
कार्ाालर्को प्रर्ोजनको लागि 

परीक्षार्थीको संकेत नं.: 
रोल नं./विज्ञापन नं./आगर्थाक िर्ा 

 

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

 स्िास््र् तर्था जनसङ्ख्र्ा मन्त्रालर् 

चिवकत्सा विज्ञान राविर् प्रगतष्ठान 

राविर् ट्रमा सेन्त्टर 
महाकंाल, काठमाडौं 

दरखास्त फारम 

करार सेिा 

 हालसालै चखिेको 
पासपोटा साइजको पूरै 
मखुाकृगत देचखन ेफोटो 
टााँसी फोटोमा समेत 
पने िरी उम्मेदिारले 
दस्तखत िने । 

(क) उम्मेदिारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बन्त्धी वििरण 

१. विज्ञापन नं: २. खलुााः ३. पद ४. शे्रणी/तहाः पररक्षा केन्त्राः 
(ख) उम्मेदिारको िैर्चिक वििरणाः 

उम्मेदिारको नाम, र्थर (देिनिरीमा) 
(अंग्रजेी ठुलो अक्षरमा) गलङ्गाः 

नािररकता नं.: जारी िने चजललााः गमगताः 
स्र्थार्ी ठेिाना क. चजललााः ख. िा.वि.स.: ि. िडा नं: 

घ. टोलाः ङ. मािा/घर नं: ि. फोन नं: 
परािार िने ठेिानााः ई.मेलाः 
बाबकुो नाम, र्थराः आमाको नाम, र्थराः 
बाजेको नाम, र्थराः पगत/पत्नीको नाम, र्थराः 
जन्त्म गमगताः (वि.सं.मा): (ईस्िी सनमा): हालको उमेराः 

(ि) शैचक्षक र्ोग्र्ता/तागलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लागि िावहन ेआिश्र्क न्त्रू्नतम शैचक्षक र्ोग्र्ता/तागलम मार उललेख िने) 
आिश्र्क न्त्रू्नतम 

र्ोग्र्ता 
विश्वविध्र्ालर्/बोडा/तागलम ददने संस्र्था शैचक्षक 

उपागध/तागलम 

संकार् शे्रणी/प्रगत 
शत 

मूल/ऐचछिक विर्र् 

शैचक्षक र्ोग्र्ता      

     

तागलम      

(घ) अनभुि सम्बन्त्धी वििरण  

कार्ाालर् पद सेिौ/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्र्थार्ी/अस्र्थार्ी/करार अिगध 

देचख सम्म 

       

       

मैले र्स दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणा वििरणहरु सत्र् िन।् दरखास्त बझुाएको पदको विज्ञापनको लागि अर्ोग्र् ठहररने िरी कुनै सजार् पाएको 
िैन। कुनै कुरा ढााँटे िा लकुाएको ठहररएमा प्रिगलत कानून बमोचजम सहनेिु/बझुाउनेिु। उम्मेदिारले पालन िने भनी प्रिगलत कानून तर्था र्स 
दरखास्त फारामका पषृ्ठहरूमा उललेचखत सबै शता तर्था गनर्महरु पालन िना मञ्जुर िदािु। 

 

केन्त्र कमािारीले भने 

रगसद/भौिर नं: रोल नं: 
दरखास्त अस्िीकृत भए सोको कारणाः 
दरखास्त रुज ुिनेको दस्तखत 

गमगताः 
दरखास्त स्िीकृत/अस्िीकृत िनेको दस्तखत 

गमगताः 
रष्टव्र्ाः दरखास्तसार्थ विज्ञापनमा उचललचखत लिार्त गनम्नगलचखत कािजातहरु अगनिार्ा रुपमा उम्मेदिार आफैले प्रमाचणत िरी पेश िनुापनेि । 

(१) नेपाली नािररकताको प्रमाणपरको प्रगतगलवप,   (२) समकक्षता र सम्िद्धता आिश्र्क पनेमा सोको प्रगतगलवप, 

(३) विज्ञापन भएको पदको लागि तोवकएको न्त्रू्नतम शैचक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपर र िाररगरक प्रमाणपरको प्रगतगलवप (तागलम र अनभुि आिश्र्क पनेमा सो समेतको प्रगतगलवप), 
(४) सेिा सम्बन्त्धी ऐन/गनर्मािलीमा तोवकएको भए सम्बचन्त्धत व्र्िसावर्क पररर्दमा नाम दताा भएको प्रमाणको प्रगतगलवप । 
  

उम्मेदिारको लर्ाप्िे सहीिाप  
 
 

............................. 
उम्मेदिारको दस्तखत 

गमगताः 

 उम्मेदिारले मागर्थ उललेख िरेका अनभुिको वििरणहरु ठीक ि भनी प्रमाचणत 

िने विभािीर् प्रमखु/कार्ाालर् प्रमखुको 
दस्तखताः 
नाम, र्थराः 
पद/दजाााः 
गमगताः                                      कार्ाालर्को िाप 

दार्ााँ बार्ााँ 
 
 
 
 

 



उम्मेदिारले पालन िनुापने गनर्महरु 

१. परीक्षा ददन आउाँदा अगनिार्ा रुपमा प्रिेशपर लर्ाउन ु पनेि । प्रिेशपर विना 
परीक्षामा बस्न पाइने िैन।  

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन लर्ाउन पाइने िैन। 

३. गलचखत परीक्षाको नगतजा प्रकाशन भएपगि प्रर्ोिात्मक परीक्षा तर्था अन्त्तिााताा हनेु 
ददनमा पगन प्रिेशपर लर्ाउन ुअगनिार्ा ि। 

४. परीक्षा शरुु हनु ुभन्त्दा ३० गमनेट अिागड घण्टीद्वारा सूिना िरेपगि परीक्षा हलमा 
प्रिेश िना ददइनेि। िस्तिुत परीक्षा शरुु भएको १५ गमनेट पगि र विर्र्ित परीक्षा 
शरुु भएको आधा घण्टा पगि आउने र िस्तिुत तर्था विर्र्ित दिैु परीक्षा संिै हनेुमा 
२० गमनेट पगि आउने उम्मेदिारले परीक्षामा िस्न पाउने िैन। 

५. परीक्षा हलमा प्रिेश िना पाउने समर् अिगध (बुाँदा नं. ४ मा उललेख िररएको) 
गबतेको १० गमनेट पिागड मार उम्मेदिारलाई परीक्षा हल बावहर जाने अनमुगत ददइने 
ि। 

६. परीक्षा हलमा प्रिेश िरे पगि वकताब, कापी, कािज, चिट आदद आफू सार्थ राख्न ु
हुंदैन। उम्मेदिारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत िनुा हुंदैन। 

७. परीक्षा हलमा उम्मेदिारले परीक्षाको मर्ाादा विपरीत कुनै काम िरेमा केन्त्राध्र्क्षले 
परीक्षा हलबाट गनष्काशन िरी तरुुन्त्त कानून बमोचजमको कारबाही िनेि र त्र्सरी 
गनष्काशन िररएको उम्मेदिारको सो विज्ञापनको परीक्षा स्िताः रद्द भएको मागनने ि। 

८. गबरामी भएको उम्मेदिारले परीक्षा हलमा प्रिेश िरी परीक्षा ददने क्रममा गनजलाई 
केही भएमा सेन्त्टर जिाफदेही हनेु िैन। 

९. उम्मेदिारले परीक्षा ददएको ददनमा हाचजर अगनिार्ा रुपले िनुा पनेि। 

१०.सेन्त्टरले सूिनाद्वारा गनधाारण िरेको कार्ाक्रम अनसुार परीक्षा सञ्चालन हनेुि। 

११.उम्मेदिारले िस्तिुत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न परको “की” उत्तरपचुस्तकामा 
अगनिार्ा रुपले लेख्नपुने ि । नलेखेमा उत्तरपचुस्तका स्िताः रद्द हनेुि। 

१२.लर्ाकत (आई.क्रू्.) परीक्षामा क्र्ालकुलेटर प्रर्ोि िना पाइनेिैन। 

१३.कुनै उम्मेदिारले प्रश्नपरमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्त्धमा सोध्न ुपदाा पगन परीक्षामा 
सचम्मगलत अन्त्र् उम्मेदिारहरुलाई िाधा नपने िरी गनरीक्षकलाई सोध्न ुपनेि। 

  
स्िास््र् तर्था जनसङ्ख्र्ा मन्त्रालर् 

चिवकत्सा विज्ञान राविर् प्रगतष्ठान 

राविर् ट्रमा सेन्त्टर 
महाकंाल, काठमाडौं 

प्रिेशपर 

करार सेिा 

हालसालै चखिेको 
पासपोटा साइजको परैु 
मखुाकृगत देचखने फोटो 
र्हााँ टास्ने र फोटो र 
फाराममा पने िरी 

उम्मेदिारले दस्तखत 
िने 

पररक्षार्थीले भनेाः- 
(क) विज्ञापन नं.:- 
(ख) पद/शे्रणीाः- 
 उम्मेदिारको नाम, र्थराः- 

दस्तखताः- 
 

                                

                               रोल नं.: 

                              परीक्षा केन्त्राः- 

 

 

........................... 
(अगधकृतको दस्तखत) 

रष्टव्र्ाः- कृपर्ा उम्मेदिारले पालन िनुापने गनर्महरु हेनुा होला। 

 

 

उम्मेदिारले पालन िनुापने गनर्महरु 

१. परीक्षा ददन आउाँदा अगनिार्ा रुपमा प्रिेशपर लर्ाउन ु पनेि । प्रिेशपर विना 
परीक्षामा बस्न पाइने िैन।  

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन लर्ाउन पाइने िैन। 

३. गलचखत परीक्षाको नगतजा प्रकाशन भएपगि प्रर्ोिात्मक परीक्षा तर्था अन्त्तिााताा हनेु 
ददनमा पगन प्रिेशपर लर्ाउन ुअगनिार्ा ि। 

४. परीक्षा शरुु हनु ुभन्त्दा ३० गमनेट अिागड घण्टीद्वारा सूिना िरेपगि परीक्षा हलमा 
प्रिेश िना ददइनेि। िस्तिुत परीक्षा शरुु भएको १५ गमनेट पगि र विर्र्ित परीक्षा 
शरुु भएको आधा घण्टा पगि आउने र िस्तिुत तर्था विर्र्ित दिैु परीक्षा संिै हनेुमा 
२० गमनेट पगि आउने उम्मेदिारले परीक्षामा िस्न पाउने िैन। 

५. परीक्षा हलमा प्रिेश िना पाउने समर् अिगध (बुाँदा नं. ४ मा उललेख िररएको) 
गबतेको १० गमनेट पिागड मार उम्मेदिारलाई परीक्षा हल बावहर जाने अनमुगत ददइने 
ि। 

६. परीक्षा हलमा प्रिेश िरे पगि वकताब, कापी, कािज, चिट आदद आफू सार्थ राख्न ु
हुंदैन। उम्मेदिारले आपसमा कुराकानी र संकेत समेत िनुा हुंदैन। 

७. परीक्षा हलमा उम्मेदिारले परीक्षाको मर्ाादा विपरीत कुनै काम िरेमा केन्त्राध्र्क्षले 
परीक्षा हलबाट गनष्काशन िरी तरुुन्त्त कानून बमोचजमको कारबाही िनेि र त्र्सरी 
गनष्काशन िररएको उम्मेदिारको सो विज्ञापनको परीक्षा स्िताः रद्द भएको मागनने ि। 

८. गबरामी भएको उम्मेदिारले परीक्षा हलमा प्रिेश िरी परीक्षा ददने क्रममा गनजलाई 
केही भएमा सेन्त्टर जिाफदेही हनेु िैन। 

९. उम्मेदिारले परीक्षा ददएको ददनमा हाचजर अगनिार्ा रुपले िनुा पनेि। 

१०.सेन्त्टरले सूिनाद्वारा गनधाारण िरेको कार्ाक्रम अनसुार परीक्षा सञ्चालन हनेुि। 

११.उम्मेदिारले िस्तिुत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्न परको “की” उत्तरपचुस्तकामा 
अगनिार्ा रुपले लेख्नपुने ि । नलेखेमा उत्तरपचुस्तका स्िताः रद्द हनेुि। 

१२.लर्ाकत (आई.क्रू्.) परीक्षामा क्र्ालकुलेटर प्रर्ोि िना पाइनेिैन। 

१३.कुनै उम्मेदिारले प्रश्नपरमा रहेको अस्पष्टताको सम्बन्त्धमा सोध्न ुपदाा पगन परीक्षामा 
सचम्मगलत अन्त्र् उम्मेदिारहरुलाई िाधा नपने िरी गनरीक्षकलाई सोध्न ुपनेि। 

  
स्िास््र् तर्था जनसङ्ख्र्ा मन्त्रालर् 

चिवकत्सा विज्ञान राविर् प्रगतष्ठान 

राविर् ट्रमा सेन्त्टर 
महाकंाल, काठमाडौं 

प्रिेशपर 

करार सेिा 

हालसालै चखिेको 
पासपोटा साइजको परैु 
मखुाकृगत देचखने फोटो 
र्हााँ टास्ने र फोटो र 
फाराममा पने िरी 

उम्मेदिारले दस्तखत 
िने 

पररक्षार्थीले भनेाः- 
(क) विज्ञापन नं.:- 
(ख) पद/शे्रणीाः- 
 उम्मेदिारको नाम, र्थराः- 

दस्तखताः- 
 

                                

                              रोल नं.: 

                              परीक्षा केन्त्राः- 

 

 

........................... 
(अगधकृतको दस्तखत) 

रष्टव्र्ाः- कृपर्ा उम्मेदिारले पालन िनुापने गनर्महरु हेनुा होला। 

 


