षा हलमा उम्मेिवारले परीक्षाको मयाषिा दवपरीत कुनै काम गरेमा केन्राध्यक्षले परीक्षा हलबार् दनष्काशन गरी तुरुन्त काननू बमोदिमको कारबाही गनेि 

र त्यसरी दनष्काशन गररएको उम्मेिवारको सो दवज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मादनने ि ।   

(८) दबरामी भएको उम्मेिवारले परीक्षा हलमा प्रवेश गरी परीक्षा दिने क्रममा दनिलाई केही भएमा सदमदत िवाफिेही हुने िैन । 

(९) उम्मेिवारले परीक्षा दिएको दिनमा हादिर अदनवायष रुपले गनुष पनेि । 

(१०) सदमदतले सचूनाद्वारा दनधाषरण गरेको कायषक्रम अनसुार परीक्षा संचालन हुनेि । 

(११) कुनै उम्मेिवारले प्रश्न पत्रमा रहकेो अस्पष्टताको सम्बन्धमा सोध्न ुपिाष पदन परीक्षामा सदम्मदलत अन्य उम्मेिवारहरुलाई बाधा नपने गरी दनरीक्षकलाई सोध्नु 

पनेि । 

(१२) दवज्ञापन अनुसार (क) मदहला (ख) आदिवासी/ िनिादत (ग) मधेसी (घ) िदलत (ङ) अपाङ्ग (च) दपिदडएको के्षत्रको िरखास्त बुझाएको भए कुन–कुन 

समहूको परीक्षामा सदम्मदलत हुन िरखास्त फाराम बुझाएको हो सो व्यहोरा उिर पुदस्तकामा पदन उललेख गनुष पनेि । 

(१३) प्रवेशपत्र हराएमा अको प्रवेशपत्र दलन सदमदतले तोकेको रकम (रु.२०) िादखला गनुष पनेि । 


