
अनसूुची-३ 

दफा ८ उपदफा (४)सँग सम्बन्धित 
कर्ााली प्रदेश सरकार  

सामान्िक विकास मधरालय 
िीरेधरनगर, सरेु्खत 
दरर्खास्त फाराम 

 
(क) उम्मेदिारले दरर्खास्त फाराम भरेका पद सम्बधिी वििरर् 

१. विज्ञापन नं. : २.पद:   ३.सेिा/समूह/उपसमूहः   ४. तहः                 

(र्ख)उम्मेदिारको िैयन्िक वििरर् 
उम्मेदिारको नाम थर  (देिनागरीमा)  

अंग्रिेी (ठुलो अक्षरमा)  ललङ्ग: 
िधम लमलत (वि.सं.): (इस्िी सम्बत)् हालको उमेर.......िर्ा.......मवहना 
नागररकता नं: िारी गने न्िल्ला : लमलत : 

स्थायी ठेगाना क) न्िल्लाः र्ख) गा.पा./न.पाः ग) िडा नं 
 घ) टोलः ङ) घर नं./मागाः च) फोन नं 
पराचार गने ठेगाना : इमेल: 

बाबकुो नाम, थर : आमाको नामः बािेको नाम, थर : 
(ग) दरर्खास्त ददने पदको लालग चावहने धयूनतम शैन्क्षक योग्यता/ताललम मार उल्लेर्ख गने 

आिश्यक धयूनतम योग्यता विश्िविद्यालय/ताललम ददने संस्था/बोडा शैन्क्षक उपािी/ताललम संकाय शे्रर्ी/प्रलतशत मूल विर्य 
शैन्क्षक योग्यता      

     
ताललम      

(घ) अनभुि सम्बधिी वििरर् 

कायाालय पद सेिा/समूह/उपसमूह शे्रर्ी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अिलि 

देन्र्ख सम्म 
       
       

मैले यस दरर्खास्तमा र्खलुाएका सम्पूर्ा वििरर्हरु सत्य छन।् दरर्खास्त बझुाएको पदको सूचनाको लालग अयोग्य ठहररने कुनै सिाय पाएको छैन। 
कुनै कुरा ढाँटे िा लकुाएको ठहररएमा प्रचललत कानून बमोन्िम सहनछुे बझुाउनेछु। उम्मेदिारले पालना गने भनी प्रचललत कानून तथा यस दरर्खास्त 
फाराम तथा करार सम्झौतामा उन्ल्लन्र्खत सबै शता तथा लनयमहरु पालना गना मञ्जुर गदाछु।  

उम्मेदिारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदिारको दस्तर्खत 
दाया ँ बाया ँ
 
 
 

 

 
लमलत: 

कायाालयले भनेः (दरर्खास्त अस्िीकृत भए सो को कारर्:) 
दरर्खास्त रुि ुगनेको नाम र दस्तर्खतः 
 
लमलत : 

दरर्खास्त स्िीकृत/अस्िीकृत गनेको 
 
दस्तर्खत र लमलतः 

 

रष्टव्यः दरर्खास्त साथ सूचनामा उन्ल्लन्र्खत लगायत लनम्नललन्र्खत कागिातहरु अलनिाया पेश गनुापनेछ।(१) नेपाली नागररकताको प्रमार्परको प्रलतललवप, (२) धयूनतम 
शैन्क्षक योग्यताको प्रमार्पर र चाररलरक प्रमार्परको प्रलतललवप (समकक्षता आिश्यक परेमा सोको समेत प्रलतललवप) (३) सम्बन्धित काउधसीलको प्रमार्पर (लाईसेधस) 
(४) अनभुिको प्रमार्पर। 

 

  

 

हालसालै न्र्खचेको पासपोटा 
साईिको परैु मरु्खाकृलत 
देन्र्खने फोटो यहा ँटास्न े

कायाालय प्रयोिनको लालगः 
परीक्षाथीको संकेत नम्बरः 
रोल नं./विज्ञापन नं/सूचना नं. 
............./................/.............. 



 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

सामान्िक विकास मधरालय 
िीरेधरनगर, सरेु्खत 

 
प्रिेश पर 

उम्मेदिारले भने 
लबज्ञापन नं. 
पदः      तहः 
सेिाः   समूहः   उपसमूहः 
नामथरः     दस्तर्खतः 
कायाालयको कमाचारीले भने 
रोल नं. 
नोटः- अधतिााताामा आउँदा अलनिाया रुपमा प्रिेशपर ललएर आउनपुनेछ । लबज्ञापनमा तोवकएको शता, 

कागिात अपगु, योग्यता नपगेुको ठहर भएमा िनुसकैु अिस्थामा पलन यो अनमुलत रद्द हनेुछ । 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

कर्ााली प्रदेश सरकार 
सामान्िक विकास मधरालय 

िीरेधरनगर, सरेु्खत 
 

प्रिेश पर 
उम्मेदिारले भने 
लबज्ञापन नं. 
पदः      तहः 
सेिाः   समूहः   उपसमूहः 
नामथरः     दस्तर्खतः 
कायाालयको कमाचारीले भने 
रोल नं. 
नोटः- अधतिााताामा आउँदा अलनिाया रुपमा प्रिेशपर ललएर आउनपुनेछ । लबज्ञापनमा तोवकएको शता, 

कागिात अपगु, योग्यता नपगेुको ठहर भएमा िनुसकैु अिस्थामा पलन यो अनमुलत रद्द हनेुछ । 

.......................... 
अलिकृतको दस्तर्खत 

हालसालै न्र्खचेको पासपोटा 
साइिको परैु मरु्खाकृलत 

देन्र्खने फोटो यहा ँटाँस्न े। 
फोटो र फाराममा पनेगरी 
उम्मेदिारले दस्तर्खत गने 

.......................... 
अलिकृतको दस्तर्खत 

हालसालै न्र्खचेको पासपोटा 
साइिको परैु मरु्खाकृलत 

देन्र्खने फोटो यहा ँटाँस्न े। 
फोटो र फाराममा पनेगरी 
उम्मेदिारले दस्तर्खत गने 


