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काठमाण्डौ 
खलुा प्रतियोतििाको लाति दरखास्ि फाराम 

कायाालय प्रयोजनको लाति: 
 

विज्ञापन नं.  रोल नं.: 
रतिद नं. दरखास्ि दिाा नं. 
दस्िखि: दिाा तमति: 

आफ्नो िम्पूर्ा िैयक्तिक वििरर् स्पष्ट बकु्तिने अक्षरमा लेख् नहुोि: 

१. विज्ञापन नं.:- २. िेिा:- ३. िमूह:- ४. उप-िमूह:- 

५. िह:-  ६. पद:- ७. परीक्षा केन्द्र/क्षेत्र:- 

८. खलुा प्रतियोतििाद्वारा पूतिा हनुे पदहरु मध्ये नेपाल विद्यिु 
प्रातिकरर् कमाचारी िेिा, शिा वितनयमािली, २०७५ 
बमोक्तजमका उम्मेदिारहरु बीच मात्र प्रतिस्पिाा िराउन भनी 
छुट्टाइएका पदहरुको पदपूतिाका लाति भएको विज्ञापनमा 
दरखास्ि ददन ुभएको भए िमूह क्तचन्द्ह (०) लिाउनहुोि।  

१. खलुा 
२. िमािेशी िमूह: 
क) मवहला      ख) आददिािी जनजाति  

ि) मिेशी       घ) दतलि 

ङ) अपाङ्ग       च) वपछतडएको क्षेत्र 

भाि (क) िैयक्तिक वििरर्: 

१. उम्मेदिारको परुा नाम, थरः- 

देिनािररमा: 

अंग्रजेी (CAPITAL LETTER) मा:- 

२. जन्द्म तमतिः २०     िाल      मवहना      ििे (तब.िं.) …….........../........./..........  (ई.िं.) 

३. दरखास्ि ददने अक्तन्द्िम तमतिमा हनुे उमेर:        बर्ा           मवहना          ददन 

४. नािररकिा:          नािररकिा नं.                जारी तमति: २०...../...../......  क्तजल्ला: 

५. मािभृार्ा: 

६. स्थायी ठेिानाः क्तजल्ला                 न.पा./िा.पा.                 िडा नं.                    टोल:  

७. पत्राचार िने ठेिानाः क्तजल्ला              न.पा./िा.पा.                िडा नं.                  टोल:  

८. िम्पका  फोन नम्बरः                               मोबाईल नं.:  

९. आमाको नाम¸ थरः  नािररकिाः  

१०. बाबकुो नाम¸ थरः  नािररकिाः  

११. बाजेको नाम¸थर: नािररकिाः  

१२. वििावहि भएमा पति/पत् नीको नाम थर: नािररकिाः  

हालिालै क्तखचेको 
पािपोटा िाईजको परैु 
मखुाकृति देक्तखने फोटो 
यहााँ टास्ने र फाराममा 
पने िरी उम्मेदिारले 
िही िने 



भाि (ख) शैक्तक्षक योग्यिाको वििरर्ः 

क्र. ि. 
अध्ययन िरेको िंस्थाको नाम, 

ठेिाना 
उत्तीर्ा िरेको 

परीक्षा 
शे्रर्ी कुल प्राप् िाङ्क/प्रतिशि मखु्य तबर्य 

१      

२          

३          

४          

भाि (ि) िातलमको वििरर्: 

क्र. ि. िातलम ददन ेिंस्थाको नाम, ठेिाना िातलमको तबर्य शे्रर्ी 
कुल प्राप् िाङ्क/ 

प्रतिशि 
मखु्य तबर्य 

१      

२      

३           

४      
 

भाि (घ) नोकरी वििरर्:  

कायाालय पद िह 
िेिा/िमूह/ 

उप-िमूह 
स्थायी/ 

अस्थायी/ करार 

तमति 
हाल स्थायी, 

अस्थायी िा करार 
भए कुन तमतििम्म 
बहाल रहन ेहो 

 

िो पदमा रहेर िनुापने 
कामको वििरर् 

देक्तख िम्म 

         

 

कायारि कायाालयको कमाचारी प्रशािन शाखाबाट उपयुाि वििरर् दठक छ भतनः 
 

चेक िने कमाचारीको          प्रमाक्तर्ि िने अतिकारीको  

 

दस्िखिः              दस्िखि :  

 

नाम, थरः                    नाम, थरः  

तमतिः                  तमति:    

                      कायाालयको छाप: 

 

 

 



 

 

मैले यि दरखास्ि फाराममा खलुाएका वििरर्हरु ित्य छन ्। प्रचतलि कानून बमोक्तजम िरकारी िेिाको तनतमत्त अयोग्य ठहररन े
िरी िेिाबाट बरखास्ि भएको छैन र मेरो तनयकु्तिको िम्बन्द्िमा अिर पना िक्न ेकामको अनभुि, िैयक्तिक वििरर्, शैक्तक्षक 
योग्यिा आददका िम्बन्द्िमा कुनै कुरा ढााँटेको िा लकुाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटेको िा लकुाएको ठहरेमा कानून बमोक्तजम 
िहने छु, बिुाउने छु । िाथै प्रातिकरर्को तनयकु्ति, बढुिा र िेिा िम्बन्द्िमा कमाचारीलाई विभािीय कारबाही िदाा अपनाउन ु
पने नेपाल विद्यिु प्रातिकरर्, कमाचारी िेिा, शिा वितनयमािली, २०७५ बमोक्तजम र प्रचतलि ऐन तनयम र उम्मेदिारले पालना 
िनुापने शिाहरु विपररि हनुे िरी कुनै पतन परीक्षा भिन तभत्र कुनै काया िरेमा ित्काल परीक्षाबाट तनष्काशन िने िा मेरो िम्पूर्ा 
परीक्षा रद्द िने िा भविष्यमा प्रातिकरर्द्वारा िञ् चालन हनुे कुनै पतन परीक्षामा भाि तलन नपाएमा मेरो मञ्जुरी छ ।  

 

उम्मेदिारले पालना िनुापने भनी यि दरखास्ि फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेक्तखि िबै 
तनदेशनहरु मैले राम्ररी पढें र म िी िबै तनयमहरु पालना िना मञ् जरु िदाछु । 

 

 

................................... 
उम्मेदिारको दस्िखि: 
तमति: 
 

प्रातिकरर्को िम्बक्तन्द्िि कमाचारीले भने: 

१. परीक्षा दस्िरु रु.:  २. रतिद नं. तमतिः  

३. प्रतितलवपहरुको िंलग्न प्रतिः  ४. दरखास्ि बझु्नेको दस्िखि र तमतिः  

५. दरखास्ि स्िीकृि/अस्िीकृि िनेको दस्िखि र तमतिः  

 

रष्टव्य: दरखास्ि िाथ विज्ञापनमा उल्लेक्तखि कािजािका अतिररि तनम्न कािजािहरु अतनिाया िंलग्न हनुपुनेछ । 

क) उमेर खलेुको प्रमार्पत्रको प्रतितलपी ।  

ख) नेपाली नािररकिाको प्रमाक्तर्ि प्रतितलपी ।  

ि) विज्ञापन भएको पदको लाति िोवकएको न्द्यूनिम शैक्तक्षक योग्यिाको प्रमार्पत्रको प्रमाक्तर्ि प्रतितलपी (िातलम र अनभुि 
िमेि आिश्यक परेमा िो को प्रतितलपी िमेि) ।   

घ) िमािेशीको प्रमाक्तर्ि प्रतितलपी । 
मातथ उल्लेक्तखि वििरर् आफैले प्रमाक्तर्ि िरी िंलग्न िनुापनेछ । 

 

 

  

ल्याप्चे 

  

दायााँ बायााँ 



नपेाल विद्यिु प्रातिकरर्, प्रिान कायाालय 

काठमाण्डौ 
(खलुा प्रतियोतििाको लाति) 
 (परीक्षाको प्रिेश-पत्र) 

 

परीक्षाथीले भने: 

क) िेिाः विज्ञापन नं.: 
वकतिम/िमूह 

(खलुा िथा िमािेशी) 

ख) िमूह/उप-िमूह:    

ि) िह:      

घ) पदः      

ङ) परीक्षा केन्द्र/क्षेत्र:-     

उम्मेदिारको 
 

नाम थरः   

दस्िखिः   
प्रातिकरर्का कमाचारीले भनेः  

यि प्रातिकरर्बाट तलईने उि पदको परीक्षामा िपाईलाई तनम्न स्थानबाट िक्तम्मतलि हनु अनमुति ददइएको छ । विज्ञापनमा 
िोवकएको शिा नपिुेको ठहर भएमा जनुिकैु अिस्थामा पतन यो अनमुति रद्द हनुेछ।  

 

पररक्षा केन्द्रः-              रोल नम्बरः-  

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

     अतिकृिको दस्िखि 

उम्मेदिारले पालना िनुापने तनयमहरुः  

१.  परीक्षा ददन आउदा अतनिाया रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउन ुपनेछ । प्रिेशपत्र विना परीक्षामा बस्न पाइने छैन।  

२.  परीक्षा हलमा विद्यिुीय उपकरर् ल्याउन पाइने छैन। 

३.  तलक्तखि परीक्षाको नतिजा प्रकाक्तशि भएपतछ अन्द्ििाािाा हनुे ददनमा पतन प्रिेशपत्र ल्याउनपुनेछ।  

४.  परीक्षा शरुु हनुे ३० तमनेट अिािै घण्टीद्वारा िूचना िरेपतछ परीक्षा हलमा प्रिेश िना ददइनेछ। एक घण्टा िा िो भन्द्दा बढी 
िमयको परीक्षा भएमा  परीक्षा शरुु भएको ३० तमनेटिम्म र  िस्ििुि िथा तबर्यिि दिैु परीक्षा िाँिै हनुेमा २० तमनेट पतछ 
आउने उम्मेदिारले परीक्षामा बस्न पाउन ेछैन।  

५.  परीक्षा हलमा प्रिेश िना पाउने िमय अिति (बुाँदा नं. ४ मा उल्लेख िररएको) तबिेको १० तमनेट पतछ मात्र उम्मेदिारलाई परीक्षा 
हल बावहर जान ेअनमुति ददइनेछ।  

६.  परीक्षा हलमा प्रिेश िरेपतछ वकिाब, कापी, कािज, क्तचट आदद आफु िाथ राख्न ुहुाँदैन । उम्मेदिारले आपिमा कुराकानी र िंकेि 
िनुा हुाँदैन।  

७.  परीक्षा हलमा उम्मेदिारले परीक्षाको मयाादा विपररि कुनै काम िरेमा केन्द्राध्यक्षले परीक्षा हलबाट तनष्काशन िरर िरुुन्द्ि कानून 
बमोक्तजमको कारबाही िनेछ  र त्यिरी तनष्काशन िररएको उम्मेदिारको िो विज्ञापनको परीक्षा स्ििः रद्द भएको मातनन ेछ ।  

८.  तबरामी भएको उम्मेदिारले परीक्षा हलमा प्रिेश िरी परीक्षा ददन ेक्रममा तनजलाई केही भएमा प्रातिकरर् जिाफदेही हनुे छैन।  

९.  उम्मेदिारले परीक्षा ददएको ददनमा हाक्तजर अतनिाया रुपले िनुापने छ।  

१०.  प्रातिकरर्ले िूचनाद्वारा तनिाारर् िरेको कायाक्रम अनिुार परीक्षा िञ् चालन हनुेछ।  

११.  उम्मेदिारले बस्ििुि परीक्षामा आफुलाई प्राप् ि प्रश् नको "की" उत्तरपकु्तस्िकामा अतनिाया रुपले लेख्नपुनेछ। नलेखेमा उत्तरपकु्तस्िका 
स्ििः रद्द हनुेछ।  

१२.  ल्याकि (आइ. क्यू.) परीक्षामा क्यालकुलेटर प्रयोि िना पाइने छैन।  

१३.  कुनै उम्मेदिारले प्रश् नपत्रमा रहेको अस्पष्टिाको िम्बन्द्िमा िोध्न ुपदाा पतन परीक्षामा िक्तम्मतलि अन्द्य उम्मेदिारलाई बािा नपने 
िरी तनररक्षकलाई िोध्न ुपनेछ। 

  

हालिालै क्तखचेको 
पािपोटा िाईजको परैु 
मखुाकृति देक्तखने फोटो 
यहााँ टास्ने र फाराममा 
पने िरी उम्मेदिारले 
िही िने 



नपेाल विद्यिु प्रातिकरर्, प्रिान कायाालय 

काठमाण्डौ 
(खलुा प्रतियोतििाको लाति) 
 (परीक्षाको प्रिेश-पत्र) 

 

परीक्षाथीले भने: 

क) िेिाः विज्ञापन नं.: 
वकतिम/िमूह 

(खलुा िथा िमािेशी) 

ख) िमूह/उप-िमूह:    

ि) िह:      

घ) पदः      

ङ) परीक्षा केन्द्र/क्षेत्र:-     

उम्मेदिारको 
 

नाम थरः   

दस्िखिः   
प्रातिकरर्का कमाचारीले भनेः  

यि प्रातिकरर्बाट तलईने उि पदको परीक्षामा िपाईलाई तनम्न स्थानबाट िक्तम्मतलि हनु अनमुति ददइएको छ । विज्ञापनमा 
िोवकएको शिा नपिुेको ठहर भएमा जनुिकैु अिस्थामा पतन यो अनमुति रद्द हनुेछ।  

 

पररक्षा केन्द्रः-              रोल नम्बरः-  

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

     अतिकृिको दस्िखि 

उम्मेदिारले पालना िनुापने तनयमहरुः  

१.  परीक्षा ददन आउदा अतनिाया रुपमा प्रिेशपत्र ल्याउन ुपनेछ । प्रिेशपत्र विना परीक्षामा बस्न पाइने छैन।  

२.  परीक्षा हलमा विद्यिुीय उपकरर् ल्याउन पाइने छैन। 

३.  तलक्तखि परीक्षाको नतिजा प्रकाक्तशि भएपतछ अन्द्ििाािाा हनुे ददनमा पतन प्रिेशपत्र ल्याउनपुनेछ।  

४.  परीक्षा शरुु हनुे ३० तमनेट अिािै घण्टीद्वारा िूचना िरेपतछ परीक्षा हलमा प्रिेश िना ददइनेछ। एक घण्टा िा िो भन्द्दा बढी 
िमयको परीक्षा भएमा  परीक्षा शरुु भएको ३० तमनेटिम्म र  िस्ििुि िथा तबर्यिि दिैु परीक्षा िाँिै हनुेमा २० तमनेट पतछ 
आउने उम्मेदिारले परीक्षामा बस्न पाउन ेछैन।  

५.  परीक्षा हलमा प्रिेश िना पाउने िमय अिति (बुाँदा नं. ४ मा उल्लेख िररएको) तबिेको १० तमनेट पतछ मात्र उम्मेदिारलाई परीक्षा 
हल बावहर जान ेअनमुति ददइनेछ।  

६.  परीक्षा हलमा प्रिेश िरेपतछ वकिाब, कापी, कािज, क्तचट आदद आफु िाथ राख्न ुहुाँदैन । उम्मेदिारले आपिमा कुराकानी र िंकेि 
िनुा हुाँदैन।  

७.  परीक्षा हलमा उम्मेदिारले परीक्षाको मयाादा विपररि कुनै काम िरेमा केन्द्राध्यक्षले परीक्षा हलबाट तनष्काशन िरर िरुुन्द्ि कानून 
बमोक्तजमको कारबाही िनेछ  र त्यिरी तनष्काशन िररएको उम्मेदिारको िो विज्ञापनको परीक्षा स्ििः रद्द भएको मातनन ेछ ।  

८.  तबरामी भएको उम्मेदिारले परीक्षा हलमा प्रिेश िरी परीक्षा ददन ेक्रममा तनजलाई केही भएमा प्रातिकरर् जिाफदेही हनुे छैन।  

९.  उम्मेदिारले परीक्षा ददएको ददनमा हाक्तजर अतनिाया रुपले िनुापने छ।  

१०.  प्रातिकरर्ले िूचनाद्वारा तनिाारर् िरेको कायाक्रम अनिुार परीक्षा िञ् चालन हनुेछ।  

११.  उम्मेदिारले बस्ििुि परीक्षामा आफुलाई प्राप् ि प्रश् नको "की" उत्तरपकु्तस्िकामा अतनिाया रुपले लेख्नपुनेछ। नलेखेमा उत्तरपकु्तस्िका 
स्ििः रद्द हनुेछ।  

१२.  ल्याकि (आइ. क्यू.) परीक्षामा क्यालकुलेटर प्रयोि िना पाइने छैन।  

१३.  कुनै उम्मेदिारले प्रश् नपत्रमा रहेको अस्पष्टिाको िम्बन्द्िमा िोध्न ुपदाा पतन परीक्षामा िक्तम्मतलि अन्द्य उम्मेदिारलाई बािा नपने 
िरी तनररक्षकलाई िोध्न ुपनेछ। 

 

हालिालै क्तखचेको 
पािपोटा िाईजको परैु 
मखुाकृति देक्तखने फोटो 
यहााँ टास्ने र फाराममा 
पने िरी उम्मेदिारले 
िही िने 


