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कर्णाली प्रदेश सरकणर 

भौतिक पूर्णाधणर िथण शहरी वर्कणस मन्त्रणलय 
र्ीरेन्त्रनगर, सरेु्खि, नेपणल 

(दक्ष वर्ज्ञको सूचीमण नणम समणरे्श गने फणरणम) 
श्री भौतिक पूर्णाधणर िथण शहरी वर्कणस मन्त्रणलय, 
  कर्णाली प्रदेश। 

 

मन्त्रणलयमण रहने दक्ष वर्ज्ञको सूची (Roster) , मण मेरो नणम सूचीकृि गररददन ुहनु आफ् नो तनम्नणनसुणरको सत्य िथ्य 
वर्र्रर् र्खलुणई पेश गदाछु। 

१. नणम थरः 
२. जन्त्म तमतिः 
३. हणल बसोबणस गरेको ठेगणनणः  हणलको उमेरः 
४. (क) सम्पका  फोन नं. तनर्णसः  (र्ख) कणयणालयः 

 (ग) मोर्णईल नं.  (घ) रै्कल्पपक सम्पका  नं. 
 ५. ईमेलः 
 ६. शैल्क्षक योग्यिण र दक्षिणको के्षर वर्षयगि के्षर समेि उपलेर्ख गनेः 

शैल्क्षक योग्यिण अध्ययन गरेकण वर्षयहरू 

दक्षिणको क्षेरमण 
वर्ल्शष् टिण हणतसल गरेको 
भए वर्ल्शष् टिणको क्षेर 

शैल्क्षक 
योग्यिण 

अध्ययन गरेकण 
वर्षयहरू 

देल्र्ख  सम्म दक्षिणको वर्षय देल्र्ख सम्म  

वप.एच.ति./एम 
वफल 

       

स्नणिकोत्तर        

स्नणिक        

 

 ७. नोकरी, व्यर्सणयीक िथण प्रणल्ज्ञक के्षरमण कणयणानभुर् िथण कणयारि सम्बन्त्धी वर्र्रर्ः 
पद कणयारि 

भएको तमति 

िह कणयणाअर्तध वर्ज्ञिण 
क्षेर 

प्रणवर्तधक 

अप्रणवर्तधक 

कणयाक्षेर 
संल्क्षप् िमण 

तनजणमति/वर्श् र्वर्द्यणलय/गैरसरकणरी 
संस्थण/संगदठि संस्थण/अन्त्य 

        
        
        
 

8. अध्ययन, अनसुन्त्धणन गरेको भए के वर्षयको अनसुन्त्धणन गरेको हो सो र्खलुणउनेः  

 
 
 
 



 

9. दक्षिणको के्षरमण तलएको िणतलम र अन्त्य वर्षय भए र्खलुणउनेः 
िणतलमको वर्षय िणतलम ददने संस्थण िणतलम तलएको अर्तध िणतलम तलएको  देश 

     

     

     

 

10. सम्बल्न्त्धि वर्षय सँग सम्बल्न्त्धि कुनै पसु् िक प्रकणशन भएको भए सो को वर्र्रर्ः 
 
 
 

11. सम्बल्न्त्धि वर्षयमण अध्ययन अध्यणपन िथण कणयाशणलण संचणलन गरेको भए सो को वर्र्रर्ः 
 
 
 

१२. सम्बल्न्त्धि वर्षयमण सरकणरी िथण गैरसरकणरी तनकणयमण कुनै सहयोग िथण वर्ज्ञिण प्रस्ििु गरेको भए सो को 
वर्र्रर्ः 

 
 
 

१३. थप अरू केही भएः 
 
 
 

 नोटः  

(क)  आफ् नो ठेगणनण फोन नं. लगणयिकण वर्र्रर्मण कुनै पररर्िान भएमण समयमै मन्त्रणलयलणई जणनकणरी 
गरणउनेछु।  

 
 
 

तनरे्दकको दस्िर्खि  

 

 पनुश् चः उल्पलर्खि वर्र्रर् भना स्थणन अभणर् भएमण छुटै्ट पणनणमण वर्र्रर् भरी यसै सणथ संलग्न गना सवकनछे।  


