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अनसूुची -३ 

(दफा ६  को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
धयाय सेवा आयोग  

न्िल्ला धयायािीश पदको दरखास्त फाराम 

( आधतररक खलुा र खलुा प्रततयोतगतात्मक परीक्षाको लातग) 
 
 

(क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बधिी वववरण 

१. ववज्ञापन नं. : २ ववज्ञापनको वकतसम : आधतररक खलुा/ खलुा/ समावेशी 
3. पद :- न्िल्ला धयायािीश ४. परीक्षा केधर: 

5. खलुा प्रततयोतगताद्वारा पूतति हनुे पदहरु मध्ये ऐन तनयमद्वारा तोवकएको 
समूहका उम्मेदवारहरु बीच मात्र प्रततस्पिाि गराउन छुट्टाईएका पदहरुको 
पदपूततिको लातग भएको ववज्ञापनमा दरखास्त ददन ुभएको भए समूह न्चधह       

(O) लगाउनहुोस ्। 

(क) मवहला     (ख)आददवासी /  िनिातत 
(ग) मिेशी      (घ) दतलत 

(ङ) अपाङ्ग      (च) वपछतिएको क्षेत्र 

 

(ख) उम्मेदवारको वैयन्िक वववरणः 
उम्मेदवारको 
 

नाम, 

थर 
 

(देवनागरीमा) 
 

(अंग्रिेी ठूलो अक्षरमा)  तलङ्ग :  
नागररकता नं.:  िारी गने न्िल्ला : तमतत : 

स्थायी ठेगाना क) न्िल्ला : ख) न.पा÷गा.पा.: ग) विा नं : 

घ) टोल : ङ) घर नं. :  च) फोन नं.: 

पत्राचार गने ठेगाना: 
 

ई–मेल: 

बाबकुो नाम, थर : आमाको नाम, थरः 

बािेको नाम, थर : पतत÷पत्नीको नाम, थर : 

िधम तमतत 
 

(वव.सं.मा) 
 

(ईस्वी सनमा) 
 

 

हालको उमेरः      वर्ि          मवहना 

 

 (ग) शैन्क्षक योग्यता÷तातलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लातग चावहने आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता÷तातलम मात्र 
उल्लेख गने) 

आवश्यक 
धयूनतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यालय÷बोिि÷तातलम 
ददने संस्था 

शैन्क्षक 
उपाति÷तातलम 

संकाय 
शे्रणी÷प्रततशत 

मूल ववर्य 
 

शैन्क्षक योग्यता 
 

     
     

तातलम      
     
     
     

कायािलय प्रयोिनको लातग 

परीक्षाथीको सङे्कत नम्वरः 
रो.नं./ ववज्ञापन नम्वर/ सूचना 
नम्वर 

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

. 

हालसालै न्खचेको पासपोटि 
साइिको परैु मखुाकृतत 
देन्खने फोटो टाँसी फोटोमा 
समेत पने गरी उम्मेदवारले 
दस्तखत गने । 
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(घ) शैन्क्षक योग्यता÷तातलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लातग चावहन ेआवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता भधदा मातथल्लो  
शैन्क्षक योग्यता भए उल्लेख गने) 

मातथल्लो 
शैन्क्षक 

योग्यता भए 

ववश्वववद्यालय÷बोिि शैन्क्षक उपाति संकाय 
शे्रणी÷प्रततशत 

मूल ववर्य 
 

शैन्क्षक योग्यता 
 

     
     
     

 (ङ) अनभुव सम्बधिी वववरण  

(१) नेपालको संवविानको िारा १४९ को उपिारा (२) को खण्ि (ख)  बमोन्िम नेपाल धयाय सेवाको रािपत्रांवकत दद्वतीय 
शे्रणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्िको अनभुव चावहने भएमा तनम्न वववरणहरु उल्लेख गने । 

नेपाल धयाय सेवाको रा.प. 
दद्वतीय शे्रणीको पदमा शरुु 
तनयनु्ि  भए तमतत र सेवा / 
समूह तथा पद उल्लेख गने 

 हालको 
पद  

सेवा÷समूह 
हालको पदमा रहेको कायािलय र अवति 

कायािलय देन्ख 
सम्म 

 

      

   

   

 
  

असािारण तबदा तलएको भए अवति  .............................................. देन्ख ............................................. सम्म । 

 (२) नेपालको संवविानको िारा १४९ को उपिारा (२) को खण्ि (ग)  बमोन्िम धयाय सेवाको रािपत्रांवकत पदमा कम्तीमा 
आठ वर्ि काम गरेको अनभुव चावहने भएमा तनम्न वववरणहरु उल्लेख गने । 

धयाय सेवाको रािपत्रांवकत 
पदमा सेवा प्रवेश तमतत र सेवा 
/ समूह तथा पद उल्लेख गने 

हालको पद सेवा÷समूह 
धयाय सेवाको रािपत्रांवकत पदमा कम्तीमा आठ वर्ि काम 

गरेको 

कायािलय देन्ख 
 

सम्म 
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असािारण तबदा तलएको भए अवति  ............................................. देन्ख .............................................. सम्म । 

 (३) नेपालको संवविानको िारा १४९ को उपिारा (२) को खण्ि (ग)  बमोन्िम कानूनमा स्नातक उपाति प्राप्त गरी 
अतिविाको रुपमा तनरधतर कम्तीमा आठ वर्ि वकालत गरेको अनभुव चावहने भएमा तनम्न वववरणहरु उल्लेख गने । 

कानूनमा स्नातक गरी 
अतिविाको प्रमाणपत्र 
तलएको साल र प्रमाणपत्र 
नम्वर 

कानूनमा स्नातक 
पश्चात अतिविाको 

रुपमा कानून 
व्यवसाय शरुुवात 

गरेको साल र स्थान  

हाल आवद्ध 
वार 

एशोतसयशन 

हाल सम्म कम्तीमा तनरधतर आठ वर्ि वकालत गरेका 
अदालतहरु  

अदालत देन्ख 
 

सम्म 

 

      

   

   

 
  

 
  

 
  

 

(४) नेपालको संवविानको िारा १४९ को उपिारा (२) को खण्ि (ग)  बमोन्िम कानूनमा स्नातक उपाति प्राप्त गरी तनरधतर 
कम्तीमा आठ वर्ि कानूनको अध्यापन, अधवेर्ण गरेको अनभुव चावहने भएमा तनम्न वववरणहरु उल्लेख गने । 

कानूनमा 
स्नातक 
गरेको साल 
र ववश्व 
ववद्यालय 

कानूनको 
अध्यापन/ 

अधवेर्ण गरेको 
हालको पद र 
सम्बन्धित ववश्व 
ववद्यालय वा 
क्याम्पस वा 
सम्बन्धित संस्था  

कानूनको 
अध्यापन वा 
अधवेर्ण गने 
संस्थामा प्रवेश 
गरेको शरुु 
तनयनु्ि तमतत, 
पद र सेवाको 
प्रकार : स्थायी 
वा अस्थायी 

तनरधतर कम्तीमा आठ वर्ि कानूनको अध्यापन, अधवेर्ण गरेको तनकाय 
वा संस्था 

अध्यापन वा अधवेर्ण 
गरेको सम्बन्धित 

संस्था 

रािपत्रांवकत 
स्तरको पद 
वा दिाि 

स्थायी वा 
अस्थायी 

देन्ख 
 

सम्म 
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(५) नेपालको संवविानको िारा १४९ को उपिारा (२) को खण्ि (ग)  बमोन्िम कानूनमा स्नातक उपाति प्राप्त गरी कानून 
वा धयाय सम्बधिी अधय कुनै क्षेत्रमा तनरधतर कम्तीमा आठ वर्ि काम गरेको अनभुव चावहने भएमा तनम्न वववरणहरु 
उल्लेख गने । 

 

मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणि वववरणहरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको ववज्ञापनको लातग अयोग्य ठहररने 
गरी कुनै सिाय पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रचतलत कानून बमोन्िम सहनेछु÷बझुाउनेछु । 
उम्मेदवारले पालन गने भनी प्रचतलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेन्खत सबै शति तथा तनयमहरु पालन 
गनि मञ्जुर गदिछु । 

 

उम्मेदवारको ल्याप्चे 
सहीछाप 

 उम्मेदवारले मातथ उल्लेख गरेका अनभुवको वववरण ठीक छ । धयाय सेवा 
रािपत्रांवकत दद्वतीय शे्रणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ि काम गरेको / कानूनमा 
स्नातक उपाति प्राप्त गरी अतिविाको रुपमा तनरधतर कम्तीमा आठ वर्ि वकालत 
गरेको / कानूनमा स्नातक उपाति प्राप्त गरी धयाय सेवाको रािपत्रांवकत पदमा 
कम्तीमा आठ वर्ि काम गरेको / कानूनमा स्नातक उपाति प्राप्त गरी कानूनको 
अध्यापन, अधवेर्ण गरी रािपत्रांवकतस्तरको पदमा कम्तीमा आठ वर्ि काम गरेको 
/ कानूनमा स्नातक उपाति प्राप्त गरी कानून वा धयाय सम्बधिी अधय कुनै क्षेत्रमा 
अतिकृतस्तरको पदमा तनरधतर कम्तीमा आठ वर्ि काम गरेको हुँदा सोही व्यहोरा 
प्रमान्णत गदिछु । 
 

सम्बन्धित अतिकारीको दस्तखत 

नाम थरः 
पद/दिािः 
सम्बन्धित  तनकाय वा संस्थाको नामः 
तमततः 
 

 

                

सम्बन्धित तनकाय वा संस्थाको छाप 

 

 

 

दायाँ वायाँ 
 
 

 
उम्मेदवारको 
दस्तखतः 
 
 
 
 

तमततः  

कानूनमा स्नातक 
गरेको साल र ववश्व 
ववद्यालय 

कानून वा धयाय सम्बधिी अधय कुनै क्षेत्रमा तनरधतर कम्तीमा आठ वर्ि काम गरेको 

कानून वा धयाय सम्बधिी अधय कुनै 

क्षेत्रमा काम गरेको तनकाय वा संस्था 

रािपत्रांवकत 
अतिकृतस्तरको पद 
वा दिाि 

स्थायी वा 
अस्थाई 

देन्ख 
 

सम्म 
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आयोगको कमिचारीले भने 

रतसद/ भौचर नम्वर रोल नम्वरः 

दरखास्त अस्वीकृत भएको भए सो को कारणः 

दरखास्त रुि ुगनेको दस्तखतः 
 
 
 

तमतत 

 

दरखास्त स्वीकृत / अस्वीकृत 
गनेको दस्तखतः 
 

तमततः 
 

 
 
 
 

 

रष्टव्यः दरखास्तसाथ ववज्ञापनमा उल्लेन्खत लगायत तनम्नतलन्खत कागिातहरु अतनवायि रुपमा सम्बन्धित तनकायमा कायिरत 
उम्मेदवारले सोही तनकायबाट र अधय उम्मेदवारले नोटरी पन्ललकबाट प्रमान्णत गराई पेश गनुिपनेछ । 

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप,   

(२) समकक्षता र सम्वद्धता आवश्यक पनेमा सोको प्रतततलवप, 

(३) ववज्ञापन भएको पदको लातग तोवकएको धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररतत्रक प्रमाणपत्रको प्रतततलवप (तातलम 
र अनभुव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रतततलवप), 

(४) समावेशी तफि का मवहला, आददवासी÷िनिातत, मिेसी, दतलत र अपाङ्ग उम्मेदवारले आतथिक र समान्िक रुपमा पछाति परेको  
र सम्बन्धित समूहमा पने भन्ने सम्बन्धित तनकायको प्रमाणको प्रतततलवप पेश गनुि पनेछ । 

(५) सम्बन्धित नेपाल कानून व्यवसायी  पररर्दमा नाम दताि भएको प्रमाणको प्रतततलवप ।  
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उम्मेदवारले पालन गनुिपने तनयमहरुः 
१. परीक्षा ददन आउँदा अतनवायि रुपमा प्रवशेपत्र ल्याउन ु पनेछ । 

प्रवशेपत्र ववना परीक्षामा बस्न पाइन ेछैन । 

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन वा परीक्षामा असर पाने कुनै प्रकारको 
ववद्यतुतय उपकरण तनर्िे गररएको छ । 

३. अधतरवाताि हनु ेददनमा पतन प्रवशेपत्र ल्याउन ुअतनवायि छ । 

४. परीक्षा सरुु हनु ुभधदा ३० तमनेट अगाति घण्टीद्वारा सूचना गरेपतछ 
परीक्षा हलमा प्रवशे गनि ददइनेछ । परीक्षा सरुु भएको 30 तमनटे 
पतछ आउन ेउम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउने छैन । 

५. परीक्षा शरुु भएको ४० तमनटे पतछ मात्र परीक्षाथीलाई परीक्षा हल 
बावहर िान ेअनमुतत ददइन ेछ । 

६. परीक्षा हलमा प्रवशे गरे पतछ वकताब, कापी, कागि, न्चट आदद 
आफू साथ राख् न ुहुँदैन र आपसमा कुराकानी र सङ्केत समेत गनुि 
हुँदैन । 

७. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयािदा ववपरीत कुनै काम गरेमा 
केधराध्यक्षले परीक्षा हलबाट तनष्काशन गरी तरुुधत कानून 
बमोन्िमको कारबाही गनेछ र त्यसरी तनष्काशन गररएको 
उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मातनन ेछ ।  

८. तबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवशे गरी परीक्षा ददन े
क्रममा तनिलाई केही भएमा आयोग िवाफदेही हनु ेछैन । 

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनमा हान्िर अतनवायि रुपले गनुि पनेछ 
।  

१०. आयोगले सूचनाद्वारा तनिािरण गरेको कायिक्रम अनसुार परीक्षा 
सञ् चालन हनुेछ ।  

११. कुनै उम्मेदवारले प्रश् नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बधिमा सोध्न ु
पदाि अधय उम्मेदवारहरुलाई बािा नपने गरी तनरीक्षकलाई सोध्न ु
पनेछ । 

 
 

 
 

उम्मेदवारले पालन गनुिपने तनयमहरुः 
१. परीक्षा ददन आउँदा अतनवायि रुपमा प्रवशेपत्र ल्याउन ु पनेछ । 

प्रवशेपत्र ववना परीक्षामा बस्न पाइन ेछैन । 

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन वा परीक्षामा असर पाने कुनै प्रकारको 
ववद्यतुतय उपकरण तनर्िे गररएको छ । 

३.  अधतरवाताि हनु ेददनमा पतन प्रवशेपत्र ल्याउन ुअतनवायि छ । 

४. परीक्षा सरुु हनु ुभधदा ३० तमनेट अगाति घण्टीद्वारा सूचना गरेपतछ 
परीक्षा हलमा प्रवशे गनि ददइनेछ । परीक्षा सरुु भएको 30 तमनटे 
पतछ आउन ेउम्मेदवारले परीक्षामा बस्न पाउने छैन । 

५. परीक्षा शरुु भएको ४० तमनटे पतछ मात्र परीक्षाथीलाई परीक्षा हल 
बावहर िान ेअनमुतत ददइन ेछ । 

६. परीक्षा हलमा प्रवशे गरे पतछ वकताब, कापी, कागि, न्चट आदद 
आफू साथ राख् न ुहुँदैन र आपसमा कुराकानी र सङ्केत समेत गनुि 
हुँदैन । 

७. परीक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षाको मयािदा ववपरीत कुनै काम गरेमा 
केधराध्यक्षले परीक्षा हलबाट तनष्काशन गरी तरुुधत कानून 
बमोन्िमको कारबाही गनेछ र त्यसरी तनष्काशन गररएको 
उम्मेदवारको सो ववज्ञापनको परीक्षा स्वतः रद्द भएको मातनन ेछ ।  

८. तबरामी भएको उम्मेदवारले परीक्षा हलमा प्रवशे गरी परीक्षा ददन े
क्रममा तनिलाई केही भएमा आयोग िवाफदेही हनु ेछैन । 

९. उम्मेदवारले परीक्षा ददएको ददनमा हान्िर अतनवायि रुपले गनुि पनेछ।  

१०. आयोगले सूचनाद्वारा तनिािरण गरेको कायिक्रम अनसुार परीक्षा 
सञ् चालन हनुेछ ।  

११. कुनै उम्मेदवारले प्रश् नपत्रमा रहेको अस्पष्टताको सम्बधिमा सोध्न ु
पदाि  अधय उम्मेदवारहरुलाई बािा नपने गरी तनरीक्षकलाई सोध्न ु
पनेछ । 

 

 

धयाय सेवा आयोग 

प्रवेशपत्र 
 
 
 
 

परीक्षाथीले भनेः 
क) ववज्ञापन नं. आधतररक खलुा/ खलुा/ समावशेी समूह 
 

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

........................ 
ख) पदः  न्िल्ला धयायािीश 

ग)परीक्षा केधरः  

घ) उम्मेदवारको नाम, थरः 
दस्तखतः 

 

आयोगका कमिचारीले भनेः 
 यस आयोगबाट तलइने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई तनम्न 
केधरबाट सन्म्मतलत हनु अनमुतत ददइएको छ । ववज्ञापनमा 
तोवकएको शति नपगेुको ठहर भएमा िनुसकैु अवस्थामा पतन यो 
अनमुतत रद्द हनुेछ।  

परीक्षा केधरः 
रोल नं.   ................................ 

अतिकृतको दस्तखत 

 

रस्टव्यः १) कृपया उम्मेदवारले पालना गनुिपने तनयमहरु हेनुिहोला 
 

 
 
 

धयाय सेवा आयोग 

प्रवेशपत्र 
 
 
 
 

परीक्षाथीले भनेः 
क) ववज्ञापन नं. आधतररक खलुा/ खलुा/ समावशेी समूह 
 

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

........................ 
ख) पदः  न्िल्ला धयायािीश 

ग) परीक्षा केधरः  

घ) उम्मेदवारको नाम, थरः 
दस्तखतः 

 

आयोगका कमिचारीले भनेः 
 यस आयोगबाट तलइने उि पदको परीक्षामा तपाईलाई तनम्न 
केधरबाट सन्म्मतलत हनु अनमुतत ददइएको छ । ववज्ञापनमा 
तोवकएको शति नपगेुको ठहर भएमा िनुसकैु अवस्थामा पतन यो 
अनमुतत रद्द हनुेछ।  

परीक्षा केधरः 
रोल नं.   ................................ 

अतिकृतको दस्तखत 

 

रस्टव्यः १) कृपया उम्मेदवारले पालना गनुिपने तनयमहरु हेनुिहोला 

हालसालै न्खचेको पासपोटि 
साइिको परैु मखुाकृतत 
देन्खने फोटो यहाँ टाँस्ने र 
फोटो र फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारले दस्तखत गने  

 

हालसालै न्खचेको पासपोटि 
साइिको परैु मखुाकृतत 
देन्खने फोटो यहाँ टाँस्ने र 
फोटो र फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारले दस्तखत गने  
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धयाय सेवा आयोग 
उम्मेदवारले अतनवायि रुपमा आफैले तनम्न वववरणहरु स्पष्ट बनु्झनेगरी उल्लेख गनुि होला। 

सम्बन्धित ववकल्पको क्रमसंख्यामा गोलो (O)न्चधह लगाउनहुोस ्। 

1. उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बधिी वववरणः 

क पदः न्िल्ला धयायािीश  ववज्ञापन नं. प्रततयोतगता समूह 

ख पदपूततिको 
तररका 

१.आधतररक 
खलुा 

प्रततयोतगता 

२.खलुा  

प्रततयोतग
ता 

३. खलुा समावशेी 
 

 

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

..................................... 
१.मवहला  २.आ.ि. ३. मिेशी 
४.दतलत ५.अपाङ्ग ६. वप. के्ष. 

2. उम्मेदवारको व्यन्िगत वववरणः 

क 

उम्मेदवारको नेपालको राविय पररचय वा नागररकता नः ...................................................................... 
नाम, थरः .............................................  ............................................  ....................................... 
          (पवहलो नाम)      (बीचको)  (अन्धतम अथाित ्थर) 
 

ख िात लेख् नहुोस ् .................................................................................... 

ग 
िधम स्थान र स्थायी ठेगाना  िधम स्थानः न्िल्ला....................................................... 1. गा.पा. वा 2. न.पा. 

स्थायी ठेगानाः न्िल्ला.................................................... १. गा.पा. वा 2. न.पा. 
घ दरखास्त ददन ेअन्धतम तमततमा पगु्न ेउमेरः ............................. वर्ि ................................. मवहना 
ङ तलङ्ग १.परुुर्  2. मवहला  ३. अधय 
च िमि 1. वहधद ु  २. बौद्द  ३. ईस्लाम  ४. ईसाई  ५. अधय (उल्लेख गने)............. 
छ वैवावहक न्स्थतत १.वववावहत २. अवववावहत 3. वविवा/वविरु ४. अलग भई बसेको 

ि तपाई आफूलाई के भध न रुचाउनहुधुछ ? 

1. वहमाली  २. पहािी  ३. तराई  ४. वपछतिएको के्षत्र ५. अधय भए(उल्लेख गने)............................. 

झ 
तपाई आफूलाई कुन समूह/वगिमा राख् न ुहधुछ ? 

1. आददवासी/िनिातत  २. दतलत  ३. बैश्य  ४. के्षत्री  ५. ब्राह्मण  ६. मिेसी 
७. मसुलमान  ८. अधय भए (उल्लेख गने)...................................................... 

ञ उम्मेदवारको रोिगारीको अवस्थाः 1. कानून व्यवसाय २. सरकारी सेवा ३. अधय पेशा (उल्लेख गने).................................. 
ट मातभृार्ाः (लेख् नहुोस) ............................................................................ 

ठ शारीररक रुपमा अशि हनु ुहधुछ ?  १. छु  २. छैन 

यदद हनुहुधुछ भन ेकस्तो प्रकारको शारीररक अशिता हो खलुाउन ुहोला................................................................................. 

ि 

धयूनतम शैन्क्षक योग्यता बाहेक 
अधय उपल्लो शैन्क्षक योग्यता भए 

उल्लेख गने 

 

(1) 
(2) 
(3) 

आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता (कानून स्नातक)को प्राप्ताङ्क प्रततशतः .............................................................. 

ढ 

तपाईले अध्ययन गरेको न्शक्षण संस्था कस्तो प्रकारको हो ? 

SLC, O-Level, A-levelवा +2 पढेको ववद्यालयः 
ववश् वववद्यालयः 

ववश् वववद्यालयको नाम लेख् नहुोस ्

1. सामदुावयक (सरकारी)     2. संस्थागत (तनिी) ३. ववदेशी 
 

1. सामदुावयक (सरकारी)     2. संस्थागत (तनिी) ३. ववदेशी 
...................................................................................... 

ण 
शैन्क्षक अवस्था आमा 1. तनरक्षर २. साक्षर   ३. एस.एल.सी. सम्म    ४. उच्च न्शक्षा 

बाब ु 1. तनरक्षर २. साक्षर   ३. एस.एल.सी. सम्म    ४. उच्च न्शक्षा 

 आमा/बाबकुो मखु्य पेशा  
(कुनै एक) 

1. कृवर्  २. व्यापार ३. न्शक्षण (तनिी/सरकारी) ४. गैह सरकारी ५. सरकारी सेवा 
६. अधय भए (उल्लेख गने).................................................................................. 

 

मातथ उल्लेन्खत वववरणहरु ठीक छन ्। 

उम्मेदवारको दस्तखत  

कायािलय प्रयोिनको लातग 

परीक्षाथीको कोि नं : 
(रोल नं/आतथिक वर्ि) 

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

 


