
 

 

 

 

क) उम्द्वायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्द्वन्धी वववयण : 
१. ववऻाऩन नॊ. २. खरुा/आ.प्र ३. ऩद : ४. सेवा 

५. सभूह : ६. उऩ-सभहु ७. शे्रणी/तह : ८. ऩरयऺा केन्र 

खरुा प्रततमोतगताद्बाया ऩूतति ऩदहरु भध्मे ऐनद्बाया तोवकएको सभूहका उम्द्भेवायहरु फीच भात्र प्रततस्ऩधाि गयाउन बनी छुट्याईएका ऩदहरुको ऩदऩूततिका रातग बएको ववऻाऩन दयखास्त ददन ुबएको बए सभूह 
चचन्ह (0) रगाउनहुोस ्। 

ख) उम्द्भेद्बायको वैमचिक वववयण : 
उम्द्भेदवायको  नाभ, थय (देवनागरयकभा): 

(अग्रेजी ठूरो अऺयभा): 
नागरयकता नॊ.:   जायी गने चजल्रा: तभतत : 

स्थामी ठेगाना क)चजल्रा : न.ऩा/गा.ऩा : वडा नॊ. : 

टोर भागि/घय नॊ. पोन नॊ.: 

ऩत्राचाय गने ठेगाना ई-भेर: 

फाफकुो नाभ, थय: आभाको नाभ, थय: 

फाजेको नाभ, थय ऩतत/ऩत्नीको नाभ,थय: 

जन्भ तभतत (वव.स.भा): (ईस्वी सन्भा): 

ग) शैचऺक मोग्ता/तातरभ(दयखास्त पायभ बयेको ऩदको रातग चावहने आवश्मक न्मनुतभ शैचऺक मोग्मता/तातरभ भात्र उल्रेख गने) 

आवश्मक न्मूनतभ मोगमता ववश्वववद्यारम/फोडि/तातरभ ददने सॊस्था शैचऺक उऩातध/तातरभ सॊकाम शे्रणी/प्रततशत भरु ववषम 

 
 

शैचऺक मोग्मता 

     

     

     

तातरभ      

घ) अनबुव सम्द्वन्धी वववयण (दयखास्त पायाभ बयेको ऩदको रागी ववऻाऩनको रातग अनबुव तथा ववदाको वववयण आवश्मक बएभा भात्र उल्रेख गने) 

कामािरम ऩद  सेवा/सभूह/उऩसभहु शे्रणी/तह स्थामी/अस्थामी/कयाय अवतध 

     देचख सम्द्भ 

       
       
       
असाधायण ववदा तरएको बए अवतध: .............................................. देचख ........................................... सम्द्भ । 

भैरे मस दयखास्तभा खुराएका सम्द्ऩणुि वववयणहरु सत्म छन ्। दयखास्त फझुाएको ऩदको ववऻाऩनको रातग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । कुनै कुया ढाॉठहरयएभा प्रचतरत कानून फभोचजभ 
सहनेछु/फझुाउनेछु । उम्द्देवायरे ऩारन गने बनी प्रचतरत कानून तथा मस दयखास्त पायाभका ऩषृ्ठहरुभा उल्रेचखत सफै शति तथा तनमभह ऩारन गनि भञ्जुय गदिछु । 

उम्द्भेदवायको ल्माप्चे  उम्द्भेदवायरे भातथ उल्रेख गयेका अनबुवको वववयणहरु ठीक छ बनी प्रभाचणत गने ववबागीम 
प्रभखु/कामािरम प्रभखुको दस्तखत 

नाभ, थय : 
ऩद/दजाि : 
तभतत : 

कामािरमको छाऩ 

दामाॉ फामाॉ 

  

उम्द्भेवदवायको दस्तखत 

तभतत : 
सम्द्वचन्धत कामािरमको कचिचायीरे बने : 

यतसद/बौचय नॊ. योर नॊ. 
दयखास्त अस्वीकृत बए सोको कायण : 
दयखास्त रुज ुगनेको दस्तखत : 
तभतत : 

दयखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत: 
तभतत : 

 
 

रष्टव्म दयखास्तसाथ ववऻाऩनभा उल्रेचखत रगामत तनम्द्नतरचखत कागजातहरु अतनवामि रुऩभा उम्द्भेदवाय आपैरे प्रभाचणत गयी ऩेश गनुिऩनेछ । 

१. फनेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ,    २. सभकऺता य सम्द्वद्बता आवश्मक ऩनेभा सोको प्रतततरवऩ, 
३.ववऻाऩन बएको ऩदको रातग तोवकएको न्मूनतभ शैचऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ (तातरभ य अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको प्रतततरवऩ) 

४. तन.से.ऐन 2049 दपा ७(7) को प्रमोजनको रातग भवहरा, आददवासी, जनजातत, भधेसी य दतरत उम्द्भेदवायरे आतथिक य साभाचजक रुपभा ऩछातड ऩयेको बन्ने प्रभाणऩत्रको प्रतततरवऩ ऩेश गनुि ऩनेछ । 

५. सेवा सम्द्वन्धी ऐन/तनमभावरीभा तोवकएको बए सम्द्वचन्धत ्मवसावमक ऩरयषदभा दताि बएको प्रभाणको प्रतततरवऩ ।

हारसारै चखचेको ऩासऩोटि 
साइजको ऩयैु भखुाकृतत देचखन े
पोटो महाॉ टास्न े य पोटो य 
पायाभभा ऩने गयी 
उम्द्भेदवायरे दस्तखत गने 

कामािरम प्रमोजनको रातग 

ऩयीऺाको सॊकेत नॊ. : 
योर नॊ./ववऻाऩन नॊ./ सूचना नॊ. 
 

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

शबुकातरका गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरम 

सकुावटमा, कातरकोट 

दयखास्त पायाभ 



उम्द्भेदवायरे ऩारना गनुिऩने तनमभहरु:- 

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा अतनवामि रुऩभा प्रवेशऩत्र ल्मान ुऩनेछ । प्रवेशऩत्र ववना ऩयीऺाभा वस्न ऩाइने 
छैन । 

२. ऩयीऺा हरभा भोवाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन । 

३. तरचखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाचशत बएऩतछ अन्तवाताि हनेु ददनभा ऩतन प्रवेशऩत्र ल्माउन ुअतनवामि छ 
। 

४. ऩयीऺा शरुु हनु बन्दा ३० तभनेट अगातड घण्टीद्बाया सूचना गयेऩतछ ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनि ददइनेछ 
। वस्तगुत ऩयीऺा शरुु बएको १५ तभनेट ऩतछ य ववषमगत ऩयीऺा शरुु बएको आधा घण्टा ऩतछ 
आउने य वस्तगुत तथा ववषमगत दवैु ऩरयऺा सॉगै हनेुभा २० तभनेट ऩतछ आउने उम्द्भेदवायरे 
ऩरयऺाभा फस्न ऩाउने छैन । 

५. ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनि ऩाउने सभम अवतध (फुॉदा नॊ. ४ भा उल्रेख गरयएको) तफतेको १० तभनेट 
ऩछातड भात्र उम्द्भेदवायराई ऩयीऺा हर फावहय जाने अनभुतत ददइने छ । 

६. ऩयीऺा हरभा प्रवेश गये ऩतछ वकताफ, काऩी, कागज, चचत आदद आपू साथ याख्न ु हदैुन । 
उम्द्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुि हदैुन । 

७. ऩयीऺा हरभा उम्द्भेदवायरे ऩयीऺाको भमािदा ववऩरयत कुनै काभ गयेभा केन्राध्मऺरे ऩयीऺा हरफाट 
तनष्काशन गयी तरुुन्त कानून फभोचजभको कायफाही गनेछ य त्मसयी तनष्काशन गरयएको उम्द्भेदवायको 
सो ववऻाऩनको ऩयीऺा स्वत: यद्द बएको भातनने छ । 

८. तफयाभी बएको उम्द्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा तनजराई केही बएभा आमोग 
जवापदेही हनेु छैन । 

९. उम्द्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाचजय अतनवामि रुऩरे गनुि ऩनेछ । 

१०. कामािरमरे सूचनाद्बाया तनधाियण गयेको कामिक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनेुछ । 

११. उम्द्भेदवायरे वस्तगुत ऩयीऺाभा आपुराई प्राप्त प्रश्न ऩत्रको "की" उत्तयऩचुस्तकाभा अतनवामि रुऩरे 
रेख्नऩुने छ । नरेखेभा उत्तयऩचुस्तका स्वत: यद्द हनेुछ । 

१२. ल्माकत (आई. क्मू) ऩयीऺाभा क्मारकुरेटय प्रमोग गनि ऩाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्द्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टवताको सम्द्वन्धभा सोध्न ुऩदाि ऩतन ऩयीऺाभा सचम्द्भतरत अन्म 
उम्द्भेदवायहरुराई फाधा नऩने गयी तनयीऺकराई सोक्न ुऩनेछ । 

 

 

 

उम्द्भेदवायरे ऩारना गनुिऩने तनमभहरु:- 

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा अतनवामि रुऩभा प्रवेशऩत्र ल्मान ुऩनेछ । प्रवेशऩत्र ववना ऩयीऺाभा वस्न ऩाइने छैन । 

२. ऩयीऺा हरभा भोवाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन । 

३. तरचखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाचशत बएऩतछ अन्तवाताि हनेु ददनभा ऩतन प्रवेशऩत्र ल्माउन ुअतनवामि 
छ । 

४. ऩयीऺा शरुु हनु बन्दा ३० तभनेट अगातड घण्टीद्बाया सूचना गयेऩतछ ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनि 
ददइनेछ । वस्तगुत ऩयीऺा शरुु बएको १५ तभनेट ऩतछ य ववषमगत ऩयीऺा शरुु बएको आधा 
घण्टा ऩतछ आउने य वस्तगुत तथा ववषमगत दवैु ऩरयऺा सॉगै हनेुभा २० तभनेट ऩतछ आउने 
उम्द्भेदवायरे ऩरयऺाभा फस्न ऩाउने छैन । 

५. ऩयीऺा हरभा प्रवेश गनि ऩाउने सभम अवतध (फुॉदा नॊ. ४ भा उल्रेख गरयएको) तफतेको १० 
तभनेट ऩछातड भात्र उम्द्भेदवायराई ऩयीऺा हर फावहय जाने अनभुतत ददइने छ । 

६. ऩयीऺा हरभा प्रवेश गये ऩतछ वकताफ, काऩी, कागज, चचत आदद आपू साथ याख्न ु हदैुन । 
उम्द्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेत सभेत गनुि हदैुन । 

७. ऩयीऺा हरभा उम्द्भेदवायरे ऩयीऺाको भमािदा ववऩरयत कुनै काभ गयेभा केन्राध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट तनष्काशन गयी तरुुन्त कानून फभोचजभको कायफाही गनेछ य त्मसयी तनष्काशन गरयएको 
उम्द्भेदवायको सो ववऻाऩनको ऩयीऺा स्वत: यद्द बएको भातनने छ । 

८. तफयाभी बएको उम्द्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवेश गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा तनजराई केही बएभा 
आमोग जवापदेही हनेु छैन । 

९. उम्द्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हाचजय अतनवामि रुऩरे गनुि ऩनेछ । 

१०. कामािरमरे सूचनाद्बाया तनधाियण गयेको कामिक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनेुछ । 

११. उम्द्भेदवायरे वस्तगुत ऩयीऺाभा आपुराई प्राप्त प्रश्न ऩत्रको "की" उत्तयऩचुस्तकाभा अतनवामि रुऩरे 
रेख्नऩुने छ । नरेखेभा उत्तयऩचुस्तका स्वत: यद्द हनेुछ । 

१२. ल्माकत (आई. क्मू) ऩयीऺाभा क्मारकुरेटय प्रमोग गनि ऩाइनेछैन । 

१३. कुनै उम्द्भेदवायरे प्रश्नऩत्रभा यहेको अस्ऩष्टवताको सम्द्वन्धभा सोध्न ु ऩदाि ऩतन ऩयीऺाभा सचम्द्भतरत 
अन्म उम्द्भेदवायहरुराई फाधा नऩने गयी तनयीऺकराई सोक्न ुऩनेछ । 

शबुकातरका गाउॉऩातरकाको कामािरम  

       प्रवेशऩत्र 

 
 
 

ऩरयऺाथीरे बने :- 

क) सेवा : ववऻाऩन नॊ. वकतसभ/सभहु 

ख) सभूह : .................... .................. 
ग) उऩसभहु : ..................... .................. 
घ) शे्रणी/तह :   
ङ) ऩद :   
च) ऩयीऺा केन्र :   

  
छ) उम्द्भेदवायको नाभ, थय :-  

दस्तखत : 
कामािरमको कभिचायीरे बने :- 

मस कामािरमफाट तरइने उि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई तनम्द्न केन्रफाट 
सचम्द्भतरत हनु अनभुतत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शति नऩगेुको 
ठहय बएभा जनुसकैु अवस्थाभा ऩतन मो अनभुतत यद्द हनुेछ । 

ऩरयऺा केन्र : 
योर नॊ. :                          ..................... 

           (कामािरम प्रभखुको दस्तखत) 
रष्टव्म :- १) कृऩमा उम्द्भेदवायरे ऩारना गनुिऩने तनमभहरु हेनुि होरा । 

 
 
 
 
 
 

शबुकातरका गाउॉऩातरकाको कामािरम  

       प्रवेशऩत्र 

 
 
 

ऩरयऺाथीरे बने :- 

ज) सेवा : ववऻाऩन नॊ. वकतसभ/सभहु 

झ) सभूह : .................... .................. 
ञ) उऩसभहु : ..................... .................. 
ट) शे्रणी/तह :   
ठ) ऩद :   
ड) ऩयीऺा केन्र :   

  
ढ) उम्द्भेदवायको नाभ, थय :-  

दस्तखत : 
कामािरमको कभिचायीरे बने :- 

मस कामािरमफाट तरइन ेउि ऩदको ऩयीऺाभा तऩाईराई तनम्द्न केन्रफाट सचम्द्भतरत 
हनु अनभुतत ददइएको छ । ववऻाऩनभा तोवकएको शति नऩगेुको ठहय बएभा जनुसकैु 
अवस्थाभा ऩतन मो अनभुतत यद्द हनुछे । 

ऩरयऺा केन्र : 
योर नॊ. :                             ..................... 

               (कामािरम प्रभखुको दस्तखत) 
रष्टव्म :- १) कृऩमा उम्द्भेदवायरे ऩारना गनुिऩने तनमभहरु हेनुि होरा । 

हारसारै चखचेको ऩासऩोटि 
साइजको ऩयैु भखुाकृतत देचखन े
पोटो महाॉ टास्न े य पोटो य 
पायाभभा ऩने गयी 
उम्द्भेदवायरे दस्तखत गने 

हारसारै चखचेको ऩासऩोटि 
साइजको ऩयैु भखुाकृतत 
देचखने पोटो महाॉ टास्ने य 
पोटो य पायाभभा ऩने गयी 
उम्द्भेदवायरे दस्तखत गने 


