
œ अनसूुची–२ 

(�व�नयम १२ को उप�व�नयम (३) सँग सम्बिन्धत) 
दगु्ध �वकास संस्थान 

दरखास्त फाराम 

(सबै पदको खलु्ला र आन्त�रक ��तयो�गतात्मक पर�क्षाको ला�ग) 
(कायार्लय �योजनको ला�ग) 

  
�वज्ञापन नं. रोल नम्बर 

र�सद नं. : दरखास्त दतार् नं. 
दस्तखत : दतार् �म�त :  
   
आफ्नो सम्पूणर् वैयि�क �ववरण स्प� बिुझन ेअक्षरमा ले�हुोस :  

१. �वज्ञापन नं.:– २. पद : ३. सेवा : ४. समूह : 
५. तह :– ६. पर�क्षा केन्� :–  

७. खलु्ला ��तयो�गता�ारा पू�तर् हनु े पदहरु मध्ये दगु्ध �वकास 
संस्थान कमर्चार� �शासन �व�नयमावल� बमोिजम समावशेी समूहका 
उम्मेदवारहरु बीच मा� ��तस्पधार् गराउन भनी छु�ाइएका पदहरुको 
पदपू�तर्का ला�ग भएको �वज्ञापनमा दरखास्त �दन ु भएको भए समूह 
िचन्ह ०) लगाउनहुोस। 

क) म�हला       ख) आ�दवासी जनजा�त  

ग) मधेशी            घ) द�लत    

ङ) अपा�              च) �पछ�डएको क्षे� 

भाग (क) वैयि�त �ववरण :  

१. उम्मेदवारको परुा नाम, थर :– देवनाग�रमा :– 

अं�जेी (CAPITAL LETTER)मा :–  

२. जन्म �म�त :  २०         साल                 म�हना                 गते 

३. दरखास्त �दन े अिन्तम �म�तमा हनु े उमेर            बषर्                 म�हना                      
�दन  

४. नाग�रकता :   ५. मातभृाषा 
६. स्थायी ठेगाना : िजल्ला        न.पा.-गा.पा.         वडा नं.         टोल  
 
७. प�ाचार गन� ठेगाना : िजल्ला    न.पा.-गा.पा.              वडा नं.         टोल  
 
८. सम्पकर्  फोन नम्बर :                              मोबाईल नं. 
९. आमाको नाम थर : नाग�रकता : 
१०. बाबकुो नाम थर : नाग�रकता : 
११. बाजेको नाम थर : नाग�रकता : 
१२. �ववा�हत भएमा प�त-प�ीको नाम थर : नाग�रकता : 
भाग (ख) शैिक्षक योग्यताको �ववरण :  

�.स. अध्ययन गरेको संस्थाको उ�ीणर् गरेको �ेणी कुल �ा�ा�- मखु्य �बषय 
 



नाम, ठेगाना पर�क्षा ��तशत  

      

      

      

भाग (ग) ता�लमको �ववरण  

�.स. ता�लम �दन े संस्थाको नाम, 

ठेगाना 
ता�लमको 
�बषय 

�ेणी कुल �ा�ा�- 

��तशत 
मखु्य �बषय 

१      
२      
३      
    
    भाग (घ) नोकर� �ववरण : (बहालवाला कमर्चार�ले अ�नवायर् रुपमा भन�)  

कायार्लय पद तह सेवा- 
समूह 

स्थायी- अस्थायी- 
करार ज्यालदार� 

कुन �म�त 
देिख 

कुन �म�त 
सम्म 

हाल अस्थायी 
करार वा 
ज्यालदार� भए कुन 
�म�तसम्म बहाल 
रहन ेहो 

सो पदमा रहेर 
गनु् र्पन� कामको 
�ववरण 
 

 
 
 
 

        

     
कायर्रत कायार्लयको कमर्चार� �शासन शाखाबाट 

चेक गन� कमर्चार�को     उपयुर्� �ववरण �ठक छ भ�न �मािणत गन� अ�धकार�को  

दस्तखत :      दस्तखत :  
 
नाम, थर :        नाम, थर :  
 
�म�त :       �म�त :  
       

कायार्लयको छाप  
 
मैले यस दरखास्तमा खलु्लाएका �ववरणहरु सत्य छन ्। �च�लत कानून बमोिजम सरकार� सेवाको �न�म� अयोग्य 
ठह�रन ेगर� सेवाबाट बरखास्त भएको छैन र मेरो �नयिु�को सम्बन्धमा असर पनर् सक्न ेकामको अनभुव, वैयि�क 
�ववरण, शैिक्षक योग्यता आ�दका सम्बन्धमा कुनै कुरा ढाँटेको वा लकुाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटेको वा 
लकुाएको ठहरेमा कानून बमोिजम सहन े छु, बझुाउन े छु । साथै संस्थानका �नयिु�, बढुवा र सेवा सम्बन्धमा 
कमर्चार�लाई �वभागीय कारबाह� गदार् अपनाउन ुपन� दगु्ध �वकास संस्थान कमर्चार� �शासन �व�नयमावल� बमोिजम 
र �च�लत ऐन �नयम र उम्मेदवारले पालना गनुर्पन� शतर्हरु �वप�रत हनु ेगर� कुनै प�न पर�क्षा भवन �भ� कुनै 
कायर् गरेमा तत्काल पर�क्षाबाट �नष्काशन गन� वा कम्पनीबाट मेरो सम्पूणर् पर�क्षा र� गन� वा भ�वष्यमा स�ालनमा 
हनु ेकुनै प�न पर�क्षामा भाग �लन नपाएमा मेरो म�ुर� छ ।  
 



उम्मेदवारले पालना गनुर्पन� भनी यस दरखास्त फारामका प�ृहरुमा उल्लेिखत सबै �नद�शनहरु मैले रा�र� पढ� र म 
ती सबै पालना गनर् म�ुर गदर्छु ।   
 

 
 
 

उम्मेदवारको दस्तखत 

�म�त   

संस्थानको सम्बिन्धत कमर्चार�ले भन� 
१. पर�क्षा दस्तरु रु.: २. र�सद नं.  �म�त : 
३. ��त�ल�पहरुको संलग्न ��त : ४. दरखास्त बझु्नकेो दस्तखत र �म�त : 
५. दरखास्त स्वीकृत-अस्वीकृत गन�को दस्तखत र �म�त :  
   
��व्य : दरखास्त साथ �वज्ञापनमा उल्लेिखत कागजातका अ�त�र� �नम्न कागजातहरु अ�नवायर् संलग्न हनुपुन�छ ।  

(क) उमेर खलेुको �माणप�को ��त�लपी ।  

(ख)  नपेाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�लपी ।  

(ग)  �वज्ञापन भएको पदको ला�ग तो�कएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यताको �माणप�को �मािणत ��त�लपी 
(ता�लम र अनभुव समेत आवश्यक परेमा सो को ��त�लपी समेत) ।  

(घ)  मा�थ उल्लेिखत �ववरण आफैले �मािणत गर� संलग्न गनुर्पन�छ ।  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ल्याप्चे 

दायाँ 
 
 
 

बायाँ 
 
 
 



 
 

œ दगु्ध �वकास संस्थान 
(खुल्ला-आन्त�रक ��तयो�गताको ला�ग) 

(पर�क्षाको �वेश–प�) 
 
पर�क्षाथ�ले भन�  

क) सेवा : �वज्ञापन नं. �क�सम-समूह 

ख) समूह :   

ग) तह :   

घ) पद :   

ङ) पर�क्षा केन्� :–   

उम्मेदवारको नाम थर : 
दस्तखत : 

संस्थानका कमर्चार�ले भन� : यस संस्थानबाट �लईन ेउ� पदको पर�क्षामा तपाईलाईसिम्म�लत हनु अनमु�त �दइएको छ । 
�वज्ञापनमा तो�कएको शतर् नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा प�न यो अनमु�त र� हनुछे ।  

प�रक्षा केन्� :–  

रोल नम्बर :–         

अ�धकृतको दस्तखत  

उम्मेदवारले पालना गनुर्पन� �नयमहरु : 
१. पर�क्षा �दन आउदा अ�नवायर् रुपमा �वेशप� ल्याउन ुपन�छ।�वेशप� �वना पर�क्षामा बस्न पाइने छैन ।  

२. पर�क्षा भवनमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन ।  

३. �लिखत पर�क्षाको न�तजा �कािशत भएप�छ अन्तवार्तार् हनुे �दनमा प�न �वेशप� ल्याउनपुन�छ ।  

४. पर�क्षा शरुु हनुे ३० �मनटे अगावै घण्ट��ारा सूचना गरेप�छ पर�क्षा हलमा �वेश गनर् �दइने छ । बस्तगुत पर�क्षा शरुु 
भएको १५ �मनटे प�छ र �बषयगत पर�क्षा शरुु भएको आधा घण्टाप�छ आउन ेर बस्तगुत तथा �बषयगत दवैु पर�क्षासगँै 
हनुेमा २० �मनेट प�छ आउने उम्मेदवारले पर�क्षामा बस्न पाउने छैन ।  

 ५.  पर�क्षा हलमा �वेश गनर् पाउने समय अव�ध (बुँदा नं. ४ मा उल्लेख ग�रएको) �बतेको १० �मनटे प�छ मा� 
उम्मेदवारलाई पर�क्षा हल बा�हर जाने अनमु�त �दइने छ ।  

६. पर�क्षा हलमा �वेश गरेप�छ �कताब, कापी, कागज, िचट आ�द आफु साथ रा� ुहदु�न । उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र 
संकेत गनुर् हदैुन ।  

७. पर�क्षा हलमा उम्मेदवारले पर�क्षाको मयार्दा �वप�रत कुनै काम गरेमा केन्�ाध्यक्षले पर�क्षा हलबाट �नष्काशन ग�र तरुुन्त 
कानून बमोिजमको कारबाह� गन�छ  र त्यसर� �नष्काशन ग�रएको उम्मेदवारको सो �वज्ञापनको पर�क्षा स्वतः र� भएको 
मा�नने छ ।  

८.  �बरामी भएको उम्मेदवारले पर�क्षा हलमा �वेश गर� पर�क्षा �दने �ममा �नजलाई केह� भएमा संस्थान जवाफदेह� हनु े
छैन।  

९. उम्मेदवारले पर�क्षा �दएको �दनमा हािजर अ�नवायर् रुपले गनुर्पन� छ ।  

१०. संस्थानले सूचना�ारा �नधार्रण गरेको कायर्�म अनसुार पर�क्षा स�ालन हनुछे ।  

     ११. उम्मेदवारले बस्तगुत पर�क्षामा आफुलाई �ा� ��को “क�” उ�रपिुस्तकामा अ�नवायर् रुपले ले�पुन�छ । नलेखेमा 
उ�रपिुस्तका स्वतः र� हनुछे ।  

१२. ल्याकत (आइ. क्यू.) पर�क्षामा क्यालकुलेटर �योग गनर् पाइने छैन ।  

१३. कुनै उम्मेदवारले ��प�मा रहेको अष्प�ताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदार् प�न पर�क्षामा सिम्म�लत अन्य उम्मेदवारलाई बाधा 
नपन� गर� �न�रक्षकलाई सोध्न ुपन�छ ।  
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œ दगु्ध �वकास संस्थान 

(खलु्ला-आन्त�रक ��तयो�गताको ला�ग) 
(पर�क्षाको �वेश–प�) 

 
पर�क्षाथ�ले भन�  

क) सेवा : �वज्ञापन नं. �क�सम-समूह 

ख) समूह :   

ग) तह :   

घ) पद :   

ङ) पर�क्षा केन्� :–   

उम्मेदवारको नाम थर : 
दस्तखत : 

     
संस्थानका कमर्चार�ले भन� : यस संस्थानबाट �लईन ेउ� पदको पर�क्षामा तपाईलाईसिम्म�लत हनु अनमु�त �दइएको छ । 
�वज्ञापनमा तो�कएको शतर् नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु अवस्थामा प�न यो अनमु�त र� हनुछे ।  

प�रक्षा केन्� :–  

रोल नम्बर :–         

अ�धकृतको दस्तखत  

उम्मेदवारले पालना गनुर्पन� �नयमहरु : 
१. पर�क्षा �दन आउदा अ�नवायर् रुपमा �वेशप� ल्याउन ुपन�छ।�वेशप� �वना पर�क्षामा बस्न पाइने छैन ।  

२. पर�क्षा भवनमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन ।  

३. �लिखत पर�क्षाको न�तजा �कािशत भएप�छ अन्तवार्तार् हनुे �दनमा प�न �वेशप� ल्याउनपुन�छ ।  

४. पर�क्षा शरुु हनुे ३० �मनटे अगावै घण्ट��ारा सूचना गरेप�छ पर�क्षा हलमा �वेश गनर् �दइने छ । बस्तगुत पर�क्षा शरुु 
भएको १५ �मनटे प�छ र �बषयगत पर�क्षा शरुु भएको आधा घण्टाप�छ आउन ेर बस्तगुत तथा �बषयगत दवैु पर�क्षासगँै 
हनुेमा २० �मनेट प�छ आउने उम्मेदवारले पर�क्षामा बस्न पाउने छैन ।  

५.  पर�क्षा हलमा �वेश गनर् पाउन े समय अव�ध (बुँदा नं. ४ मा उल्लेख ग�रएको) �बतेको १० �मनटे प�छ मा� 
उम्मेदवारलाई पर�क्षा हल बा�हर जाने अनमु�त �दइने छ ।  

६. पर�क्षा हलमा �वेश गरेप�छ �कताब, कापी, कागज, िचट आ�द आफु साथ रा� ुहदु�न । उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र 
संकेत गनुर् हदैुन ।  

७. पर�क्षा हलमा उम्मेदवारले पर�क्षाको मयार्दा �वप�रत कुनै काम गरेमा केन्�ाध्यक्षले पर�क्षा हलबाट �नष्काशन ग�र तरुुन्त 
कानून बमोिजमको कारबाह� गन�छ  र त्यसर� �नष्काशन ग�रएको उम्मेदवारको सो �वज्ञापनको पर�क्षा स्वतः र� भएको 
मा�नने छ।  

८.  �बरामी भएको उम्मेदवारले पर�क्षा हलमा �वेश गर� पर�क्षा �दने �ममा �नजलाई केह� भएमा संस्थान जवाफदेह� हनु े
छैन।  

९. उम्मेदवारले पर�क्षा �दएको �दनमा हािजर अ�नवायर् रुपले गनुर्पन� छ ।  

१०. संस्थानले सूचना�ारा �नधार्रण गरेको कायर्�म अनसुार पर�क्षा स�ालन हनुछे ।  

  ११. उम्मेदवारले बस्तगुत पर�क्षामा आफुलाई �ा� ��को “क�” उ�रपिुस्तकामा अ�नवायर् रुपले ले�पुन�छ । नलेखेमा 
उ�रपिुस्तका स्वतः र� हनुछे ।  

१२. ल्याकत (आइ. क्यू.) पर�क्षामा क्यालकुलेटर �योग गनर् पाइने छैन ।  

१३. कुनै उम्मेदवारले ��प�मा रहेको अष्प�ताको सम्बन्धमा सोध्न ुपदार् प�न पर�क्षामा सिम्म�लत अन्य उम्मेदवारलाई बाधा 
नपन� गर� �न�रक्षकलाई सोध्न ुपन�छ ।  
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अनसूुची ७ 

(�व�नयम ३८ को उप�व�नयम (१) सगँ सम्बिन्धत) 

दगु्ध �वकास संस्थान 
संस्थानका कमर्चार�को बढुवाको दरखास्त फाराम 

_____________________________________________________________________________________ 
संस्थानको सूचना नं :       बढुवा हनेु पद सङख्या : 
तह :         सेवा : 
समूह :         उपसमूह : 
_____________________________________________________________________________________ 
उम्मेदवारको पूरा नाम, थर :      बहाल रहेको कायार्लय : 
ठेगाना :         सेवा : 
बाबकुो नाम :        समूह : 
बाजेको नाम :        उपसमूह : 
___________________________________________________________________________________ 
 
१. नोकर� �ववरण ( शरुुदेिख हालको पदसम्म ) 
 

पदको नाम, 

तह, सेवा, 
समूह, 

उपसमूह 

कायार्लयको 
नाम 

�नयिु� वा 
बढुवाको 
�नणर्य �म�त 

बहाल रहेको 
�म�त 

असाधारण �बदा 
बसेको भए अव�ध 

कसर� 
भएको 

कै�फयत 

देिख सम्म देिख सम्म 

१.       

२.       

३.       

४.       

५.       

६.       

७.       

��व्य : (१) स्थायी, �बकास, अस्थायी, सेवा प�रवतर्न के हो स्प� उल्लेख गन� । 
 

(२) कमर्चार� �शासन �व�नयमावल�, २०६३ को आठ� संशोधन, २०७६ को �व�नयम 
३४ अनसुार बढुवाको उम्मेदवार हनु असर पन� केह� छैन भनी कै�फयत महलमा 
उल्लेख गन� । 

 
(३) स्थायी, �बकास, अस्थायी, सेवा प�रवतर्न, समूह, उपसमूह, प�रवतर्न आ�द कसर� आएको 

भ�े व्यहोरा महल नं. ६ मा स्प� खलु्लाउने । 
  
 
 



२. �व�भ� वग�कृत क्ष�ेमा गई काम गरेको अनभुव (हालको तहको मा�) : 
 

बहाल रहेको �म�त 
 

बहाल रहेको िजल्ला कुन वगर्को िजल्ला हो 
खोल्ने 

रुज ु हािजर भएको 
�दन 

कै�फयत 

देिख  सम्म  
 
 
 
 
 
 

     

��व्य : (१) महल नं ३ मा आफूले काम गरेको िजल्लाको वगर् खलु्लाउन ुपन�छ । 
 
   (२) रुज ुहािजर भएको (वषर्, म�हना, �दन) स्प� रुपमा खलु्लाउन ुपन�छ । 
 
३. शैिक्षक योग्यता   
 

शैिक्षक योग्यता 
 

अध्ययन अव�ध �ेणी िशक्षण संस्थाको 
नाम, ठेगाना 

कै�फयत 

देिख सम्म 
 
 
 
 
 

     

��व्य : (१) फाराममा उिल्लिखत उपा�धहरुको �मािणत ��त�ल�प पेश गनुर् पन�छ । 
��त�ल�प पेश नगरेमा सो बापतको अ� पाइने छैन । 

 
(२) स्तर �नधार्रण भएको �म�त र सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बिन्धत हो भ�े 
�मािणत भएको �म�त �माण स�हत कै�फयत महलमा उल्लेख भएको हनु ु   पन�छ 
। 

 

४. सेवासंग सम्बिन्धत सेवाकाल�न ताल�म (हालको तहको मा�) 
ताल�मको �वषय 
 

ताल�म �दने 
संस्थाको नाम र 
ठेगाना 

अव�ध �ेणी कै�फयत 

देिख सम्म 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
     
 मा�थ उिल्लिखत �ववरणमा कुनै कुरा भ�ूा लेिखएको वा जानाजानी साँचो कुरा दबाउने उ�ेश्यले 
लेिखएको ठहरे कानून बमोिजम सजाय स्वीकार गन�छु भनी सह�छाप गन� : 



 
 
कमर्चार�को नाम :       सह� र �म�त : 
 
पद : 
 
दाया ँऔलाको ल्याप्चे सह�छाप : 
 
 
 उपरो� व्यहोरा कायार्लयमा रहेको �नजको अ�भलेख अनसुारको हो र यसमा �नजले मेरो रोहबरमा 
सह�छाप गरेको ठ�क हो भनी �मािणत गन� : 
 
�वभागीय-कायार्लय �मखुको नाम :      सह� : 
 
दजार् : 
 
�म�त : 
 


