
अनसूुची-५क 

(�नयम १७क. को उप�नयम (३) सँग स�बि�धत) 

रा��य �या�यक ��त�ान 

खलुा÷आ�त�रक ��तयो�गताको ला�ग दरखा�त फाराम 

(काया�लय �योजनको ला�ग) 

 

�व�ापन नं. :- रोल न�बर 

र�सद नं. :- दरखा�त दता� नं.  :- 

द�तखत :- दता� �म�त :- 

 

आ�नो स�पूण� वैयि�क �ववरण �प� बिुझने अ�रमा ले�हुोस◌ ्:- 

१. �व�ापन नं:- २. पद :- ३. सेवा :- ४. समूह :- 

५. तह :- ६. पर��ा के�� :- 

७. खलुा ��तयो�गता�ारा पू�त� हनेु पदह�म�य ेरा��य �या�यक ��त�ान 

(काय�कार� �नद�शक र कम�चार�ह�को �नयिु�, पा�र��मक तथा स�ुवधा 

स�ब�धी) �नयमावल�बमोिजम समावशेी समूहका उ�मेदवारह�बीच मा� 

��त�पधा� गराउन भनी छु�ाइएका पदह�को पदपू�त�का ला�ग भएको 

�व�ापनमा दरखा�त �दन ुभएको भए समूह िच� (०) लगाउनहुोस।् 

क) म�हला       ख) आ�दवासी जनजा�त 

ग) मधेसी        घ) द�लत    

ङ) अपा�        च) �पछ�डएको �े�   

भाग (क) वैयि�त �ववरण  :- 

१. उ�मेदवारको पूरा नाम, थर  

 

देवनागर�मा:- 

अं�जेी (CAPITAL LETTER) मा  :- 

२. ज�म �म�त  :-              साल                 म�हना                 गते  

३. दरखा�त �दने अि�तम �म�तमा हनेु उमेर            वष�                 म�हना                      �दन  

४. नाग�रकता :- 

६. �थायी ठेगाना :- िज�ला                  न.पा./गा.पा.                     वडा नं.        टोल  

७. प�ाचार गन� ठेगाना :-  िज�ला               न.पा./गा.पा.                  वडा नं.       टोल  

८. स�पक�  फोन न�बर :-                                        मोबाइल 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 :- 

  

हालसालै िखचेको पासपोट� 

साइजको परैु मखुाकृ�त 

देिखने फोटो टाँ�न ेर 

फाराममा पन� गर� 

उ�मेदवारले सह� गन� 



भाग (ख) शैि�क यो�यताको �ववरण :- 

�.सं. 

 

अ�ययन गरेको सं�थाको नाम, ठेगाना उ�ीण� गरेको पर��ा �ेणी 
कूल �ा�ा�/ 

��तशत 
म�ुय �वषय 

1  
 

 
 

 

2  
 

 
 

 

3  
 

 
 

 

4  
 

 
 

 

भाग (ग) ता�लमको �ववरण 

�.सं. ता�लम �दन ेसं�थाको नाम, ठेगाना ता�लमको �वषय �ेणी 
कूल �ा�ा�÷ 

��तशत 
म�ुय �वषय 

1  
 

 
 

 

2  
 

 
 

 

3  
 

 
 

 

4  
 

 
 

 

भाग (घ) नोकर� �ववरण :- (बहालवाला कम�चार�ले अ�नवाय� �पमा भन�) 

काया�लय पद तह सेवा/ समूह �थायी/अ�थायी:-

करार:- 

काया�लय पद तह सेवा/ समूह 

        
  

 

काय�रत काया�लयको कम�चार� �शासन शाखाबाट 

चेक गन� कम�चार�को           उपयु�� �ववरण �ठक छ भनी �मािणत गन� अ�धकार�को  

द�तखत :           द�तखत : 

नाम, थर :      नाम, थर : 

�म�त :       �म�त : 

       काया�लयको छाप  

 

 

 

 



 

मैले यस दरखा�तमा खलुाएका �ववरणह� स�य छन।् �च�लत कानूनबमोिजम सरकार� सेवाको �न�म� अयो�य ठह�रने गर� सेवाबाट 

बरखा�त भएको छैन र मेरो �नयिु�को स�ब�धमा असर पन� स�ने कामको अनभुव, वैयि�क �ववरण, शैि�क यो�यता आ�दका 

स�ब�धमा कुन ैकुरा ढाँटेको वा लकुाएको छैन। कुन ैकुरा ढाँटेको वा लकुाएको ठहरेमा कानूनबमोिजम सहने छु, बझुाउने छु । 

साथै ��त�ानको �नयिु�, बढुवा र सेवा स�ब�धमा कम�चार�लाई �वभागीय कारबाह� गदा� अपनाउन ु पन� रा��य �या�यक ��त�ान 

(काय�कार� �नद�शक र कम�चार�ह�को �नयिु�, पा�र��मक तथा स�ुवधास�ब�धी) �नयमावल�बमोिजम र �च�लत ऐन �नयम र 

उ�मेदवारले पालना गनु� पन� शत�ह� �वपर�त हनेु गर� कुनै प�न पर��ा भवन�भ� कुनै काय� गरेमा त�काल पर��ाबाट �न�काशन गन� 

वा मेरो स�पूण� पर��ा र� गन� वा भ�व�यमा स�ालनमा हनेु कुनै प�न पर��ामा भाग �लन नपाएमा मेरो म�ुर� छ।  

उ�मेदवारले पालना गनु� पन� भनी यस दरखा�त फारामका प�ृह�मा उि�लिखत सबै �नद�शनह� मैले रा�र� पढ� र म ती सबै पालना 

गन� म�जरु गद�छु ।  

�या�चे 

 

दाया ँ

 

 

बाया ँ

                                          उ�मेदवारको द�तखत :- 

�म�त :- 

 

  

��त�ानको स�बि�धत कम�चार�ले भन� 

१. पर��ा द�तरु �.:- २. र�सद नं.  �म�त :- 

३. ��त�ल�पह�को संल�न ��त :- ४. दरखा�त ब�ुनेको द�तखत र �म�त :- 

५. दरखा�त �वीकृत/अ�वीकृत गन�को द�तखत र �म�त :- 

 

���य :-दरखा�त साथ �व�ापनमा उि�लिखत कागजातका अ�त�र� �न�न कागजातह� अ�नवाय� संल�न हनु ुपन� छ◌ः   

(क) उमेर खलेुको �माणप�को ��त�ल�प,  

(ख) नेपाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प, 

(ग) �व�ापन भएको पदको ला�ग तो�कएको �यूनतम शैि�क यो�यताको �माणप�को �मािणत ��त�ल�प (ता�लम र अनभुव समते 

आव�यक परेमा सो को ��त�ल�प समेत),  

(घ) मा�थ उि�लिखत �ववरण आफ� ले �मािणत गर� संल�न गनु� पन� छ।  

 

 

 
  



रा��य �या�यक ��त�ान 

(खलुा÷आ�त�रक ��तयो�गताको ला�ग)  

(पर��ाको �वेश– प�) 

 
 
 

पर��ाथ�ले भन� 

क) सेवा :- �व�ापन नं. :- �क�सम/समूह :- 

ख) समूह :- 
  

ग) तह :- 
  

घ) पद :- 
  

ङ) पर��ा के�� :- 
  

उ�मेदवारको  नाम थर :-  

द�तखत :-  

��त�ानका कम�चार�ले भन�:- 

यस ��त�ानबाट �लइने उ� पदको पर��ामा तपाई◌लंाई सि�म�लत हनु अनमु�त �दइएको छ। �व�ापनमा तो�कएको शत� नपगेुको ठहर भएमा 

जनुसकैु अव�थामा प�न यो अनमु�त र� हनुे छ।  

पर��ा के�� :- 

रोल न�बर :-         

अ�धकृतको द�तखत:- 

उ�मेदवारले पालना गनु� पन� �नयमह� :- 

१. पर��ा �दन आउदा अ�नवाय� �पमा �वेशप� �याउन ुपन� छ। �वेशप� �वना पर��ामा ब�न पाइने छैन।  

२. पर��ा भवनमा मोबाइल फोन �याउन पाइने छैन।  

३. �लिखत पर��ाको न�तजा �कािशत भएप�छ अ�तवा�ता� हनुे �दनमा प�न �वेशप� �याउनपुन� छ।  

४. पर��ा श�ु हनुे ३० �मनेट अगावै घ�ट��ारा सूचना गरेप�छ पर��ा हलमा �वेश गन� �दइने छ। व�तगुत पर��ा श�ु भएको १५ 

�मनेटप�छ र �वषयगत पर��ा श�ु भएको आधा घ�टाप�छ आउने र व�तगुत तथा �वषयगत दवुै पर��ा सँगै हनुेमा २० �मनेटप�छ आउने 

उ�मेदवारले पर��ामा ब�न पाउने छैन।  

५. पर��ा हलमा �वेश गन� पाउने समय अव�ध (बुदँा नं. ४ मा उ�लेख ग�रएको) �बतेको १० �मनेटप�छ मा� उ�मेदवारलाई पर��ा हलबा�हर 

जाने अनमु�त �दइने छ।  

६. पर��ा हलमा �वेश गरेप�छ �कताब, कापी, कागज, िचट आ�द आफू साथ रा� ु हुँदैन। उ�मेदवारले आपसमा कुराकानी र स�केत गनु� 

हुँदैन।  

७. पर��ा हलमा उ�मेदवारले पर��ाको मया�दा �वपर�त कुनै काम गरेमा के��ा�य�ले पर��ा हलबाट �न�काशन गर� त�ु�त कानूनबमोिजमको 

कारबाह� गन� छ  र �यसर� �न�काशन ग�रएको उ�मेदवारको सो �व�ापनको पर��ा �वतः र� भएको मा�नने छ।  

८. �बरामी भएको उ�मेदवारले पर��ा हलमा �वेश गर� पर��ा �दने �ममा �नजलाई केह� भएमा ��त�ान जवाफदेह� हनुे छैन।  

९. उ�मेदवारले पर��ा �दएको �दनमा हािजर अ�नवाय� �पले गनु� पन� छ।  

१०. ��त�ानले सूचना�ारा �नधा�रण गरेको काय��मअनसुार पर��ा स�ालन हनु ेछ।  

११. उ�मेदवारले व�तगुत पर��ामा आफूलाई �ा� ��को “क�” उ�रपिु�तकामा अ�नवाय��पले ले�पुन� छ। नलेखेमा उ�रपिु�तका �वतः र� हनु े

छ।  

१२. �याकत (आई.क्यू.) पर��ामा �ालकुलेटर �योग गन� पाइने छैन।  

१३. कुनै उ�मेदवारले ��प�मा रहेको अ�प�ताको स�ब�धमा सो�न ु पदा� प�न पर��ामा सि�म�लत अ�य उ�मेदवारलाई बाधा नपन� गर� 

�नर��कलाई सो�न ुपन� छ।  

हालसालै िखचेको 

पासपोट� साइजको परैु 

मखुाकृ�त देिखने फोटो 

टाँ�न ेर फाराममा पन� 

गर� उ�मेदवारले सह� 

गन� 



 

रा��य �या�यक ��त�ान 

(खलुा÷आ�त�रक ��तयो�गताको ला�ग)  

(पर��ाको �वेश– प�) 

 

पर��ाथ�ले भन� 

क) सेवा :- �व�ापन नं. :- �क�सम/समूह :- 

ख) समूह :- 
  

ग) तह :- 
  

घ) पद :- 
  

ङ) पर��ा के�� :- 
  

उ�मेदवारको  नाम थर :-  

द�तखत :-  

��त�ानका कम�चार�ले भन�:- 

यस ��त�ानबाट �लइन ेउ� पदको पर��ामा तपा�लाई सि�म�लत हनु अनमु�त �दइएको छ। �व�ापनमा तो�कएको शत� नपगेुको ठहर भएमा 

जनुसकैु अव�थामा प�न यो अनमु�त र� हनुे छ।  

पर��ा के�� :- 

रोल न�बर :-         

अ�धकृतको द�तखत:- 

उ�मेदवारले पालना गनु� पन� �नयमह� :- 

१. पर��ा �दन आउदा अ�नवाय� �पमा �वेशप� �याउन ुपन� छ। �वेशप� �वना पर��ामा ब�न पाइने छैन।  

२. पर��ा भवनमा मोबाइल फोन �याउन पाइने छैन।  

३. �लिखत पर��ाको न�तजा �कािशत भएप�छ अ�तवा�ता� हनुे �दनमा प�न �वेशप� �याउनपुन� छ।  

४. पर��ा श�ु हनुे ३० �मनेट अगावै घ�ट��ारा सूचना गरेप�छ पर��ा हलमा �वेश गन� �दइने छ। व�तगुत पर��ा श�ु भएको १५ 

�मनेटप�छ र �वषयगत पर��ा श�ु भएको आधा घ�टाप�छ आउने र व�तगुत तथा �वषयगत दवुै पर��ा सँगै हनुेमा २० �मनेटप�छ आउने 

उ�मेदवारले पर��ामा ब�न पाउने छैन।  

५. पर��ा हलमा �वेश गन� पाउने समय अव�ध (बुदँा नं. ४ मा उ�लेख ग�रएको) �बतेको १० �मनेटप�छ मा� उ�मेदवारलाई पर��ा 

हलबा�हर जाने अनमु�त �दइने छ।  

६. पर��ा हलमा �वेश गरेप�छ �कताब, कापी, कागज, िचट आ�द आफू साथ रा� ुहुँदैन। उ�मेदवारले आपसमा कुराकानी र स�केत गनु� 

हुँदैन।  

७. पर��ा हलमा उ�मेदवारले पर��ाको मया�दा �वपर�त कुनै काम गरेमा के��ा�य�ले पर��ा हलबाट �न�काशन गर� त�ु�त कानूनबमोिजमको 

कारबाह� गन� छ  र �यसर� �न�काशन ग�रएको उ�मेदवारको सो �व�ापनको पर��ा �वतः र� भएको मा�नने छ।  

८. �बरामी भएको उ�मेदवारले पर��ा हलमा �वेश गर� पर��ा �दने �ममा �नजलाई केह� भएमा ��त�ान जवाफदेह� हनुे छैन।  

९. उ�मेदवारले पर��ा �दएको �दनमा हािजर अ�नवाय� �पले गनु� पन� छ।  

१०. ��त�ानले सूचना�ारा �नधा�रण गरेको काय��मअनसुार पर��ा स�ालन हनु ेछ।  

११. उ�मेदवारले व�तगुत पर��ामा आफूलाई �ा� ��को “क�” उ�रपिु�तकामा अ�नवाय��पले ले�पुन� छ। नलेखेमा उ�रपिु�तका �वतः र� 

हनुे छ।  

१२. �याकत (आई.क्यू.) पर��ामा �ालकुलेटर �योग गन� पाइने छैन।  

१३. कुनै उ�मदेवारले ��प�मा रहेको अ�प�ताको स�ब�धमा सो�न ु पदा� प�न पर��ामा सि�म�लत अ�य उ�मेदवारलाई बाधा नपन� गर� 

�नर��कलाई सो�न ुपन� छ।  

 

हालसालै िखचेको 

पासपोट� साइजको परैु 

मखुाकृ�त देिखने फोटो 

टाँ�न ेर फाराममा पन� 

गर� उ�मेदवारले सह� 

गन� 


