
अनुसूची - ३ 

(बुुँदा ४.२ सुँग सम्बन्धित दरखास्त फारामको ढाुँचा) 

याङवरक गाउुँ काययपान्िकको कायायिय 

थपुय, पाुँचथर 

प्रदेश नं. १, नेपाि 

करारको िान्ग दरखास्त फाराम 

 

 (क) वैयक्तिक क्तववरण 

(ख) शैक्तिक योग्यता/ताक्तिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको िाक्ति चाक्तिने आवश्यक न्यूनतम शैक्तिक योग्यता/ताक्तिम मात्र उल्िेख िने) 

आवश्यक धयूनतम योग्यता न्वश्वन्वद्यािय/बोर्य/तान्िम न्दने संस्था शैन्िक उपान्ि/तान्िम  संकाय शे्रणी/प्रन्तशत मूि न्वषय 

शैक्तिक योग्यता      

     

ताक्तिम      

(ग) अनुभव सम्बधिी न्ववरण  

कायायिय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 

अवन्ि 

देन्ख सम्म 

       

       

 

मैिे यस दरखास्तमा खुिाएका सम्पूणण क्तववरणिरु सत्य छन् । दरखास्त बुझाएको पदको सचूनाको िाक्ति अयोग्य ठिररने िरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा िुकाएको ठिररएमा प्रचक्तित कानून बमोक्तजम सिनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना िने भनी 

प्रचक्तित कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठिरुमा उल्िेक्तखत सबै शतण तथा क्तनयमिरु पािना िनण मन्जुर िदणछु । साथै करारमा उल्िेक्तखत शतणिरु पूणण रुपमा पािना िनेछु र करारको समयभन्दा अिावै करारको अन्त्य िदाण कक्तम्तमा ३ मक्तिनाको पवूण सचूना क्तदई 

 कायाणियमा क्तनवदेन क्तदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 

दायाुँ बायाुँ 

 

 

 

न्मन्त: 

कायाणियिे भनेेः 

रक्तसद/भौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्त अस्वीकृत भए सो को कारण : 

दरखास्त रुजु िनकेो नाम र दस्तखतेः 

क्तमक्तत : 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत िनेको दस्तखत 

क्तमक्तत : 

 

 

द्रष्टव्य : दरखास्त साथ सचूनामा उल्िेक्तखत ििायत क्तनम्नक्तिक्तखत कािजातिरु अक्तनवायण रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्तणत िरी पेश िनुण पनेछ । 

(१) नेपािी नािररकताको प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तिक्तप,   (२) समकिता र सम्बद्ध आवश्यक पनेमा सो को प्रक्ततक्तिक्तप, (३) न्यूनतम शैक्तिक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररक्तत्रक प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तिक्तप, प्राक्तवक्तिक कायण  (इक्तन्जक्तनयररङ्ि, स्वास््य तथा पशु क्तचक्तकत्सा ििायतका 

 अन्य िेत्र) का िाक्ति आवश्यक पन ेव्यवसाक्तयक प्रमाणपत्र (िाईसेन्स)को प्रक्ततक्तिक्तप, ताक्तिम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रक्ततक्तिक्तप, आक्तद । 

 

 

 

 नाम थर

  

(देवनािरीमा)  

(अंगे्रजी ठूिो अिरमा)  क्तिङ्ि: 

नािररकता नं: जारी िने क्तजल्िा : क्तमक्तत : 

स्थायी ठेिाना क) क्तजल्िा ख) न.पा./िा.क्तव.स. ि) वडा न ं

 घ) टोि : ङ) मािण/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार िने ठेिाना : ईमेि 

बाबुको नाम, थर : जन्म क्तमक्तत :             (क्तव.सं.मा)              (ईक्तस्व संवतमा) 

बाजेको नाम, थर : िािको उमेर :             वर्ण            मक्तिना 

िािसाि ै क्तखचेको पासपोटण 

साईजको पुरै मुखाकृक्तत देक्तखने 

फोटो यिााँ टास्ने र फोटो र 

फाराममा पन ेिरी उम्मेदवारिे 

दस्तखत 



 

 

 

 

 

उम्मेदवारिे पािन गनुयपने न्नयमहरु 

१. परीिा क्तदन आउाँदा अक्तनवायणरुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनु पनेछ । प्रवेशपत्र क्तवना परीिामा बस्न पाइने छैन । 

२. परीिा ििमा मोवाइि फोि ल्याउन पाइने छैन । 

३. क्तिक्तखत परीिाको नक्ततजा प्रकाशन भएपक्तछ प्रयोिात्मक परीिा तथा अन्तवाणताण िुने क्तदनमा पक्तन प्रवेशपत्र ल्याउनु 

अक्तनवायण छ । 

४. परीिा शुरु िुनु भन्दा ३० क्तमनेट अिाडी सूचना िरेपछी परीिा ििमा प्रवेश िनण क्तदइनेछ । वस्तुित परीिा 

शुरुभएको १५ क्तमनेट पक्तछ र क्तवर्यित परीिा शुरु भएको ३० मनेट पक्तछ आउने र दबुै पररिा सिंै िुनेमा २० 

क्तमनेट पक्तछ आउन ेउम्मेदवारिे परीिामा बस्न पाउने छैन । 

५. परीिा ििमा प्रवेश िनण पाउन ेसमय अविी (बुदा नं. ४ मा उल्िेख िररएको ) १० क्तमनेट पछाक्तडमात्र उम्मेदवारिे 

परीिा िि बाक्तिर जान ेअनुमक्तत क्तदइनेछ । 

६. परीिा ििमा प्रवेश िरे पक्तछ काताब, कक्तप, कािज, क्तचट आक्तद आफुसाथ राख्न ुिुदैन । उम्मेदवारिे आपसमा 

कुराकानी र संकेत समते िनण िुदैन । 

७. परीिा ििमा उम्मेदवारिे परीिाको मयाणदा क्तवपरीत कुनै काम िरेमा केन्दाध्यिि ेपरीिा ििबाट क्तवष्काशन 

िरी तुरुन्त कानून बमोक्तजमको कारवािी िनेछ र त्यसरी क्तनष्काशन िररएको उम्मेदवारको सो क्तवज्ञापनको परीिा 

स्वत : रद्द भएको माक्तनन ेछ । 

८. क्तबरामी भएको उम्मेदवारिे परीिा ििमा प्रवेश िरी परीिा क्तदने क्रममा क्तनजिाई केिी भएमा कायाणिय 

जवाफदेिी िुने छैन । 

९. उम्मेदवारिे परीिा क्तदएको क्तदनमा िाक्तजर अक्तनवायणरुपिे िनुणपनेछ । 

१०. कायाणियिे सूचनाद्वारा क्तनिाणरण िरेको कायणक्रम अनसुार परीिा सञ्चािन िनुेछ  । 

११. परीिामा क्याकुिेटर प्रयोि िनण पाइने छैन । 

१२. कुनै उम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रिेको अस्पष्टताको सम्बन्िमा सोध्नु पदाण पक्तन परीिा सक्तम्मक्तित अन्न उम्मेदवारिाई 

बािििा नपने िरी क्तनरीिकिििाई सोध्न ुपनेछ । 

१३. प्रचक्तित काननू तथा कायाणियि ेक्तनिारण िरेका क्तनयमिरुको पािना िनुणपनेछ । 

 

याङवरक िाउाँपाक्तिका 

प्रवेशपत्र 

परीिाथीिे भन े: 

 

छ) क्तवज्ञापन नं. खुिा / समावेशी समूि 

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

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

ज) पद/ श्रेणी : झ) परीिा केन्द : 

ञ) ऐक्तछछक प्राक्तज्ञक क्तबर्य : 

ट) थप पत्र / क्तवर्य :  

ठ) न्यूतम शैक्तिक योग्िताको मुि क्तवर्य : 

उम्मेदवारको 

नाम थर : 

दस्तखत : 

कायाणिय कमणचारीिे भने : 

यस कायाणियिे क्तिइन े उि पदको परीिामा तपाईिाई क्तनम्न केन्दबाट सक्तम्मक्तित िुन अनुमक्तत क्तदइएको छ । क्तवज्ञापनमा 

तोक्तकएको शतण नपुिेको ठिर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पक्तन यो अनुमक्तत रद्द िुनेछ । 

परीिा केन्द्र :   रोि नं. : 

छुट्टाछुट्टै शैक्तिक योग्यता तोक्तकएका सवेा/समुि/उपसमुिको िकमा संभाव्य उम्मेदवार िुन सक्ने सवेा/ समुि उपसमुििरु 

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

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

     अक्तिकृतको दस्तखत 

िािसािै क्तखक्तचको 

पासपोट साइजको 

फोटो र उम्मेदवारकव 

दस्तखत 

उम्मेदवारिे पािन गनुयपने न्नयमहरु 

१. परीिा क्तदन आउाँदा अक्तनवायणरुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनु पनेछ । प्रवेशपत्र क्तवना परीिामा बस्न पाइने छैन । 

२. परीिा ििमा मोवाइि फोि ल्याउन पाइने छैन । 

३. क्तिक्तखत परीिाको नक्ततजा प्रकाशन भएपक्तछ प्रयोिात्मक परीिा तथा अन्तवाणताण िुने क्तदनमा पक्तन प्रवेशपत्र ल्याउनु 

अक्तनवायण छ । 

४. परीिा शुरु िुनु भन्दा ३० क्तमनेट अिाडी सूचना िरेपछी परीिा ििमा प्रवेश िनण क्तदइनेछ । वस्तुित परीिा 

शुरुभएको १५ क्तमनेट पक्तछ र क्तवर्यित परीिा शुरु भएको ३० मनेट पक्तछ आउने र दबुै पररिा सिंै िुनेमा २० 

क्तमनेट पक्तछ आउन ेउम्मेदवारिे परीिामा बस्न पाउने छैन । 

५. परीिा ििमा प्रवेश िनण पाउन ेसमय अविी (बुदा नं. ४ मा उल्िेख िररएको ) १० क्तमनेट पछाक्तडमात्र उम्मेदवारिे 

परीिा िि बाक्तिर जान ेअनुमक्तत क्तदइनेछ । 

६. परीिा ििमा प्रवेश िरे पक्तछ काताब, कक्तप, कािज, क्तचट आक्तद आफुसाथ राख्न ुिुदैन । उम्मेदवारिे आपसमा 

कुराकानी र संकेत समते िनण िुदैन । 

७. परीिा ििमा उम्मेदवारिे परीिाको मयाणदा क्तवपरीत कुनै काम िरेमा केन्दाध्यिि ेपरीिा ििबाट क्तवष्काशन 

िरी तुरुन्त कानून बमोक्तजमको कारवािी िनेछ र त्यसरी क्तनष्काशन िररएको उम्मेदवारको सो क्तवज्ञापनको परीिा 

स्वत : रद्द भएको माक्तनन ेछ । 

८. क्तबरामी भएको उम्मेदवारिे परीिा ििमा प्रवेश िरी परीिा क्तदने क्रममा क्तनजिाई केिी भएमा कायाणिय 

जवाफदेिी िुने छैन । 

९. उम्मेदवारिे परीिा क्तदएको क्तदनमा िाक्तजर अक्तनवायणरुपिे िनुणपनेछ । 

१०. कायाणियिे सूचनाद्वारा क्तनिाणरण िरेको कायणक्रम अनसुार परीिा सञ्चािन िनुेछ  । 

११. परीिामा क्याकुिेटर प्रयोि िनण पाइने छैन । 

१२. कुनै उम्मेदवारिे प्रश्नपत्रमा रिेको अस्पष्टताको सम्बन्िमा सोध्नु पदाण पक्तन परीिा सक्तम्मक्तित अन्न उम्मेदवारिाई 

बािििा नपने िरी क्तनरीिकिििाई सोध्न ुपनेछ । 

१३. प्रचक्तित काननू तथा कायाणियि ेक्तनिारण िरेका क्तनयमिरुको पािना िनुणपनेछ । 

 

याङवरक िाउाँपाक्तिका 

प्रवेशपत्र 

परीिाथीिे भन े: 

 

क) क्तवज्ञापन नं. खुिा / समावेशी समूि 

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

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

ख) पद/ श्रेणी : ि) परीिा केन्द : 

घ) ऐक्तछछक प्राक्तज्ञक क्तबर्य : 

ङ) थप पत्र / क्तवर्य :  

च) न्यूतम शैक्तिक योग्िताको मुि क्तवर्य : 

उम्मेदवारको 

नाम थर : 

दस्तखत : 

कायाणिय कमणचारीिे भने : 

यस कायाणियिे क्तिइन े उि पदको परीिामा तपाईिाई क्तनम्न केन्दबाट सक्तम्मक्तित िुन अनुमक्तत क्तदइएको छ । क्तवज्ञापनमा 

तोक्तकएको शतण नपुिेको ठिर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पक्तन यो अनुमक्तत रद्द िुनेछ । 

परीिा केन्द्र :   रोि नं. : 

छुट्टाछुट्टै शैक्तिक योग्यता तोक्तकएका सवेा/समुि/उपसमुिको िकमा संभाव्य उम्मेदवार िुन सक्ने सवेा/ समुि उपसमुििरु 

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

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

     अक्तिकृतको दस्तखत 

िािसािै क्तखक्तचको 

पासपोट साइजको 

फोटो र उम्मेदवारकव 

दस्तखत 


