
अनसूुची -२ 

( दपा ८ को उऩदपा (२) सॉग सम्फन्धधत) 
दयखास्त पायभको ढाॉचा 

प्रदेश सयकाय 

बमूभ व्मवस्था, कृषष तथा सहकायी भधरारम 

धनगढी, कैरारी 
दयखास्त पायभ 

(खरुा प्रमतमोमगतात्भक ऩयीऺाका रामग) 
(क) उम्भेद वायरे दयखास्त पायाभ बयेको ऩद सम्फधधी षववयण 

१. षवऻाऩन नॊ.: 2. ऩद:  3. शे्रणी:  
५. ऩयीऺा केधर: 
 

(ख) उम्भेदवायको वैमन्िक षववयण 

 

उम्भेदवायको  
नाभ,थय (देवनागयीभा) 

(अॊग्रजेी ठूरो अऺयभा) मरङ्ग : 
नागरयकता नॊ. : जायी गने न्जल्रा : मभमत : 

स्थामी ठेगाना क) न्जल्रा : ख) भ.न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/न.ऩा./गा.ऩा. ग) वडा नॊ.  
घ) टोर : ङ) भागग/घय नॊ.: च) पोन नॊ.  

ऩराचाय गने ठेगाना : ई-भेर : 
फाफकुो नाभ,थय : आभाको नाभ,थय : 
फाजेको नाभ,थय : ऩमत/ऩत्नीको नाभ,थय : 
जधभ मभमत (षव.सॊ.भा) (ईस्वी सन  भा) हारको उभेय:     वषग       भषहना    
(ग) शैन्ऺक मोग्मता/तामरभ (दयखास्त पायभ बयेको ऩदको रामग चाषहने आवश्मक धमूनतभ शैन्ऺक मोग्मता/तामरभ भार उल्रेख गने) 
आवश्मक धमूनतभ मोग्मता षवश्वषवद्यारम/फोडग/तामरभ ददने सॊस्था शैन्ऺक उऩामध/तामरभ सॊकाम शे्रणी /प्रमतशत भूर षवषम 
शैन्ऺक मोग्मता      

     

तामरभ      

(घ) अनबुव सम्फधधी षववयण (दयखास्त पायभ बयेको ऩदको षवऻाऩनको रामग अनबुव बएभा भार उल्रेख गने) 
कामागरम ऩद स्थामी /अस्थामी  /कयाय अवमध 

देन्ख सम्भ 

     

     

भैरे मस दयखास्तभा खरुाएका सम्ऩूणग षववयणहरु सत्म छन  । दयखास्त फझुाएको ऩदको षवऻाऩनको रामग अमोग्म ठहरयने गयी कुनै सजाम ऩाएको छैन । कुनै 
कुया ढाॉटे वा रकुाएको ठहरयएभा प्रचमरत कानून फभोन्जभ सहनेछु /फझुाउनेछु।उम्भेद वायरे ऩारना गने बनी प्रचरीत कानून तथा मस दयखास्त पायभका ऩषृ्ठहरुभा 
उल्रेन्खत सफै शतग तथा मनमभहरु ऩारन गनग भञु्जय गदगछु ।  
उम्भेदवायको ल्माप्चे सहीछाऩ   उम्भेदवायको दस्तखत : 

 
 

मभमत : 

दामाॉ फामाॉ 
 
 
 
 
 कामागरमको कभगचायीरे बने 

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

मभमत : 

दयखास्त स्वीकृत /अस्वीकृत गनेको दस्तखत 

मभमत : 
 

रष्टव्म: दयखास्तसाथ षवऻाऩनभा उल्रेन्खत रगामत मनम्नमरन्खत कागजातहरु अमनवामग रुऩभा उम्भेदवाय आपैं रे प्रभान्णत गयी ऩेश गनुगऩनेछ । 

(१) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रमतमरषऩ,   (२) सभकऺता तथा सम्फद्धता आवश्मक ऩनेभा सोको प्रमतमरषऩ 
(३) षवऻाऩन बएको ऩदको रामग तोषकएको धमूनतभ शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाणऩर य चारयमरक प्रभाणऩरको प्रमतमरषऩ (तामरभ य अनबुव आवश्मक ऩनेभा सो सभेतको 
प्रमतमरषऩ), 

कामागरम प्रमोजनका रामग 

ऩरयऺाथीको सॊकेत नॊ.: 

योर नॊ./षवऻाऩन नॊ. /सूचना नॊ. 

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

 

हारसारै न्खॊचेको ऩासऩोटग 
साइजको ऩयैु भखुाकृत 
देन्खने पोटो टाॉस्ने य 
पोटो य पायाभभा ऩने गयी  
उम्भेदवायरे दस्तखत गने 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

षवऻाऩन नॊ.  

ऩद  

शे्रणी / तह  

ऩयीऺाको षकमसभ  

ऩरयऺा केधर  

उम्भेदवायको नाभ थय :- 

 दस्तखत :- 

षवऻाऩन नॊ.  

ऩद  

शे्रणी / तह  

ऩयीऺाको षकमसभ  

ऩरयऺा केधर  

उम्भेदवायको नाभ थय :- 

 दस्तखत :- 

कामागरमको कभगचायीरे बने :- 

छनौट समभमतफाट मरईने उि ऩदको ऩरयऺाभा तऩाईराई मनम्न केधरफाट 
सन्म्भतमरत हनु अनभुती ददइएको छ । षवऻाऩनभा तोषकएको शतग नऩगेुको 
ठहय बएभा जनुसकैु अवस्थाभा ऩनी मो अनभुमत यद्द हनुेछ ।  

ऩरयऺा केधर :- 

योर नॊ.:-   

………………………………. 

अमधकृतको दस्तखत :- 

रष्टव्म :- 

१) कृऩमा उम्भेदवायरे ऩारना गनुग ऩने मनमभहरु हेनुग होरा । 

 

हारसारै न्खॊचेको ऩासऩोटग 
साइजको ऩयैु भखुाकृत 
देन्खने पोटो टास्ने य पोटो 
य पायभभा ऩनेगयी  
उम्भेदवायरे दस्तखत गने 

उम्भेदवायरे ऩारन गनुगऩने मनमभहरु्- 
१. ऩयीऺा ददन आउॉदा अमनवामग रुऩभा प्रवशेऩर ल्माउन ुऩनेछ । प्रवशेऩर षवना ऩयीऺाभा फस्न 

ऩाइने छैन । 

२. ऩयीऺा हरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन । 

३. मरन्खत ऩयीऺाको नमतजा प्रकान्शत बएऩमछ अधतयवाताग हनुे ददनभा ऩमन प्रवशेऩर ल्माउन ुऩनेछ। 

४. ऩयीऺा शरुु हनु ुबधदा ३० मभनेट अगामड ऩयीऺा हरभा प्रवशे गनग ददइनेछ ।वस्तगुत ऩयीऺा 
शरुु बएको १५ मभनेट ऩमछ य षवषमगत ऩयीऺा शरुु बएको आधा घण्टा ऩमछ आउने य वस्तगुत 
तथा षवषमगत दवैु ऩयीऺासॉगै हनुेभा २० मभनेट ऩमछ आउन ेउम्भेद वायरे ऩयीऺाभा फस्न ऩाउने  

छैन । 

५. ऩयीऺा हरभा प्रवशे गनग ऩाउने सभम अवमध (फुॉदा नॊ. ४ भा उल्रेख गरयएको मफतेको १० 
मभनेट ऩछामड भार उम्भेदवायराई ऩयीऺा हर फाषहय जाने अनभुमत ददइनेछ । 

६. ऩयीऺा हरभा प्रवशे गये ऩमछ षकताफ, काऩी, कागज, न्चट आदद आपू साथ याख्न ऩाइने छैन। 
उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेतसभेत गनुग हुॊदैन । 

७. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमागदा षवऩयीत कुनै काभ गयेभा केधराध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट मनष्काशन गयी तरुुधत कानून फभोन्जभको कायफाही गनेछ य त्मसयी मनष्काशन गरयएको 
उम्भेदवायको सो षवऻाऩनको ऩयीऺा स्वत् यद्द बएको भामनने छ । 

८. मफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवशे गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा मनजराई केही बएभा 
आमोजना जवापदेही हनुे छैन । 

९. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हान्जय अमनवामग रुऩरे गनुग ऩनेछ । 

१०. सूचनाभा मनधागयण गयेको कामगक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनुेछ । 

११.उम्भेदवायरे वस्तगुत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩरको “की” उत्तयऩनु्स्तकाभा अमनवामग रुऩरे 
रेख्नऩुने छ। नरेखेभा उत्तयऩनु्स्तका स्वत् यद्द हनुेछ। 

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

१३.कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩरभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फधधभा सोध्न ुऩदाग ऩमन ऩयीऺाभा सन्म्भमरत 
अधम उम्भेदवायहरुराई फाधा नऩने गयी मनयीऺकराई सोध्न ुऩनेछ । 

 

उम्भेदवायरे ऩारन गनुगऩने मनमभहरु्-  

१. ऩयीऺा ददन आउॉदा अमनवामग रुऩभा प्रवशेऩर ल्माउन ुऩनेछ । प्रवशेऩर षवना ऩयीऺाभा फस्न 
ऩाइने छैन । 

२. ऩयीऺाहरभा भोफाइर पोन ल्माउन ऩाइने छैन । 

३. मरन्खत ऩयीऺाको नमतजा प्रकान्शत बएऩमछ अधतयवाताग हनुे ददनभा ऩमन प्रवशेऩर ल्माउन ुऩनेछ। 

४. ऩयीऺा शरुु हनु ुबधदा ३० मभनेट अगामड ऩयीऺाहरभा प्रवशे गनग ददइनेछ ।वस्तगुत ऩयीऺा 
शरुु बएको १५ मभनेट ऩमछ य षवषमगत ऩयीऺा शरुु बएको आधा घण्टा ऩमछ आउने य 
वस्तगुत तथा षवषमगत दवैु ऩयीऺासॉगै हनुेभा २० मभनेट ऩमछ आउन ेउम्भेद वायरे ऩयीऺाभा 
फस्न ऩाउने छैन । 

५. ऩयीऺा हरभा प्रवशे गनग ऩाउने सभम अवमध (फुॉदा नॊ. ४ भा उल्रेख गरयएको मफतेको १० 
मभनेट ऩछामड भार उम्भेदवायराई ऩयीऺा हर फाषहय जाने अनभुमत ददइने छ । 

६. ऩयीऺा हरभा प्रवशे गये ऩमछ षकताफ, काऩी, कागज, न्चट आदद आपू साथ याख्न ऩाइन ेछैन। 
उम्भेदवायरे आऩसभा कुयाकानी य सॊकेतसभेत गनुग हुॊदैन । 

७. ऩयीऺा हरभा उम्भेदवायरे ऩयीऺाको भमागदा षवऩयीत कुनै काभ गयेभा केधराध्मऺरे ऩयीऺा 
हरफाट मनष्काशन गयी तरुुधत कानून फभोन्जभको कायफाही गनेछ य त्मसयी मनष्काशन गरयएको 
उम्भेदवायको सो षवऻाऩनको ऩयीऺा स्वत् यद्द बएको भामनने छ । 

८. मफयाभी बएको उम्भेदवायरे ऩयीऺा हरभा प्रवशे गयी ऩयीऺा ददने क्रभभा मनजराई केही बएभा 
आमोजना जवापदेही हनुे छैन । 

९. उम्भेदवायरे ऩयीऺा ददएको ददनभा हान्जय अमनवामग रुऩरे गनुग ऩनेछ । 

१०. सूचनाभा मनधागयण गयेको कामगक्रभ अनसुाय ऩयीऺा सञ्चारन हनुेछ । 

११.उम्भेदवायरे वस्तगुत ऩयीऺाभा आपूराई प्राप्त प्रश्नऩरको “की” उत्तयऩनु्स्तकाभा अमनवामग रुऩरे 
रेख्नऩुने छ। नरेखेभा उत्तयऩनु्स्तका स्वत् यद्द हनुेछ। 

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

१३.कुनै उम्भेदवायरे प्रश्नऩरभा यहेको अस्ऩष्टताको सम्फधधभा सोध्न ुऩदाग ऩमन ऩयीऺाभा सन्म्भमरत 
अधम उम्भेदवायहरुराई फाधा नऩने गयी मनयीऺकराई सोध्न ुऩनेछ । 

 
 

 

प्रवेशऩर 

हारसारै न्खॊचेको ऩासऩोटग 
साइजको ऩयैु भखुाकृत 
देन्खने पोटो टास्ने य 
पोटो य पायभभा ऩनेगयी  
उम्भेदवायरे दस्तखत गने 

हारसारै न्खॊचेको ऩासऩोटग 
साइजको ऩयैु भखुाकृत 
देन्खने पोटो टाॉस्ने य 
पोटो य पायाभभा ऩने गयी  
उम्भेदवायरे दस्तखत गने 

 

प्रवेशऩर 

प्रवेशऩर 


