
  प्रदेश सरकार 

              सदुरूपश्चिम प्रदशे 

                                                                सामाश्चजक श्चिकास मन्त्रालय 

                                                                    धनगढी,कैलाली । 

                                                                                                                 सबै श्चिषयक्षेरका स्ियंसेिक पदको दरखास्त फाराम 

 परीक्षा श्चदन चाहकेो पद, श्चिषय के्षरको सचूना नं 

पद:……….                   

विषय के्षत्र सूचना नं 

  

व्यश्चिगत श्चििरणसम्बन्त्धी:  

उमे्मदिारको नाम, थर (देिनागरीमा):  

(अंगे्रजी ठूलो अक्षरमा): वलङ्ग: 

नागररकता न: जारी गरेको वजल्ला: जारी वमवत: 

स्थायी ठेगाना वजल्ला: गा.पा/नपा उ.म.न.पा: िडा नं 

टोल: मागग/घर नं: फोन नं  

 ईमेल :  

बाबुको नाम, थर: आमाको नाम, थर :  

बाजेको नाम, थर: पवत/पविको नाम, थर :  

जन्मवमवत (साल, 

मवहना,गते): 

विं.सं. मा :  ई.सं मा: 

दरखास्त वदने अन्तिम वमवत सम्मको उमेर :    िषग:                   मवहना:                 वदन 

नू्यनतम योग्यतासम्बन्धी वििरण (सम्बन्तन्धत तहको लावग आिश्यक शैवक्षक योग्यता मात्र उले्लख गने)  

क्र.स अध्ययन गरेको 

संस्थाको नाम 

उवतणग गरेको कूल प्रवतशत प्रवतशत मुख्य 

विषयहरु परीक्षा  साल शे्रणी 

        

        

        

 

स्वयम् सेिक पदको खुला परीक्षणको लावग  फाराम साथ संलग्न कागजातहरुको फोटोकपी सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ 

प्रमाजित गरी  दस्तखत गरी थान…… यसैसाथ पेस गरेको छु ॰  

यस दरखास्तमा उले्लख गरेका समू्पणग वििरणहरु सत्य छन् ॰ उमे्मदिारका लावग वदइएको वनदेशन मैले राम्ररी पढेको छु र म 

ती शतगहरु पालन गनग मंजुर छु ॰ लेन्तखएको वििरण झठूा ठहररएमा कानून बमोवजम सहुँला बुझाउुँला ॰ साथै सुदूरपविम प्रदेश 

स्वयंम सेिक पररचालन कायगविवध २०७५ को दफा १२ बमोवजम उमे्मदिार हन अयोग्य नभएको व्यहोरा समेत अनुरोध गदगछु ॰  

ल्याप्छे सश्चहछाप  …………………… 

 

 

 

 

 

दायाुँ

  
िायाुँ 

उम्मेदवारको दस्तखत 

मममत :  

 

हालै  न्तखचेको पासपोटग 

साइजको मुखाकृवत पुरै 

देन्तखने तस्वीर र फाराममा 

पने गरी उमे्मदिार र 

अवधकृत कमगचारीले 

दस्तखत गने  



 

प्रदशे सरकार  

सामाश्चजक श्चिकास मन्त्रालय  

      सदुरूपश्चिम प्रदशे धनगढी, कैलाली । 

उमे्मदिारहरुले अवनिायग  रुपमा आफैले वनम्म वििरणहरु स्पष्ट बुवझनेगरी उले्लख गनुग होला ॰ सम्बन्तन्धत विकल्पको क्रम 

संख्यामा गोलो (०) वचन्ह लगाउनुहोस् ॰ (अनुसन्धान गने प्रयोजनको लावग)  

१. उमे्मदिारले दरखास्त फाराम भरेको पद सब्बन्धी वििरण :  

क) परीक्षा वदने  पद:  विषय के्षत्र सूचना नं  

ख) परीक्षाको वकवसम     

१. उमे्मदिारको  व्यन्तिगत वििरण  

क) उमे्मदिारको  नागररकता नं……….      जारी भएको वजल्ला:…………..      जारी वमवत:…………………. 

 नाम थर……………………………………………………………………. 

        (पवहलो नाम)                                      (बीचको )                         (थर) 

ख) जात 

ग) जन्म स्थान र स्थायी 

ठेगाना 

जन्म स्थान : वजल्ला …….१.         गा.पा.                  २.न.पा 

स्थायी ठेगाना : वजल्ला ……. १.      गा.पा              २. न.पा  

घ) दरखास्त वदने अन्तिम वमवतमा पुगे्न उमेर :……..िषग:……..         मवहना:………     वदन 

ङ) वलङ्ग पुरुष मवहला                         तेस्रो वलङ्गी         

च) धमग              १.  वहन्दु २. बौद्ध   ३. ईस्लाम ४. ईसाई ५. अन्य ( अन्य उले्लख गने):…………. 

छ) िैिावहक न्तस्थवत: १. वििावहत   २. अवििावहत    ३. विधिा/विधुर     ४. अलग भई बसेको 

ज) तपाई आफुलाई के भन्न                  १. वहमाली     २. पहाडी   ३. तराई     ४. वपछवडएको के्षत्र    ५. अन्य भए (उले्लख    गने 

)…………….. 

रुचाउनु हन्छ ?                                  

झ)  तपाई आफुलाई कुन समूह 

 िगगमा राख्न चाहनुहन्छ ?           १. आवदिासी/जनजावत      २. दवलत       ३. िैश्य      ४. के्षत्री       ५. ब्राह्ममण      ६. मधेसी                                                                                                                                          

.                                                            ७   मुसलमान ८.  अन्य भए (उले्लख गने )…………….. 

           

ञ) उमे्मदिारीको रोजगारीको अिस्था 
:  

१   िेरोजगारी      २. सरकारी     ३. अन्य पेशा (उले्लख गने )……… 

ट) मातृभाषा लेख्नुहोस्   

ठ) शारीररक रुपमा अशि हनुहन्छ?  १ छु      २. छैन     यवद हनुहन्छ भने कस्तो प्रकारको शारीररक अशिता हो 

खुलाउनु होला ………………………….. 

ड)  न्यनूतम शैवक्षक योग्यतासुँग 

सम्बन्तन्धत शैवक्षक संकाय : (कुनै 

एकमात्र वचन्ह लगाउनु होला ) 

१ मानविकी २. कानुन ३. व्यिस्थापन ४. वशक्षा ५. विज्ञान ६. इन्तन्जवनयररङ ७. 

वचवकत्सा ८. कृवषग ९. िन १०. संसृ्कत ११. अन्य कुनै भए उले्लख गने …… 

आिश्यक शैवक्षक योग्यताको प्राप्ताङ्क ……. 

आिश्यक नू्यनतम शैवक्षक योग्यता 

भन्दा मावथल्लो शैवक्षक योग्यता  

१. छ  भने तह उले्लख गने …. २. छैन  

ढ) २ तपाईले अध्ययन गरेको वशक्षण संस्था कस्तो प्रकारको हो ?  

 SLC , O –Level, A level  िा + 2  

पढेको विद्यालय  

१ सामुदावयक (सरकारी ) २ संस्थागत  ३ विदेशी  

विश्वविद्यालय: १ सामुदावयक (सरकारी) २ संस्थागत (वनजी) ३ विदेशी 

विश्वविद्यालयको नाम लेख्नुहोस्   

ण) शैवक्षक अिस्था  आमा: १ वनरक्षर   २ साक्षर    ३ एस.एल.सी सम्म    ४ उच्च वशक्षा 

बाबु : १. वनरक्षर  २. साक्षर   ३. एस एल सी सम्म    ४ उच्च वशक्षा 

आमा/बाबुको मुख्य पेशा (कुनै 

एक) 

१ कृवषग   २ व्यापार/व्यिासाय   ३ वशक्षण (वनजी/सरकारी)    ४. गैह सरकारी    ५. 

सरकारी सेिा   ६. अन्य भए उले्लख गने …… 

 

मावथ उले्लन्तखत वििरणहरु ठीक छन्   उमे्मदिारको दस्तखत:……………. 



 

परीक्षार्थीले भने  

क) उमे्मदिारको नाम, थर :  

ख) पद: 

श्चिषय के्षर:  सूचना नं 

   

ङ) परीक्षा श्चदने  श्चिषय क्षेर:     च) प्रश्चतस्पधाा गना चाहकेो श्चजल्ला /क्षेर / प्रदशे : 

छ) स्थायी ठेगाना भएको श्चजल्ला :    ज) यसअश्चघ कुनै ठाउँमा कायारत श्चजल्ला र कायाालय:  

झ) परीक्षाथीको दस्तखत :  

दरखास्त सङ्कलन केन्त्दक्ा सम्बश्चन्त्धत कमाचारीले भने : 

सामाश्चजक श्चिकास मन्त्रालयबाट श्चमश्चत………….. मा श्चलइने प्रश्चतयोश्चगतात्मक खलुा स्यिंसिेक पदको परीक्षामा तपाईलाई कैलाली श्चजल्लाको श्चनम्न केन्त्रबाट सश्चम्मश्चलत हुन अनुमश्चत 

श्चदइएको छ । श्चिज्ञापनमा तोश्चकएको शता नपुगेको ठहर भएमा जनुसकैु अिस्थामा पश्चन यो प्रिेश पर रद्द हुनेछ । (परीक्षा केन्त्र पश्चछ तोश्चकनेछ) ।  

श्चजल्ला : कैलाली   रोन नं       …………………… 

         प्रमाश्चणत गने अश्चधकृतको सही  

परीक्षाथीले पालना गनुापने श्चनयमहरु: 

१. परीक्षाथीले परीक्षा भिनमा परीक्षा श्चदन आउँदा प्रिेश पर ल्याउनु पनेछ । प्रिेशपर श्चिना परीक्षामा बस्न पाइने छैन ।  

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन ।  

३. दस्तखत फाराममा लेश्चखएको परीक्षा केन्त्रमा मार सश्चम्मश्चलत भई परीक्षा श्चदनु पनेछ ।  

४. मन्त्रालयले तोकेको परीक्षा केन्त्र बाहके अन्त्य केन्त्रबाट परीक्षा श्चदन पाइने छैन ।  

५. परीक्षा सरुु हुनुभन्त्दा ३० श्चमनेट अगाडी जनाउ घण्टीले सचूना गरेपश्चछ परीक्षाथी परीक्षा भिनमा प्रिेश गनुा पनेछ ।  

६. परीक्षा सरुु भएको आधा घण्टापश्चछ आउने परीक्षाश्चथालाई परीक्षामा प्रिेश गना श्चदइने छैन ।  

७. परीक्षा भिनमा श्चकताि, कागज, श्चचट आश्चद लैजान पाइने छैन । परीक्षाश्चथाले आपसमा कुराकानी र सङ्केत गना पाइने छैन ।  

८. परीक्षा भिनमा अनुश्चचत काम गरेमा प्रचश्चलत कानून तथा सदुरूपश्चिम प्रदशे स्ियंसिेक पररचालन कायाश्चिश्चध २०७५ श्चनदशे्चशका अनुसार कािााही हुनेछ ।  

९. मन्त्रालयको प्रकाश्चशत सचूनामा उश्चल्लश्चखत कायाक्रम अनुसार परीक्षा हुनेछ ।  

 

परीक्षाथीले भने  

क) उम्मेदिारको नाम, थर :  

ख) पद: 

श्चिषय के्षर:  सूचना नं 

   

ङ) परीक्षा श्चदने  श्चिषय के्षर:     च) प्रश्चतस्पधाा गना चाहकेो श्चजल्ला /के्षर / प्रदेश : 

छ) स्थायी ठेगाना भएको श्चजल्ला :    ज) यसअश्चघ कुनै ठाउँमा कायारत श्चजल्ला र कायाालय:  

झ) परीक्षाथीको दस्तखत :  

दरखास्त सङ्कलन केन्त्दक्ा सम्बश्चन्त्धत कमाचारीले भने : 

सामाश्चजक श्चिकास मन्त्रालयबाट श्चमश्चत………….. मा श्चलइने प्रश्चतयोश्चगतात्मक खलुा स्यिंसेिक पदको परीक्षामा तपाईलाई कैलाली श्चजल्लाको श्चनम्न केन्त्रबाट सश्चम्मश्चलत 

हुन अनमुश्चत श्चदइएको छ । श्चिज्ञापनमा तोश्चकएको शता नपगेुको ठहर भएमा जुनसुकै अिस्थामा पश्चन यो प्रिेश पर रद्द हुनेछ । (परीक्षा केन्त्र पश्चछ तोश्चकनेछ) ।  

श्चजल्ला : कैलाली   रोन नं       …………………… 

         प्रमाश्चणत गने अश्चधकृतको सही  

परीक्षाथीले पालना गनुापने श्चनयमहरु: 

१. परीक्षाथीले परीक्षा भिनमा परीक्षा श्चदन आउँदा प्रिेश पर ल्याउन ुपनेछ । प्रिेशपर श्चिना परीक्षामा बस्न पाइने छैन ।  

२. परीक्षा हलमा मोबाइल फोन ल्याउन पाइने छैन ।  

३. दस्तखत फाराममा लेश्चखएको परीक्षा केन्त्रमा मार सश्चम्मश्चलत भई परीक्षा श्चदन ुपनेछ ।  

४. मन्त्रालयले तोकेको परीक्षा केन्त्र बाहके अन्त्य केन्त्रबाट परीक्षा श्चदन पाइने छैन ।  

५. परीक्षा सुरु हुनभुन्त्दा ३० श्चमनेट अगाडी जनाउ घण्टीले सूचना गरेपश्चछ परीक्षाथी परीक्षा भिनमा प्रिेश गनुा पनेछ ।  

६. परीक्षा सुरु भएको आधा घण्टापश्चछ आउने परीक्षाश्चथालाई परीक्षामा प्रिेश गना श्चदइने छैन ।  

७. परीक्षा भिनमा श्चकताि, कागज, श्चचट आश्चद लैजान पाइने छैन । परीक्षाश्चथाले आपसमा कुराकानी र सङ्केत गना पाइने छैन ।  

८. परीक्षा भिनमा अनशु्चचत काम गरेमा प्रचश्चलत काननू तथा सुदरूपश्चिम प्रदेश स्ियंसेिक पररचालन कायाश्चिश्चध २०७५ श्चनदेश्चशका अनसुार कािााही हुनेछ ।  

९. मन्त्रालयको प्रकाश्चशत सूचनामा उश्चल्लश्चखत कायाक्रम अनसुार परीक्षा हुनेछ ।  

हालै  न्तखचेको पासपोटग  

साइजको मुखाकृवत पुरै 

देन्तखने तस्वीर र 

फाराममा पने गरी 

उमे्मदिार र अवधकृत 

कमगचारीले दस्तखत गने  

हालै  न्तखचेको पासपोटग  

साइजको मुखाकृवत पुरै 

देन्तखने तस्वीर र 

फाराममा पने गरी 

उमे्मदिार र अवधकृत 

कमगचारीले दस्तखत गने  



 

श्चलश्चखत परीक्षाका लाश्चग दरखास्त फाराम स्िीकृत गदाा जाँच गनुापने  

रुज ुसचूी (Check List) 

दरखास्त फाराम सम्बन्त्धी श्चििरण ठीक भएमा √ श्चचन्त्ह लगाउनहुोस ्।  छ  

१. नेपाली नागररकताको प्रमाण परको प्रमाश्चणत फोटोकपी  

२. सम्बश्चन्त्धत तहको न्त्यनूतम शैश्चक्षक योग्यताको ट्रान्त्सश्चक्रप्ट र चाररश्चरक 

प्रमाणपरका प्रमाश्चणत फोटोकपी (िैदशे्चशक प्रमाण परको हकमा 

समकक्षताको फोटोकपी समेत) 

 

३. कायारतको  हकमा श्चनयशु्चि र सेिा अिश्चध प्रमाश्चणत गररएका 

कागजातहरुको प्रमाश्चणत फोटोकश्चपहरु (राश्चिय स्िंयम सेिक पदको 

अनभुि िाहकेका) 

 

 यस स.ुन…………पद…………..श्चिषय क्षेर…………....मा उम्मेदिार पदको खलुा 

प्रश्चतयोश्चगतात्मक श्चलश्चखत परीक्षामा सहभागी हुन योग्य भएकोले यो दरखास्त स्िीकृत गरी श्चनजलाई प्रिेश 

पर श्चदइएको छ ।  

………………      ………………… 

(रुजु गने कमगचारीको दस्तखत)        स्वीकृत गनग अवधकृतको दस्तखत)  

  

 

नाम, थर:…………………………    नाम, थर:………………………… 

  

     पद………………..                                            पद……………….. 

    श्चमश्चत:…………….. श्चमश्चत:…………….. 

 

कायाालयको छाप  

सामाश्चजक श्चिकास मन्त्रालय  

  



 

 

 


