
 

;]jf s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 

                           

k|:tfjgf M 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f %^ sf] pkwf/f -$_ adf]lhd ul7t ufpFkflnsfdf sfo{af]em, clwsf/ / bfloTjsf 
t'ngfdf hgzlQm cToGt Go"g /x]sf] ljBdfg cj:yfdf :jLs[t b/aGbLsf] cwLgdf /xL ufpFkflnsfaf6 k|bfg 
ul/g] ;fj{hlgs ;]jfnfO{ l56f], 5l/tf] tyf k|efjsf/L Pj+ u'0f:t/Lo agfpgsf nflu ;]jf s/f/ k|s[ltsf kbdf 
cfjZos kg]{ sd{rf/Lx? -k|fljlws, glg{Ë, kf/fd]l6S; tyf ;jf/L rfns_ lgo'lQm ug]{ k|lqmofnfO{ Jojl:yt / 
5l/tf] agfpg jfl~5gLo ePsf]n], 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -@_ n] lbPsf] clwsf/sf] k|of]u u/L ufpF 
sfo{kflnsfsf] ldlt @)&$÷!)÷)^sf] lg0f{oaf6 of] sfo{ljlw :jLs[t u/L nfu" ul/Psf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; sfo{ljlwsf] gfd æ;]jf s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg  ;DaGwL sfo{ljlw, 
@)&$Æ /xg]5 . 

 -@_  of] sfo{ljlw t'?Gt nfu" x'g]5 . 

@= kl/efiff M ljifo k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf, 

 -s_ æk|fljlwsÆ eGgfn] cl;:6]G6 ;j Ol~hlgo/, ;j Ol~hlgo/, cf]e/l;o/, Ol~hlgo/,  sDKo"6/ ck/]6/, 
;xfos sDKo"6/ ck/]6/,s[lif k|fljlws, ;"rgf k|ljlw clws[t / sfo{no ;fxos nfO{ ;Demg' k5{ . 

 -v_ æ;jf/L rfnsÆ eGgfn] ufpFkflnsf jf cGtu{tsf zfvf jf sfof{nosf ;jf/L  ;fwgx? rnfpg] JolQm 
jf rfnsnfO{ ;Demg' k5{ . 

 -u_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] gf}alxgL ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t  ;Demg' k5{ . 

 -3_ æ;ldltÆ eGgfn] ;]jf s/f/df lnOg] sd{rf/L 5gf}6sf nflu ul7t ;ldlt ;Demg'  k5{ . 

 -ª_ ægl;{ª tyf kf/fd]l6S; sd{rf/LÆ eGgfn] cgdL, :6fkm g;{, cx]j, x]c nfO{ ;Demg'  k5{ . 

 -5_ æsfof{no ;xfosÆ eGgfn] v/Lbf/ jf rf}yf+} tx jf ;f] ;/xsf] kbnfO{ ;Demg' k5{ . 

 -h_ æsfof{no ;xof]uLÆ eGgfn] sfof{nosf] b}lgs ;/;kmfO{ h:tf sfdsfh ug]{ sd{rf/L  ;Demg' k5{ . 

 -em_ æk/LIffÆ eGgfn] ;]jf s/f/df sd{rf/L 5gf}6sf nflu ufpFkflnsfaf6 lnOg] j:t'ut  jf k|of]ufTds 
tyf cGt/jftf{ ;Demg' k5{ . 

#= ;ldltsf] u7g M-!_ ufpFkflnsfsf] b}lgs ;]jf k|jfx ug{ xf]; jf ljsf; lgdf{0fsf sfo{  ;+rfng ug{ jf  
ljB'tLo zf;g k|0ffnLsf] cjnDjg dfkm{t ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L  jgfpgsf nflu cfjZos kg]{ 
k|fljlws,gl;{ª,s[lif k|fljlws, kf/fd]l6S;, sfof{no ;xfos, ;jf/L  rfns tyf sfof{no ;xof]uL kbdf egf{ 
ug{sf nflu b]xfo adf]lhdsf] kbflwsf/Lx?  /xg] u/L # ;b:oLo Ps 5gf}6 tyf l;kmfl/; ;ldlt u7g ul/g]5 
. 

 -s_ k|d'v k|zf;sLo clws[t       ;+of]hs 

 -v_ ;DaGwLt ljifosf] jf ljifout zfvfsf] sd{rf/L jf ljz]if1  ;b:o 



 

 -u_ gfoj ;'Aaf        ;b:o ;lrj 

 -@_ bkmf # adf]lhs ul7t ;ldltn] cfjZostf cg';f/ j:t'ut jf k|of]ufTds dWo] Ps  jf b'j} k/LIff / 
To; kZrft pDd]bjf/sf] cGt/jftf{ lng]5 . 

$= pDd]bjf/sf] c+sef/ ;DaGwL] Joj:yf M -!+_ bkmf # adf]lhd ul7t ;dltn] b/vf:t lbg]  pDd]bjf/x?sf] 
z}lIfs of]Uotf, sfo{ cg'ej, :yfoL 7]ufgf tyf s'g} klg ;/sf/L jf u}/  ;/sf/L ;+:yf4f/f ;+rflnt 
sfo{qmddf sfo{ u/]sf] ;"rsx?sfcfwf/dfljleGg kbsf  pDd]bjf/nfO{  c+s ef/ lbg]5 . 

 -@_ bkmf $ sf] -!_ adf]lhsf cfwf/df lbOg] c+sef/ ^) k"0ff{Ísf] x'g]5 . 

 -#_ k|fljlws,gl;{ª tyf kf/fd]l6S;, / sfof{no ;xfos pDd]bjf/sf]] xsdf cg';"rL ! adf]lhdsf] 9fFrfsf] 
kmf/fd e/L pDd]bjf/nfO{ c+sef/ lbOg]5 . 

 -$_ ;jf/L rfns,sfof{no ;xof]uL pDd]bjf/sf] xsdf cg';"rL @ adf]lhdsf] 9fFrfsf]  kmf/fd e/L 
pDd]bjf/nfO{ c+sef/ lbOg]5 . 

%= k|of]ufTds / cGt/jftf{sf] Joj:yf M -!_ ufpFkflnsf4f/f dfu ul/Psf]] kbdf b/vf:t  lbg] pDd]bjf/n] bkmf 
$ sf] -!_ adf]lhdsf] cfwf/df c+sef/ k|fKt u/] kZrft To:tf  pDd]bjf/x?nfO{ @) k"0ff{Ísf] k|of]ufTds k/LIff 
lnOg]5 . 

 -@_ o;/L pkbkmf -!_ adf]lhdsf] k|of]ufTds k/LIff kZrft @) k"0ff{Ísf] cGt/jftf{  lnO{g]5 . 

^= l;kmfl/; k|lqmof M ;ldltn] ;j} r/0fsf] k/LIffdf pDd]bjf/n] k|fKt u/]sf] s'n c+s hf]l8  ;j} eGbf pTs[i6 
c+s k|fKt ug]{ pDd]bjf/nfO{ l;kmfl/; ug]{5 / cGo @ hgf j9L c+s  k|fKt ug]{  pDd]bjf/nfO{ klxnf] / bf]>f] 
j}slNks pDd]bjf/ sfod ul/g]5 . 

&= ph'/L pk/ sf/jfxL M -!_ l;kmfl/; ;DaGwdf s'g} pDd]bjf/nfO{ lrQ ga'em]sf] v08df  ufpF sfo{kflnsfsf] 
sfof{nodf ? #))÷– sf] /l;b sf6L lgj]bg k]z ug{ ;Sg]5 . 

 -@_ ph'/L pk/ l;kmfl/; ;ldltn] cWoog u/L clGtd lg0f{o ug]{5 . 

*= s/f/ cjwL M-!_ ufpFkflnsfnfO{ cfjZos kg]{ ;]jf s/f/df kbk"tL{ ul/g] sd{rf/Lsf]  s/f/ cjwL 5 -^_ 
dlxgfsf] dfq x'g]5 . 

 -@_ o;/L ;]jf s/f/df sfdsfh ug]{ sd{rf/Lx?sf] 7fpFdf jf ;f]xL kbdf sfdsfh ug{  cGoqaf6 l:yfoL 
sd{rf/L vl6O{ cfPsf] v08df To:tf sd{rf/L;Fusf] ;]jf s/f/ :jtM e+u ePsf] dflgg]5 . 

 -#_ s'g} klg sd{rf/Lsf] ;]jf cjwL lgo'lQm ldltn] 5 -^_ dlxgf k'u] kZrft lgh;Fusf]  ;]jf s/f/ lg/Gt/tf 
lbg] jf glbg] ;DaGwL lg0f{o dfgj ;+zfwg ;ldltsf] lg0f{o adf]lhd x'g]5 . 

(= afwf c8\sfp km'sfpg] M o; sfo{ljlwdf s'g} afwf c8\sfp k/] ufpF sfo{kflnsfn] lg0f{o  u/L km'sfpg ;Sg]5 
. 

!)= kl/dfh{g tyf ;+zf]wg M sfo{ljlwnfO{ cfjZostf cg';f/ ufpF sfo{kflnsfn] kl/dfh{g  tyf ;+zf]wg ug{ 
;Sg]5 . 

!!= ljif]z kl/l:yltdf clGtd lg0f{o ufpFkflnsf] cWoIfsf] x'g] 5 . 

   



 

 

 

 

 

 

                                      cg';"rL – ! 

k|fljlws, gl;{ª tyf kf/fd]l8S;, tyf sfof{no ;xfos pDd]bjf/sfnflu lbOg] c+sef/ kmf/fdsf] 9fFrf 

qm=;= ;"rsx? k"0ff{Í 
! z}lIfs of]Uotf -;"rgf cg';f/sf] Go"gtd z}lIfs of]Uotfsf] cfwf/df_ @) 
!=! c+s c+lst :t/ lgwf{/0f k4lt ePsf ljZj ljBfnosf] xsdf  
!=!=! *) k|ltzt jf ;f] eGbf dfly k|fKtfÍ ePsf] jf ;DalGwt ljifdf 

tf]lsPeGbf dflyNnf] z}lIfs pkflw ePsf] . 
@) 

!=!=@ ^% k|ltzt b]lv &(=(( k|ltzt ;Dd k|fKtfÍ ePsf] !^ 
!=!=# %% k|ltzt b]lv ^$=(( k|ltzt ;Dd k|fKtfÍ ePsf] !) 
!=!=$ %% k|ltzt eGbf sd k|fKtfÍ ePsf] ^ 
!=@ cIf/ c+lst :t/ lgwf{/0f k4lt -Letter Grading System_ 

ePsf ljZj ljBfnosf xsdf 
 

!=@=! Cumulative Grading Point Average-#=% b]lv $ ;Dd_ jf 
;DalGwt ljifodf tf]lsP eGbf dflyNnf] z}lIfs pkflw ePsf] . 

@) 

!=@=@ Cumulative Grading Point Average-# b]lv #=% eGbf sd_ !^ 
!=@=# Cumulative Grading Point Average-@=% b]lv # eGbf sd_ !) 
!=@=$ cGo ^ 
@ sfo{ cg'ej -;"rgf cg';f/sf] Go"gtd z}lIfs of]Uotf xfl;n u/] 

kZrft_ 
@) 

@=! @ jif{ eGbf dfly ;/sf/L lgsfodf ;DalGwt If]qdf sfo{ cg'ej ePsf] @) 
@=@ ! jif{ eGbf dfly !^ 
@=# ! jif{ ;Dd !) 
@=$ sfo{ cg'ej gePsf] * 
# pDd]bjf/sf] :yfoL 7]ufgf ;DaGwL !) 
#=! :yfoL 7]ufgf ;DalGwt :yfgLo txdf ePdf !) 
#=@ :yfoL 7]ufgf ;DalGwt :yfgLo txsf] lhNnfdf ePdf * 
#=# :yfoL 7]ufgf ;DalGwt :yfgLo txsf] k|b]zdf ePdf ^ 
#=$ cGo $ 
$ ;/sf/L jf u}/ ;/sf/L ;+:yf4f/f ;+rflnt sfo{qmddf sfo{ u/]sf] 

ePdf 
!) 

 hDdf ^) 



 

cg';"rL – @ 

;jf/L rfns tyf sfof{no ;xof]uL pDd]bjf/sfnflu lbOg] c+sef/ kmf/fdsf] 9fFrf 

qm=;= ;"rsx? k"0ff{Í 
! z}lIfs of]Uotf  @) 
!=! P;=Pn=l;= jf ;f] eGbf dfly @) 
!=@ sIff * kf; ePsf] !^ 
!=# ;fwf/0f n]vk9 ug{ ;Sg] ePsf] !@ 
!=$ cGo * 
@ sfo{ cg'ej @) 
@=! @ jif{ jf ;f] eGbf dfly @) 
@=@ ! jif{ eGbf dfly !^ 
@=# ! jif{ ;Dd !@ 
@=$ sfo{ cg'ej gePsf] * 
# pDd]bjf/sf] :yfoL 7]ufgf ;DaGwL !) 
#=! :yfoL 7]ufgf ;DalGwt :yfgLo txdf ePdf !) 
#=@ :yfoL 7]ufgf ;DalGwt :yfgLo txsf] lhNnfdf ePdf * 
#=# :yfoL 7]ufgf ;DalGwt :yfgLo txsf] k|b]zdf ePdf ^ 
#=$ cGo $ 
$ ;/sf/L jf u}/ ;/sf/L ;+:yfdf sfo{ u/]sf] ePdf !) 
 hDdf ^) 

  



 

अनुसूची ३ ,  कायिववरण 

काय िववरण फाराम 
gf}alxgL  गाउँपािलका 

गाउँ कायपािलकाको कायालय 
axfg] Ko"7fg 

५ नं. दशे, नेपाल 
कायिववरण फाराम 

पद स केतः 
सेवाः  
समूह\उपसमूहः  

ेणीः 

१. पदको नामः  
२. तलब (मािसक): 
३. काम गन समयः 
४. कमचारीको नाम: 
संकेत नं.:  

५. कायालयः 
   शाखाः 
   उपशाखाः 
६. ५ नं. दशे िज ला नवलपरासी 
   थानः  
   फोन नं.: 

७. िव तृत पमा पदको काम, कत  अिधकार र उ रदािय व 
.स. काम\कत  अिधकार उ रदािय व कायस पादन 

सुचका क 
सूचका कको 
आधार ( ोत) 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    
    
    
८. आव यक यो यताः 
मरेो पदसँग स बि धत उपयु  काम, कत , 
उ रदािय व तथा अिधकारको िववरण पूण एव ंठीक 
साँचो हो । 
 

........................ 
(कमचारीको द तखत) 

नाम\पद 
िमितः  

यस पदसँग स बि धत उपयु  काम, कत , 
उ रदािय व तथा अिधकारको िववरण पूण एवं ठीक 
साँचो हो । 

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

(कायालय मखुको द तखत) 
नाम\ मखु शासक य अिधकृत 

िमितः  
 

 

  



 

 
 
 
 

gf}alxgL  गाउँपािलका 

गाउँ कायपािलकाको कायालय 

दरखा त फारम 
(िविभन्  न पदह को परी ाको लािग) 

(क) उ मदेवारल ेदरखा त फाराम भरेको पद स ब धी िववरण 

िव ापन नं. पदः 
(ख) उ मदेवारको वैयि क िववरण 

उ मेदवारको 
नाम, थर 

(देवनागरीमा): (In English): 

नाग रकता नं.: जारी गन िज लाः जारी िमितः 
थायी 

ठेगाना 
(अ) िज लाः (आ) थानीय तहः (इ) वडा: 
(ई) टोलः (उ) फोन नं.: (ऊ) ईमेलः 

प ाचार 
ठेगाना 

(अ) िज लाः (आ) थानीय तहः (इ) वडाः 

 (ई) टोलः (उ) फोन नं.: (ऊ) ईमेलः 
बाबुको 
नाम, थरः 

 आमाको नाम, 
थरः 

 

बाजेको 
नाम, थरः 

 पित/प ीको 
नाम, थरः 

 

ज म 
िमित 

(िव.स.मा): (ई.स.मा): हालको उमेरः 

जातः ज म थानः र  समूहः 
िल गः धमः समूहः* 
वैवािहक ि थितः रोजगारीको अव थाः मातृभाषाः 
शा र रक अश ता (छ/छैन)(खुलाउनुहोस)्: आमा/बाबुको मू य पेशाः 
आव यक यूनतम यो यता भ दा मािथ लो शैि क यो यता (भएमा उ लेख गन): 
 (ग) शिै क यो यता/तािलम (दरखा त फाराम भरेको पदको लािग चािहने आव यक यनूतम शिै क 

यो यता/तािलम मा  उ लखे गन) 

आव यक 
न्  यूनतम 
यो यता 

िवश्  विव ालय/बोड/तािलम 
दने सं था 

शैि क 
उपािध/तािलम 

संकाय ेणी/ ितशत मूल 
िवषय/ऐि छक 

िवषय 
शैि क      

हालसाल ैिखचेको 
पासपोट साइजको 

पुरै मूखाकृित 

दिेखन ेफोटो टासँी 
फोटोमा समते पन 

गरी उ मेदवारले 

कायालय योजनको लािग 

रिसद/भौचर न.ं 

िव ापन न.ं 

दरखा त जु गनको द तखतः 
िमितः

अनुसूची ४ , 



 

तािलम      

 मैल ेयस दरखा तमा खुलाएका स पूण िववरणह  स य छन् । दरखा त बुझाएको पदको िव ापनको लािग 

अयो य ठह रने गरी कुनै सजाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटी वा लकुाएको ठह रएमा चिलत कानून बमोिजम 

सहनेछु/बुझाउनेछु । उ मेदवारले पालना गन भनी चिलत कानून तथा यस दरखा त फारामका पृ मा 
उि लिखत सब ैशत तथा  िनयमह  पालना गन म जुर गदछु । 

 

*उ मदेवारल ेआफू ा हण, 

े ी, खस आय, आ दवासी 
जनजाती, मधेसी, दिलत 

अ पस यक म य ेकुन 

समूहमा पन हो सो उ लखे 

गनुपदछ ।  

उ मदेवारको 
या चे 

सिहछाप 

 उ मेदवारले मािथ उ लेख गरेका 
िववरणह  ठीक छ भिन मािणत 
गन िवभागीय मुख/कायालय 

मुखको 
द तखतः 
नाम, थरः 
पद/दजाः 
िमितः                                                                                          
कायालयको छाप 

दायाँ बायाँ  
 
.............................. 
उ मेदवारको द तखत 
िमितः 

  



 

उ मदेवारल ेपालन गनुपन िनयमह  
१. परी ा दन आउँदा अिनवाय पमा वशे प  याउनुपनछ । वेश 

प  िवना परी ामा ब  पाइन ेछैन। 
२. परी ा हलमा मोबाइल फोन याउन पाईने छैन । 
३. िलिखत परी ाको नितजा काशन भएपिछ योगा मक परी ा 

तथा अ तवाता ने दनमा पिन वशे प  याउन ुअिनवाय छ । 
४. परी ा सु  नुभ दा ३० िमनेट अगाडी घ टी ारा सूचना 

गरेपिछ परी ा हलमा वशे गन दइने छ । व तगुत परी ा सु  
भएको १५ िमनेट पिछ र िवषयगत परी ा सु  भएको ३० िमनेट 
पिछ आउने र व तगुत तथा िवषयगत दबु ैपरी ा सगँ ै नेमा २० 
िमनेट पिछ आउने उ मदेवारले परी ामा ब  पाउने छैन । 

५. परी ा हलमा वेश गन पाउन े समयाविध (बदुा ँ न.ं ४ मा 
उ लेख ग रएको) िबतेको १० िमनेट पछािड मा  उ मेदवारलाई 
परी ा हल बािहर जान ेअनमुित दइनेछ । 

६. परी ा हलमा वेश गरेपिछ कताब, कापी, कागज, िचट आदी 
आफूसाथ रा ु दँनै । उ मेदवारल ेआपसमा कुराकानी र सङकेत 
समेत गनु दँनै । 

७. परी ा हलमा उ मदेवारले परी ाको मयादा िवप रत  कुनै काम 
गरेमा के ा य ले परी ा हलबाट िन कासन गरी तु त कानून 
बमोिजमको कारवाही गनछ । र यसरी िन कासन ग रएको 
उ मदेवारको सो िव ापनको परी ा वतः र  भएको मािननेछ ।  

८. िवरामी भएको उ मेदवारल े परी ा हलमा वेश गरी परी ा 
दन े ममा िनजलाई केही भएमा कायालय जवाफदहेी न ेछैन । 

९. उ मदेवारले परी ा दएको दनमा हािजर अिनवाय पल ेगनु 
पनछ । 

१०. यस कायालयले सूचना ारा िनधारण गरेको काय म 
अनुसार परी ा सञ्  चालन नेछ। 

११. उ मदेवारले व तगुत परी ामा आफूलाई ा  प  ‘ क’ 
उ रपुि तकामा अिनवाय पल े ले ुपनछ । नलेखेमा 
उ रपुि तका वतः र  नछे । 

१२. याकत (आई. य)ू परी ामा या कुलटेर योग गन 
पाइनेछैन । 

१३. कुनै उ मदेवारले श्  नप मा रहकेो प ताको स ब धमा 
सो ु पदा पिन परी ामा सि मिलत अ य उ मदेवारह लाई बाधा 
नपन गरी िनरी कलाई सो ु पनछ । 

 gf}alxgL   
गाउँ कायपािलकाको कायालय  

axfg], Ko"7fg 
वशे प  

हालसालै िखचेको 
पासपोट 

साईजको पुरै 
मखुाकृित दिेखने 

फोटो टासी 
फोटोमा समेत 

पन गरी 
उ मदेवारले 
द तखत गन 

परी ाथ ले भनः- 
(क) िव ापन न.ं खुला/समावेशी 

समूह 
  
  
  
(ख) पदः- 
(ग) यूनतम शैि क यो यताको मूल िवषयः 
(घ) 
उ मदेवारको 

नाम, थरः- 
द तखतः 

कायालयको कमचारीले भनः- 
यस कायालयबाट िलइने उ  पदको परी ामा 
तपाईलाई िन  के बाट सि मिलत न अनुमित 
दईएको छ । िव ापनमा तोकोएको शत नपुगेको 

ठहर भएमा जुनसुकै अव थामा पिन यो अनुमित 
र  नेछ । 
परी ा के ः-                            रोल न बरः- 
 
                                                                       
............................... 
 (अिधकृतको द तखत) 

ः- कृपया उ मेदवारले पालना गनपुन 
िनयमह  हनेुहोला । 

 
 

 

उ मदेवारल ेपालन गनुपन िनयमह  
१४. परी ा दन आउँदा अिनवाय पमा वशे प  याउनुपनछ । 

वेश प  िवना परी ामा ब  पाइने छैन । 
१५. परी ा हलमा मोबाइल फोन याउन पाईने छैन । 
१६. िलिखत परी ाको नितजा काशन भएपिछ योगा मक 

परी ा तथा अ तवाता ने दनमा पिन वशे प  याउन ु
अिनवाय छ । 

१७. परी ा सु  नुभ दा ३० िमनेट अगाडी घ टी ारा सचूना 
गरेपिछ परी ा हलमा वशे गन दइने छ । व तगुत परी ा सु  
भएको १५ िमनेट पिछ र िवषयगत परी ा सु  भएको ३० िमनेट 
पिछ आउने र व तगुत तथा िवषयगत दबु ैपरी ा सगँ ै नेमा २० 

gf}alxgL गाउँपािलका 
गाउँ कायपािलकाको कायालय  

axfg], Ko"7fg 
वशे प  

हालसालै िखचेको 
पासपोट 

साईजको पुरै 
मखुाकृित दिेखने 

फोटो टासी 
फोटोमा समेत 

पन गरी 
उ मदेवारले 
द तखत गन 

परी ाथ ले भनः- 
(क) िव ापन न.ं खुला/समावेशी 

समूह 



 

िमनेट पिछ आउने उ मदेवारले परी ामा ब  पाउने छैन । 
१८. परी ा हलमा वेश गन पाउन े समयाविध (बुदा ँ नं. ४ मा 

उ लेख ग रएको) िबतेको १० िमनेट पछािड मा  उ मेदवारलाई 
परी ा हल बािहर जान ेअनमुित दइनेछ । 

१९. परी ा हलमा वेश गरेपिछ कताब, कापी, कागज, िचट 
आदी आफूसाथ रा ु दँनै । उ मदेवारले आपसमा कुराकानी र 
सङकेत समेत गनु दँनै । 

२०. परी ा हलमा उ मदेवारले परी ाको मयादा िवप रत  कुन ै
काम गरेमा के ा य ले परी ा हलबाट िन कासन गरी तु त 
कानून बमोिजमको कारवाही गनछ । र यसरी िन कासन 
ग रएको उ मदेवारको सो िव ापनको परी ा वतः र  भएको 
मािननेछ ।  

२१. िवरामी भएको उ मदेवारले परी ा हलमा वेश गरी परी ा 
दन े ममा िनजलाई केही भएमा कायालय जवाफदहेी न ेछैन । 

२२. उ मदेवारले परी ा दएको दनमा हािजर अिनवाय पले 
गनु पनछ । 

२३. यस कायालयले सूचना ारा िनधारण गरेको काय म 
अनुसार परी ा सञ्  चालन नेछ। 

२४. उ मदेवारले व तगुत परी ामा आफूलाई ा  प  ‘ क’ 
उ रपुि तकामा अिनवाय पल े ले ुपनछ । नलेखेमा 
उ रपुि तका वतः र  नछे । 

२५. याकत (आई. य)ू परी ामा या कुलटेर योग गन 
पाइनेछैन । 

२६. कुनै उ मदेवारले श्  नप मा रहकेो प ताको स ब धमा 
सो ु पदा पिन परी ामा सि मिलत अ य उ मदेवारह लाई बाधा 
नपन गरी िनरी कलाई सो ु पनछ । 

  
  
  
(ख) पदः- 
(ग) यूनतम शैि क यो यताको मूल िवषयः 
(घ) 
उ मदेवारको 

नाम, थरः- 
द तखतः 

कायालयको कमचारीले भनः- 
यस कायालयबाट िलइने उ  पदको परी ामा 
तपाईलाई िन  के बाट सि मिलत न अनुमित 
दईएको छ । िव ापनमा तोकोएको शत नपुगेको 

ठहर भएमा जुनसुकै अव थामा पिन यो अनुमित 
र  नेछ । 
परी ा के ः-                            रोल न बरः- 
 
                                                                         
............................... 
 (अिधकृतको द तखत) 

ः- कृपया उ मेदवारले पालना गनपुन 
िनयमह  हनेुहोला । 

 

 

अनुसूची ५  
अ तरवाता मू या कन फाराम 

िव ापन नं.:             पदः            ेणी/तहः 

पद स याः            उ मेदवार स याः        स बि धत कायालयः 

अ तवाता िमितः 

.स. रोल नं. उ मदेवारको नाम, थर सामा य ान, िवषय स ब धी ान र ि व कै फयत 

अ कमा अ रमा 

      

      

      

      

      

      

 



 

मािथ उि लिखत िव ापनमा सहभागी कुनै पिन उ मदेवार मरेो पित, प ी तथा छोरा-छोरी, दाज-ुभाई, ददी-

बिहनी, भाउजु-बुहारी, जठेाजु, दवेर, जठेानी, देउरानी, आमाज,ु न द, काका-काक , ठुलोबबुा-ठूलीआमा, 

सानोबा-सानीआमा, भितजा-भितजी, भा ा-भा ी, िभनाज ु वाई, मामा-माई यू, फुप-ुफुपा य,ू साला-साली 

र तीनका छोराछोरी नाता पदन । 

अ तवाता सिमितको 
संयोजक/सद यको 
द तखतः 
नाम, थरः 
पदः 
िमितः 

ः 

१. अ तवाता िलइन लागेको पदको िव ापनमा अ तवाता सिमितका अ य  तथा सद यह का मािथ उि लिखत िव ापनमा 

सहभागी कुनै नाता पन भएमा य तो अ तवाताकताल ेउ  समूहको सो दनको अ तवातामा भाग िलनु दँनै । 

२. अ तवातामा अिधकतम ७०% भ दा बढी र यूनतम ४०% भ दा कमक अ क ददाँ पु ाई दनु पनछ । 

  



 

cGt/af{tfstf{n] यान दन ुपन कुरा 

१. पदको कायिववरण 

यस अ तगत सव थम काम तथा पदको कायिववरण हेनु पनछ । 

२. दरखा त िववरण अ ययन 

दरखा त िववरण अ ययन गरी उ मेदवारको शैि क उपलि ध, अनुभव, अिभ ची आ द उि लिखत बायोडाटालाई 

यान दनुपनछ । 

३. (क) सेवा समूह स ब धी ान 

उ मेदवारको सेवा, समूह स ब धी कामको ान, अनुभव स बि धत े को अ ययन एवम् कािशत कृित, तािलम 

आ द कुराह  पदका लािग कित उपयोगी छन्, िनजले कुनै पदमा रही काम गरी सकेको भए यस बारे िनजको ान 

कितको छ र हालको पदसँग िनजल े ा  गरेको ानको कितको स ब ध छ? आ द कुरालाई यान दनुपनछ । 

(ख) राि य तथा अ तराि य िवषय स ब धी ान 

दशेको सामािजक, आ थक, राजनैितक र अ तरा य िवषय स ब धी जानकारी िलन ुपनछ । 

(ग) कामको अनुभव 

यस स दभमा िव ािपत पदसँग स बि धत काममा कुन तहमा कित वष रही अनुभव ा  गरेको छ, पदको काममा 

िवशेष योगदान एवम् अनुभव भएमा सो स ब धी िवषयमा द  एवम् िवशेष ल ेदिृ  दने । 

(घ) ची (Aptitude) 

स बि धत पद स ब धी िश ा ा  गरे तापिन यस पदका िनि त ि व र वा तिवक अिभ ची छ क छैन, सो बारे 

यान दनुपनछ । 

४. अित र  याकलाप 

सामािजक, पा रवा रक, वसाियक, खेलकूद, मनोर न, सोख (hobby) आ द याकलापमा कुन कारको संल ता 

छ? आ द कुरामा जानकारी िलने । 

५. ि व परी ण 

यस परी णबाट उ मेदवारको गुण अवगुण केलाउन स क छ, जसका आधार मू य दईु कारका छन्:- 

(क) संगठना मक वहार दशन 

यस अ तगत उ मेदवारको अिभ ि  मनोवृि , अिभ िच, िच तन-शि , वौि क ि थित, मह वाकां ा, सहयोगी 

भावना आ द िवषयह  संग ठत दिेखएमा एक गुणी उ मेदवारको पमा मू या कन गन स क छ । 

(ख) असंगठना मक वहार दशन 

अ प  बो ने, भकभकाउने, हडबडाउने, अप रप ता, अस तुि , अ व थता, असामािजकता आ द वहारबाट 

उ मेदवारलाई अवगुणी एवम् अस तुिलत ि वको पमा िचिन छ । 

 

  



 

 


