लोक सेवा आयोग

(दक्ष/विज्ञको सूचीमा नाम समािेश गने ननिेदन फाराम)
श्री माननीय अध्यक्षज्य,ू

लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर ।

ममन िः

आयोगमा रहने दक्ष/विज्ञहरुको सच
ू ी (Roster) मा मेरो नाम सच
ू ीकृ
वििरण खल
ु ाई अनरु ोध गदाछु ।
१.

नाम थरिः

३.

हाल िसोिास गरे को ठे गानािः

२.
४.
५.
६.
७.

गररददनु हुन आफ्नो नननानानस
ु ारको सय य

जन्द्म ममन िः

यय

हालको उमेरिः

(क) सनापका फोन नं. (ननिास)

(ख) कायाालयिः

(क) मोबाइल नं.

(ख) बैकल्पपक सनापका फोन नं.

ईमेलिः

शैक्षक्षक योग्य ा र दक्ष ाको क्षे्र  ( विशेजज्ञ ा क्षे्र  समे ) उपलेख गनेिः
शैक्षिक योग्यता र दिताको िेत्र
शैक्षिक योग्यता
शैक्षिक योग्यता

अध्ययन गरे का
ववषयहरु

अध्ययन गरे का ववषयहरु
दे खि

सम्म

दिताको
ववषय

दे खि

सम्म

दिताको िेत्रमा ववशशष्टता
हाशसल गरे को भए
ववशशष्टताको िेत्र

वप.एच.डि/एम.फफल
स्ना कोत्तर
स्ना क
नोटिः प्राविधधक दक्ष ाको क्षे्र मा विमशष्ट ा हामसल गरे को भए सो क्षे्र का दक्ष/विज्ञहरुले विमशष्ट ाको क्षे्र  खुलाउने ।

८.नोकरी सनाबन्द्धी वििरण (कल्ना मा दईु
हालको पद

हालको पदमा

ननयक्ु तत शमनत

श्रेणी/
तह

हको)
सेवा

समह
ू

उपसमह
ू

प्राववधिक /
अप्राववधिक

ननजामती/सरकारी/

ववश्वववद्यालय/ अन्य िेत्र
नाम उल्लेि गने

९. अिकाश हुदााँको सेिा/समह
ू /उपसमह
ू (प्राविधधक/अप्राविधधक)

अवकास हुुँदाको पद

पदको नाम

श्रेणी/तह

१०. सेिा ननित्त
ृ भएपनछ कुनै ननकायमा कायार

सेवा

समह
ू

उप समह
ू

प्राववधिक/

सेवा

अप्राववधिक

वषष

अवकाश
शमनत

एिं प्रन ननधधय ि भएको भए सोको पण
ू ा वििरणिः

११. अध्ययन,अनस
ु न्द्धान गरे को भए के विजयको अनस
ु न्द्धान हो सो खुलाउनेिः

१२. दक्ष ाको क्षे्र मा मलएको
ताशलमको ववषय

ामलम र अन्द्य विजय भए खुलाउनेिः

ताशलम शलएको अवधि

ताशलम ददने संस्था

१३. लोक सेिा आयोगले मलने परीक्षासंग सनािल्न्द्ध

दे खि

पस्
ु क प्रकाशन भएको भए सो को वििरणिः

१४. लोक सेिा आयोगबाट मलईने परीक्षासाँग सनािल्न्द्ध
अध्यापन गराए/नगराएको वििरणिः

ताशलम शलएको दे श

सम्म

विजयहरुमा

यारी कक्षा सञ्चालन गने विमभन्द्न संस्थाहरुमा

१५. थप अरु केही भएिः

नोटः

(क) उल्पलखख

विजयको दक्ष/विज्ञको रुपमा काया गना सनािल्न्द्ध

विजयसंग अद्यािधधक हुनेछु ।
(ख) आफ्नो ठे गाना, फोन नं. लगाय का वििरणमा कुनै पररि न
ा भएमा समयमै लोक सेिा आयोगलाई जानकारी गराउनेछु ।

ननिेदकको दस् ख
पुनश्चिः उल्पलखख
उल्पलखख

वििरण भना स्थानाभाि भएमा छुट्टै पानामा वििरण भरी यसैसाथ संलग्न गना सफकनेछ ।

वििरणको आधारमा सूचीमा नाम समािेश गने अधधकार आयोगमा सुरक्षक्ष

रहनेछ ।

