
P

ज  िमित

शैि क यो ता शैि क यो ता / तािलम

दायाँ

हालसालै खचेको
पासपोट साइजको पुरै
मुखाकृित दे खने फोटो
टाँसी फोटोमा समेत पन
गरी उ ेदवारले
द खत गन

(क) उ ेदवारले दरखा  फाराम भरेको पद स ी िववरण
२. पद :- ३. सेवा :-

कायालय योजनको लािग
रोल नं. / िव ापन नं. / सूचना नं.

………… /…………………… /………………...

सुदूरपि म देस सरकार
सामािजक िवकास म ालय

ादेिशक आयुवद िचिक ालय
धनगढी, कैलाली

दरखा  फाराम

प ाचार गन ठेगाना :- ई-मेल .:-
बाबुको नाम, थर:- आमाको नाम, थर:-

५. उपसमुह :-

(ख) उ ेदवारको वैय क िववरण

उ ेदवारको
नाम, थर

(देवनागरीमा ):-
(अ ेिजमा) :-

नाग रकता नं. :-

७. प र ाके  :-

जारी गन िज ा :-
िल  :-
िमित :-

(क)  देश :-
थायी ठेगाना (ख) िज ा :- (ग) न.पा. / गा. पा. :- (घ) वडा नं. :-

(ङ) टोल :- (च) घर / माग नं. :- (छ) फोन नं.:-

बाजेको नाम, थर:- पित/प ीको नाम, थर:-

(िव.सं. मा) (ई ी सन् मा) हालको उमेर…...वष…...मिहना
(ग) शैि क यो ता/तािलम (दरखा  फाराम भरेको पदको लािग चािहने आव क ूनतम शैि क यो ता / तािलममा  उ ेख गन )

िव िव ालय बोड तािलम िदने सं था संकाय ेणी / ितशत मुल िवषय

पदकायालय

 ुनतम शैि क यो ता

माथ ो तहको शैि क यो ता

(घ) अनुभव तथा तािलम स ी िववरण (दरखा  फाराम भरेको पदको िव ापनको लािग अनुभव स ी िववरण आव क भएमा मा  उ ेख गन )

देखी स

थायी/अ थायी/ करारेणी / तहसेवा/समुह/उपसमुह अविध

बायाँ
उ ेदवारको ा चे सहीछाप

………………………………….
उ ेदवारको द खत

िमित :-

(२) सेवा स ी ऐन िनयमावलीमा तोिकएको भए स त वसाियक प रष ा नाम दता भएको माणको ितिलपी
(३) िव ापन भएको पदको लािग तोिकएको ूनतम शैि क यो ताको माणप  र चा रि क माणप को ितिलपी तािलम र अनुभव आव क पनमा सो समेतको ितिलपी

६. ेणी / तह :-
१. िव ापन नं.

४. समुह 

दरखा  ीकृत अ ीकृत गनको द खत :-
िमित :-

दरखा  अ ीकृत भए सोको कारण :-
दरखा  जु गनको द खत :-
िमित :-

 :- दरखा  साथ िव ापनमा उ े खत लगायत िन िल खत कागजातह  अिनवाय पमा उ ेदवार आफैले मािणत गरी पेश गनु पनछ ।
(१) नेपाली नाग रकताको माणप को ितिलपी (२) समक ता र स ता आव क पनमा सोको ितिलपी 

कायालयको कमचारीले भन
रिसद / भौचर नं. रोल नं.

मैले यस दरखा मा खुलाएका स ूण िववरणह  स  छन् । दरखा  बुझाएको पदको िव ापनको लािग अयो  ठह रने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लुकाएको ठह रएमा
चिलत कानून बमोिजम सहनेछु / बुझाउनेछु । उ ेदवारले पालना गन भिन चिलत कानून तथा यस दरखा  फारामका पु ह मा उ े खत सबै शत तथा िनयमह  पालन गन म जुर गदछु

।



१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१

२

३

४

५

६

७

८

९
१०

११

क) िव ापन नं. :-

ख) सेवा :-

ग) सेवा समुह :-

प र ा के  :-

रोल न र :-

घ) उप समुह :-

ङ) ेणी तह :-

च) पद :-

छ) परी ा के  :-

परी ा हलमा िकताब कापी कागज िचट ाउनलैजानु हदैन।उ ेबारले आपसमा कुराकानी र 
स े त समेत गनु दैन।

परी ा हलमा वेश गन पाउने समय अविध (बुदाँ न.४ मा उ ेख गरीएको) िबतेको १० िमनेट 
पछािड मा  उ ेदवारलाई परी ा हल बािहर जाने अनुमित िदइने छ। 

परी ा सु  नु भ ा ३० िमनेट अगािड घ ी ारा सूचना गरेपछी हलमा वेश िदईने छ। व ुगत 
परी ा   सु  भएको १५ िमनेट पछी आउने उ ेदवारले परी ा हलमा व  पाउने छैन।

िल खत परी ाको नितजा कािशत भएपछी अ वाता ने िदनमा पिन वेशप  ाउनु अिनवाय 
छ।

परी ा हल िभ  कुनै पिन िवद्धुितय उपकरणह को योग िनषेध गरीएको छ।

ख) सेवा :-

उ ेदवारले पालना गनुपन िनयमह ः-

परी ा िदन आउँदा अिनवाय पले वेशप  ाउनु पनछ । वेशप  िबना परी ामा ब  पाइने 
छैन।

परी ा हल िभ  कुनै पिन िवद्धुितय उपकरणह को योग िनषेध गरीएको छ।

सुदूरपि म देश सरकार

सामािजक िवकास म ालय
ादेिशक आयुवद िचिक ालय

धनगढी, कैलाली

वेश-प

प र ा के  :-
रोल न र :-

अिधकृतको द खत

उ ेदवारले परी ा िदएको िदनमा हािजर अिनवाय पले गनु पनछ।
िचिक ालयले सूचना ारा िनधारण गरेको काय म अनुसार परी ा स ालन नेछ।

ज) उ ेदवारको
कुनै उ ेदवारले प मा रहेको अ ता स मा सो नु पदा परी ामा स ेिलत अ  
उ ेदवारह लाई बाधा नपन गरी िनरी कलाई सो नु पनछ।

च) पद :-
छ) परी ा के  :-

नाम थर :-

द खत :-

उ ेदवारले पालना गनुपन िनयमह ः-

परी ाथ ले भन :-

सुदूरपि म देश सरकार

सामािजक िवकास म ालय
ादेिशक आयुवद िचिक ालय

धनगढी, कैलाली

वेश-प

परी ा िदन आउँदा अिनवाय पले वेशप  ाउनु पनछ । वेशप  िबना परी ामा ब  पाइने 
छैन।

कुनै उ ेदवारले प मा रहेको अ ता स मा सो नु पदा परी ामा स ेिलत अ  
उ ेदवारह लाई बाधा नपन गरी िनरी कलाई सो नु पनछ। ज) उ ेदवारको

नाम थर :-

द खत :-

परी ा हलमा उ ेवारले प र ाको मयादा िवप रत कुनै काम गरेमा के ा ले परी ा हलबाट 
िन ाशन  गरी तु  कानुन बमोिजम कारबाही गनछ र सरी िन ाशन ग रएको उ ेदवारको 
सो िव ापनको परी ा तः र  भएको मािनने छ।

िवरामी भएको उ ेदवारले परी ा हलमा वेश गरी परी ा िदने ममा िनजलाई केिह भएमा 
िचिक ालय जवाफदेही ने छैन।

उ ेदवारले परी ा िदएको िदनमा हािजर अिनवाय पले गनु पनछ।

िचिक ालयले सूचना ारा िनधारण गरेको काय म अनुसार परी ा स ालन नेछ।

अिधकृतको द खत

िचिक ालयको कमचारीले भन :-

यस िचिक ालयबाट िलइने उ  पदको परी ामा तपाईलाई िन  के बाट स िलत न अनुमित िदइएको छ । िव ापनमा तोिकएको 
शत नपुगको ठहर भएमा जुनसुकै अव थामा पिन यो अनुमित र  नेछ ।

िचिक ालयको कमचारीले भन :-

यस िचिक ालयबाट िलइने उ  पदको परी ामा तपाईलाई िन  के बाट स िलत न अनुमित िदइएको छ । िव ापनमा तोिकएको शत नपुगको 
ठहर भएमा जुनसुकै अव थामा पिन यो अनुमित र  नेछ ।

परी ा हलमा िकताब कापी कागज िचट ाउनलैजानु हदैन।उ ेबारले आपसमा कुराकानी र 
स े त समेत गनु दैन।

परी ा हलमा उ ेवारले प र ाको मयादा िवप रत कुनै काम गरेमा के ा ले परी ा हलबाट 
िन ाशन  गरी तु  कानुन बमोिजम कारबाही गनछ र सरी िन ाशन ग रएको उ ेदवारको 
सो िव ापनको परी ा तः र  भएको मािनने छ।

िवरामी भएको उ ेदवारले परी ा हलमा वेश गरी परी ा िदने ममा िनजलाई केिह भएमा 
िचिक ालय जवाफदेही ने छैन।

ग) सेवा समुह :-

घ) उप समुह :-

ङ) ेणी तह :-

िल खत परी ाको नितजा कािशत भएपछी अ वाता ने िदनमा पिन वेशप  ाउनु अिनवाय 
छ।

परी ा सु  नु भ ा ३० िमनेट अगािड घ ी ारा सूचना गरेपछी हलमा वेश िदईने छ। व ुगत 
परी ा सु  भएको १५ िमनेट पछी आउने उ ेदवारले परी ा हलमा व  पाउने छैन।

परी ा हलमा वेश गन पाउने समय अविध (बुदाँ न.४ मा उ ेख गरीएको) िबतेको १० िमनेट 
पछािड मा  उ ेदवारलाई परी ा हल बािहर जाने अनुमित िदइने छ। 

परी ाथ ले भन :-

क) िव ापन नं. :-

उ ेदवारले  हालसालै खचेको 
पासपोट साइजको पुरै मुखाकृित 

दे खने फोटो टाँसी फोटोमा समेत पन 
गरी द खत गन

सी फोटोमा समेत पन गरी 
उ ेदवारले  हालसालै खचेको 
पासपोट साइजको पुरै मुखाकृित 

दे खने फोटो टाँसी फोटोमा समेत पन 
गरी  द खत गन
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