
 
 

ऄनसुचूी -२ 

( दफा ८ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्धित) 

दरखास्त फारमको ढाँचा 

प्रदशे सरकार 

भौततक परू्ााधार तर्कास मन्त्रालय 

धनगढी, कैलाली 

दरखास्त फारम 

 

(खलुा प्रततयोतगतात्मक परीक्षाका लातग) 

(क) ईम्मेद ्र्ारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्त्धी तर्र्रण 

१. तर्ज्ञापन नं.: २. पद:  ३. तह 

५. परीक्षा केन्त्र: 

 

(ख) ईम्मेदर्ारको र्ैयतिक तर्र्रण 

 

ईम्मेदर्ारको  

नाम,थर (दरे्नागरीमा) 

(ऄंगे्रजी ठूलो ऄक्षरमा) तलङ्ग : 

नागररकता नं. : जारी गने तजल्ला : तमतत : 

स्थायी ठेगाना क) तजल्ला : ख) म.न.पा./ई.म.न.पा/न.पा./गा.पा. ग) र्डा नं.  

घ) टोल : ङ) मागा/घर नं.: च) फोन नं.  

पराचार गने ठेगाना : इ-मेल : 

बाबुको नाम,थर : अमाको नाम,थर : 

बाजेको नाम,थर : पतत/पत्नीको नाम,थर : 

जन्त्म तमतत (तर्.सं.मा) (इस्र्ी सन ्मा) हालको ईमेर:     र्र्ा       मतहना    

(ग) शैतक्षक योग्यता/तातलम (दरखास्त फारम भरेको पदको लातग चातहने अर्श्यक न्त्यनूतम शैतक्षक योग्यता/तातलम मार ईल्लेख गने) 

अर्श्यक न्त्यूनतम योग्यता तर्श्वतर्द्यालय/बोडा/तातलम तदने संस्था शैतक्षक ईपातध/तातलम संकाय श्रेणी /प्रततशत मलू तर्र्य 

शैतक्षक योग्यता      

     

तातलम      

(घ) ऄनभुर् सम्बन्त्धी तर्र्रण (दरखास्त फारम भरेको पदको तर्ज्ञापनको लातग ऄनभुर् भएमा मार ईल्लेख गने) 

कायाालय पद स्थायी /ऄस्थायी  /करार ऄर्तध 

दतेख सम्म 

     

     

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पणूा तर्र्रणहरु सत्य छन ् । दरखास्त बुझाएको पदको तर्ज्ञापनको लातग ऄयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे र्ा लकुाएको ठहररएमा प्रचतलत काननू बमोतजम 

सहनेछु/बझुाईनेछु।ईम्मेद ्र्ारले पालना गने भनी प्रचलीत कानून तथा यस दरखास्त फारमका पषृ्ठहरुमा ईल्लेतखत सबै शता तथा तनयमहरु पालन गना मञ्जरु गदाछु ।  

ईम्मेदर्ारको ल्याप्चे सहीछाप   ईम्मेदर्ारको दस्तखत : 

 

 

तमतत : 

दायााँ बायााँ 

 

 

 

 

 

कायाालयको कमाचारीले भने 

रतसद/भौचर नं. रोल नं. 

दरखास्त ऄस्र्ीकृत भए सोको कारण : 

दरखास्त रुजु गनेको दस्तखत: 

तमतत : 

दरखास्त स्र्ीकृत/ऄस्र्ीकृत गनेको दस्तखतः 

तमतत : 

 

रष्टव्य: दरखास्तसाथ तर्ज्ञापनमा ईल्लेतखत लगायत तनम्नतलतखत कागजातहरु ऄतनर्ाया रुपमा ईम्मेदर्ार अफैं ले प्रमातणत गरी पेश गनुापनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रतततलतप,    

(२) समकक्षता तथा सम्बद्धता अर्श्यक पनेमा सोको प्रतततलतप 

(३) तर्ज्ञापन भएको पदको लातग तोतकएको न्त्यनूतम शैतक्षक योग्यताको प्रमाणपर र चाररतरक प्रमाणपरको प्रतततलतप, 

(४) नेपाल इतञ्जतनयररङ पररर्दमा दताा भएको प्रमाण-परको प्रतततलतप (अर्श्यक पनेमा)  

  

कायाालय प्रयोजनका लातग 

पररक्षाथीको संकेत नं.: 

रोल नं./तर्ज्ञापन नं. /सूचना नं. 

............./............../.......... 

 

हालसालै तखंचेको पासपोटा 

साआजको परैु मखुाकृत देतखने 

फोटो टााँस्ने र फोटो र फाराममा 

पने गरी  ईम्मदेर्ारले दस्तखत 

गन े



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

तर्ज्ञापन न.ं  

पद  

तह  

परीक्षाको तकतसम  

पररक्षा केन्त्र  

ईम्मेदर्ारको नाम थर :- 

 दस्तखत :- 

तर्ज्ञापन न.ं  

पद  

तह  

परीक्षाको तकतसम  

पररक्षा केन्त्र  

ईम्मेदर्ारको नाम थर :- 

 दस्तखत :- 

उम्मेदवारले पालन गननुपने न्नयमहरुः- 

१. परीक्षा तदन अईाँदा ऄतनर्ाया रुपमा प्रर्शेपर ल्याईनु पनेछ । प्रर्शेपर तर्ना परीक्षामा बस्न पाआन ेछैन । 

२. परीक्षा हलमा मोबाआल फोन ल्याईन पाआन ेछैन । 

३. तलतखत परीक्षाको नततजा प्रकातशत भएपतछ ऄन्त्तरर्ाताा हुने तदनमा पतन प्रर्शेपर ल्याईन ुपनेछ। 

४. परीक्षा शुरु हुन ुभन्त्दा ३० तमनेट ऄगातड परीक्षा हलमा प्रर्शे गना तदआनेछ । परीक्षा शुरु भएको १५ तमनेट पतछ अईने ईम्मेद ्र्ारले परीक्षामा 

बस्न पाईने छैन । 

५. परीक्षा हलमा प्रर्शे गना पाईने समय ऄर्तध (बुाँदा नं. ४ मा ईल्लेख गररएको तबतेको १० तमनेट पछातड मार ईम्मेदर्ारलाइ परीक्षा हल 

बातहर जाने ऄनुमतत तदआनेछ । 

६. परीक्षा हलमा प्रर्शे गरे पतछ तकताब, कापी, कागज, तचट अतद अफू साथ राख्न पाआने छैन। ईम्मेदर्ारले अपसमा कुराकानी र 

संकेतसमेत गनुा हुदंनै । 

७. परीक्षा हलमा ईम्मेदर्ारले परीक्षाको मयाादा तर्परीत कुन ैकाम गरेमा केन्त्राध्यक्षले परीक्षा हलबाट तनष्काशन गरी तुरुन्त्त कानून 

बमोतजमको कारबाही गनेछ र त्यसरी तनष्काशन गररएको ईम्मेदर्ारको सो तर्ज्ञापनको परीक्षा स्र्तः रद्द भएको मातनने छ । 

८. तबरामी भएको ईम्मेदर्ारले परीक्षा हलमा प्रर्शे गरी परीक्षा तदने क्रममा तनजलाइ केही भएमा मन्त्रालय जर्ाफदहेी हुने छैन । 

९. परीक्षामा सहभागी हुन ुभन्दा ३ ददन अदिको पी.सी.आर. ररपोर्ट समेत पेश गनुट पनेछ ।  

१०. ईम्मेदर्ारले परीक्षा तदएको तदनमा हातजर ऄतनर्ाया रुपल ेगनुा पनेछ । 

११. सूचनामा तनधाारण गरेको कायाक्रम ऄनुसार परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । 

१२.कुनै ईम्मेदर्ारले प्रश्नपरमा रहकेो ऄस्पष्टताको सम्बन्त्धमा सोध्न ुपदाा पतन परीक्षामा सतम्मतलत ऄन्त्य 

ईम्मेदर्ारहरुलाइ बाधा नपने गरी तनरीक्षकलाइ सोध्न ुपनेछ । 

 

मन्त्रालयको कमाचारीले भने :- 

छनौट सतमततबाट तलइने ईि पदको पररक्षामा तपाइलाइ तनम्न केन्त्रबाट सतम्मततलत हुन ऄनुमती तदआएको छ । तर्ज्ञापनमा तोतकएको शता नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु ऄर्स्थामा पनी यो ऄनमुतत रद्द हुनेछ । 

पररक्षा केन्त्र :- 

रोल न.ं:-  ……………………………….ऄतधकृतको दस्तखत :- 

रष्टव्य :- १) कृपया ईम्मेदर्ारले पालना गनुा पन ेतनयमहरु हनेुा होला । 

हालसालै ख िंचेको पासपोर्ट 
साइजको परैु म ुाकृत 
देख ने फोर्ो र्ास्न ेर 
फोर्ो र फारममा पनेगरी  
उम्मेदवारले दस्त त गने 

उम्मेदवारले पालन गननुपने न्नयमहरुः- 

१. परीक्षा तदन अईाँदा ऄतनर्ाया रुपमा प्रर्शेपर ल्याईनु पनेछ । प्रर्शेपर तर्ना परीक्षामा बस्न पाआन ेछैन । 

२. परीक्षा हलमा मोबाआल फोन ल्याईन पाआन ेछैन । 

३. तलतखत परीक्षाको नततजा प्रकातशत भएपतछ ऄन्त्तरर्ाताा हुने तदनमा पतन प्रर्शेपर ल्याईन ुपनेछ। 

४. परीक्षा शुरु हुन ुभन्त्दा ३० तमनेट ऄगातड परीक्षा हलमा प्रर्शे गना तदआनेछ । परीक्षा शुरु भएको १५ तमनेट पतछ अईने 

ईम्मेद ्र्ारल ेपरीक्षामा बस्न पाईन ेछैन । 

५. परीक्षा हलमा प्रर्शे गना पाईने समय ऄर्तध (बुाँदा नं. ४ मा ईल्लेख गररएको तबतेको १० तमनेट पछातड मार 

ईम्मेदर्ारलाइ परीक्षा हल बातहर जान ेऄनुमतत तदआनेछ । 

६. परीक्षा हलमा प्रर्शे गरे पतछ तकताब, कापी, कागज, तचट अतद अफू साथ राख्न पाआने छैन। ईम्मेदर्ारले अपसमा 

कुराकानी र संकेतसमेत गनुा हुदंनै । 

७. परीक्षा हलमा ईम्मेदर्ारले परीक्षाको मयाादा तर्परीत कुन ैकाम गरेमा केन्त्राध्यक्षले परीक्षा हलबाट तनष्काशन गरी 

तुरुन्त्त कानून बमोतजमको कारबाही गनेछ र त्यसरी तनष्काशन गररएको ईम्मेदर्ारको सो तर्ज्ञापनको परीक्षा स्र्तः 

रद्द भएको मातनन ेछ । 

८. तबरामी भएको ईम्मेदर्ारले परीक्षा हलमा प्रर्शे गरी परीक्षा तदने क्रममा तनजलाइ केही भएमा मन्त्रालय जर्ाफदहेी हुने 

छैन । 

९. परीक्षामा सहभागी हुन ुभन्दा ३ ददन अदिको पी.सी.आर. ररपोर्ट समेत पेश गनुट पनेछ ।  

१०. ईम्मेदर्ारले परीक्षा तदएको तदनमा हातजर ऄतनर्ाया रुपल ेगनुा पनेछ । 

११. सूचनामा तनधाारण गरेको कायाक्रम ऄनुसार परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । 

१२.कुनै ईम्मेदर्ारले प्रश्नपरमा रहकेो ऄस्पष्टताको सम्बन्त्धमा सोध्नु पदाा पतन परीक्षामा सतम्मतलत ऄन्त्य ईम्मदेर्ारहरुलाइ 

बाधा नपन ेगरी तनरीक्षकलाइ सोध्नु पनेछ । 

 

मन्त्रालयको कमाचारीले भने :- 

छनौट सतमततबाट तलइने ईि पदको पररक्षामा तपाइलाइ तनम्न केन्त्रबाट सतम्मततलत हुन ऄनुमती तदआएको छ । तर्ज्ञापनमा तोतकएको शता नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु ऄर्स्थामा पनी यो ऄनमुतत रद्द हुनेछ ।  

पररक्षा केन्त्र :- 

रोल न.ं:-  ……………………………….ऄतधकृतको दस्तखत :- 

रष्टव्य :- १) कृपया ईम्मेदर्ारले पालना गनुा पन ेतनयमहरु हनेुा होला । 

हालसालै ख िंचेको पासपोर्ट 
साइजको परैु म ुाकृत 
देख ने फोर्ो र्ास्न ेर फोर्ो 
र फारममा पनेगरी  
उम्मेदवारले दस्त त गने 

प्रवेशपत्र 

हालसालै ख िंचेको पासपोर्ट 
साइजको परैु म ुाकृत 
देख ने फोर्ो र्ास्न ेर फोर्ो 
र फारममा पनेगरी  
उम्मेदवारले दस्त त गने 

प्रवेशपत्र 


