
कार्ाालर्को प्रर्ोजनको लागि 
परिक्षार्थीको संकेत न: / िोल नं.:

 उम्मेदवािले दिखास्त फािाम भिेको पद सम्बन्धी ववविण 
१. ववज्ञापन नं: 08/2079/80 २. खलुा
५. समूह:  जनिल नगसिंि 6.शे्रणी:/तह: पाचौ

क) काउन्न्सल सम्बन्न्ध ववविण :

नािरिकता नं:

ख ) न्जल्ला :
ङ ) टोल :

आवश्र्क न्रू्नतम र्ोग्र्ता 
ववश्वगबधालर्/ बोर्ा /तागलम ददन े
सस्र्था

शैन्क्षक र्ोग्र्ता/तागलम संकार् शे्रणी/प्रगतशत मूल गबषर् 

कार्ाालर् पद शे्रणी/तह स्र्थार्ी/अस्र्थार्ी/किाि  देन्ख सम्म 

दार्ााँ  बार्ााँ 

पद/दजाा :

उम्मेदवािको ल्र्ाप्चे सवहछाप उम्मेदवािले मागर्थ उल्लेख ििेका अनभुवको ववविणहरु दिक छ भनी  
प्रमान्णत िर्न् ा ववभािीर् प्रमखु/कार्ाालर्को प्रमखुको

दस्तखत :
नाम र्थि : 

गमगत : गमगत :                                                            
द्ष्टव्र् : दिखास्त सार्थ सचुनामा उल्लेन्खत लिार्त गनम्नगलन्खत कािजातहरु अगनवार्ा रुपमा आफैले प्रमान्णत िरि पेश िनुा पदाछ ।

दिखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत  िनेको दस्तखत: दिखास्त रुज ुिनेको नाम ि दस्तखत :

१) नपेाली नािरिकताको प्रमाण पत्रको प्रगतगलवप  २) समकक्षता ि सम्बद्ध अवश्र्क पनेमा सोको प्रगतगलवप  ३) न्रू्नतम शैन्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र ि चारिगत्रक प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप, सम्बन्न्धत  स्र्थानीर् 
तहमा बसोबास ििेकोमा प्रमाण देन्खन ेकािजहरु ४) प्रचगलत काननु बमोन्जम समाबेशी समहुका उम्मेदवािले आगर्थाक तर्था सामान्जक रुपमा पछार्ी पिेको भने्न प्रमाणको प्रगतगलवप , स्र्थानीर् तहमा बसोबास 
ििेकोमा प्रमाण देन्खन ेकािजहरु ४) प्रचगलत काननु बमोन्जम समाबेशी समहुका उम्मेदवािले आगर्थाक तर्था सामान्जक रुपमा पछार्ी पिेको भने्न प्रमाणको प्रगतगलवप |

बाबकुो नाम र्थि :

दिखास्त अस्वीकृत भए सोको कािण: 

घ) वर्ा नं:
छ) फोन नं :

ई-मेल :
आमाको नाम र्थि :
पगत/पत्नीको नाम र्थि :

गमगत :                                           कार्ाालर् छाप :
                                    कार्ाालर्को कमाचािीले भने 
िगसद/भौचि नं : 

 फािमका पषृ्ठहरुमा उल्लेन्खत सबै शता तर्था गनर्महरु पालना िना मन्जिु िदाछु ।

४. सेवा: नपेाल स्वास््र् 

देवनाििीमा :

३.पद: ववद्यालर् नसा
 ८.परिक्षा केन्र :

दान्खला गमगत :
९. लोपोन्मखु/अगतगसमांतकृत/गसमान्तकृत/दगलत जागत भएमा 

उम्मेदवािको 

स्र्थार्ी िेिाना ि) न. पा/ िा. पा. 

नाम,र्थि 
अंग्रजेीमा :

च) घि/ मािा नं :

भौचि नं :

(ख) उम्मेदवािको वैर्न्िक ववविण:

जािी िने न्जल्ला:
गलङ्ग:
गमगत:

क) प्रदेश :

बैक ववविण शाखा: 

स्वास््र् मन्त्रालर्
स्वास््र् गनदेशनालर्

हेटौर्ा,नपेाल

बािमती प्रदेश सिकाि

हालसालै न्खचेको पासपोटा 
साइजको पिैु मखुाकृगत 

देन्खन ेफोटो टााँसी फोटोमा 
समेत पने ििी उम्मेदवािले 

दिखास्त िने ।

कुनै कुिा ढााँवट वा लकुाएको िहरिर्ामा प्रचगलत काननु बमोन्जम सहनछुे/ बझुाउनछुे | उम्मेदवािले पालना िने भनी प्रचगलत कानून तर्था र्स दिखास्त  

म्र्ाद समाप्त हनु ेगमगत: दताा नं:काउन्न्सलको नाम: नपेाल नगसिंि काउन्न्सल

ि) शैन्क्षक र्ोग्र्ता/ तागलम (दिखास्त फािम भिेको पदको लागि चावहन ेआवस्र्क न्रू्नतम शैन्क्षक र्ोग्र्ता /तागलम मात्र उल्लेख िने

बाजेको नाम र्थि :
जन्म गमगत :( गब.स.मा )                     (ई.स.) हालको उमेि :               वषा       मवहना 
ख) काम िना चाहेको न्जल्ला :                                        स्र्थानीर् तह :

मैले र्स दिखस्तामा खलुाएका सम्पूणा ववविणहरु सत्र् छन ्। दिखस्त बझुाएको पदको ववज्ञापनको लागि अर्ोग्र् िहरिन ेिरि कुनै सजार् पाएको छैन। 

घ) अनभुब सम्बन्न्ध ववविण (दिखस्त फािम भिेको पदको गबज्ञापनको लागि अनभुब तर्था गबदाको आवश्र्क भएमा मात्र उल्लेख िने )

पत्राचाि िने िेिाना :



                      उम्मेदवारले पालना गनन ुपने ननयमहरु

१. पररक्षा ददन आउदा अननवाय ुरुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनन पनेछ । प्रवेशपत्र निना पररक्षामा िस्न पाइन ेछैन।

२. पररक्षा हल नित्र कन नै पनन ककनिमको कवधनतीय उपकरणको प्रयोग ननषधे गररएको छ ।
३. नलखित पररक्षामा शनरु हननन िन्दा ३० नमनटे अगाडी िूचना गरेपनछ पररक्षा हलमा प्रिेश गन ुददइनछे ।
   पररक्षा शनरु िएको १५ नमनटे पनछ आउन ेउम्मेदवार पररक्षामा िस्न पाउन ेछैन ।
४. पररक्षामा हलमा प्रवेश गन ुपाउन ेिमय अिनध ( िनदा नं ३ मा उल्लेि गररएको ) नितेको १० नमनटे

   पछाडी मात्र उम्मेदवारलाई पररक्षा हल िाकहर जान ेअननमनत ददइन ेछ । क) पद 
५. पररक्षा हलमा ककताि, ककप, कागज,खचट ल्याउन हनदैन । उम्मेदवारले आपिमा कन राकानी ि) तह 
   र िंकेत िमेत गनन ुहनदैन । ग) िेवा
६. पररक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षा को मयाुदा निपररत कन नै गरेमा केन्राध्यक्षले पररक्षा हलिाट घ) िमूह  
   ननस्काशन गरर तनरुन्त काननन िमोखजम कारिाही गनेछ र त्यिरर ननस्काशन गररएको उम्मेदवारको ङ) काम गन ुचाहन ेखजल्ला 
   ननस्काशन गरर तनरुन्त काननन िमोखजम कारिाही गनेछ र त्यिरर ननस्काशन गररएको उम्मेदवारको च) स्थानीय तह 
   िो कवज्ञापनको पररक्षा स्वत: रद्द िएको माननन ेछ । कायाुलयको कमचुारीले िने
७. निरामी िएको उम्मेदवारले पररक्षा हलमा प्रवेश गरर पररक्षा ददन ेक्रममा केकह िएमा कायाुलय  
   जवाफदेकह हनन ेछैन ।
८. उम्मेदवारले पररक्षा ददएको ददनमा हाखजर अननवाय ुरुपमा गनन ुपनेछ । 
९. िनचना ननधाुरण गरेको कायकु्रम अननिार पररक्षा िंचालन हननछे ।
१०. कन नै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टता िम्िन्धमा िोध्नन पदाु पनन पररक्षामा िखम्मनलत 
    अन्य उम्मेदवारलाई िाधा नपने गरर ननररक्षकलाई िोध्नन पनेछ ।

उम्मेदवारले पालना गनन ुपने ननयमहरु 

१. पररक्षा ददन आउदा अननवाय ुरुपमा प्रवेशपत्र ल्याउनन पनेछ । प्रवेशपत्र निना पररक्षामा िस्न पाइन ेछैन।
२. पररक्षा हल नित्र कन नै पनन ककनिमको कवधनतीय उपकरणको प्रयोग ननषधे गररएको छ ।
३. नलखित पररक्षामा शनरु हननन िन्दा ३० नमनटे अगाडी िूचना गरेपनछ पररक्षा हलमा प्रिेश गन ुददइनछे ।
   पररक्षा शनरु िएको १५ नमनटे पनछ आउन ेउम्मेदवार पररक्षामा िस्न पाउन ेछैन । क) पद
४. पररक्षामा हलमा प्रवेश गन ुपाउन ेिमय अिनध ( िनदा नं ३ मा उल्लेि गररएको ) नितेको १० नमनटे ि) तह 
   पछाडी मात्र उम्मेदवारलाई पररक्षा हल िाकहर जान ेअननमनत ददइन ेछ । ग) िेवा
५. पररक्षा हलमा ककताि, ककप, कागज,खचट ल्याउन हनदैन । उम्मेदवारले आपिमा कन राकानी घ) िमूह
   र िंकेत िमेत गनन ुहनदैन । ङ) काम गन ुचाहन ेखजल्ला 
६. पररक्षा हलमा उम्मेदवारले परीक्षा को मयाुदा निपररत कन नै गरेमा केन्राध्यक्षले पररक्षा हलिाट च)  स्थानीय तह :
   ननस्काशन गरर तनरुन्त काननन िमोखजम कारिाही गनेछ र त्यिरर ननस्काशन गररएको उम्मेदवारको कायाुलयको कमचुारीले िने
   ननस्काशन गरर तनरुन्त काननन िमोखजम कारिाही गनेछ र त्यिरर ननस्काशन गररएको उम्मेदवारको 
   िो कवज्ञापनको पररक्षा स्वत: रद्द िएको माननन ेछ ।
७. निरामी िएको उम्मेदवारले पररक्षा हलमा प्रवेश गरर पररक्षा ददन ेक्रममा केकह िएमा कायाुलय  
   जवाफदेकह हनन ेछैन ।
८. उम्मेदवारले पररक्षा ददएको ददनमा हाखजर अननवाय ुरुपमा गनन ुपनेछ । 
९. िनचना ननधाुरण गरेको कायकु्रम अननिार पररक्षा िंचालन हननछे ।
१०. कन नै उम्मेदवारले प्रश्नपत्रमा रहेको अस्पष्टता िम्िन्धमा िोध्नन पदाु पनन पररक्षामा िखम्मनलत 
    अन्य उम्मेदवारलाई िाधा नपने गरर ननररक्षकलाई िोध्नन पनेछ ।

कवद्यालय निु
दस्तित :

कवज्ञापन न.: ०८/२०७९/८०
उम्मेदवारको नाम थर :

प्रवेश पत्र

खिचेको पािपोटु िाइजको पनरै 
मनिाकृनत देखिन ेफोटो टााँिी फोटोमा 
िमेत पने गरी उम्मेदवारले दरिास्त 

गने

िागमती प्रदेश िरकार
स्वास््य मन्त्रालय

स्वास््य ननदेशनालय

प्रवेश पत्र

िागमती प्रदेश िरकार

कवज्ञापन न.: ०८/२०७९/८०
उम्मेदवारको नाम थर :
दस्तित :

अनधकृतको दस्तित 
.............................

पररक्षा केन्र:- 
रोल नं : 

पररक्षा केन्र:- 
रोल नं : 

....................................
अनधकृतको दस्तित 

हेटौडा,नपेाल

स्वास््य मन्त्रालय
स्वास््य ननदेशनालय

हेटौडा,नपेाल

हालिालै खिचेको पािपोटु िाइजको पनरै 
मनिाकृनत देखिन ेफोटो टााँिी फोटोमा 
िमेत पने गरी उम्मेदवारले दरिास्त 

गने ।

कवद्यालय निु
पाचौ 

नपेाल स्वास््य 
जनरल ननििंग 

पाचौ 
नपेाल स्वास््य 
जनरल ननििंग 
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