
अनसूुची–३ 

      (ननयम १२ को उपननयम (४), ननयम ५६ को उपननयम (४) र ननयम ५७ को उपननयम (४) सँग सम्बन्धित) 
 लोक सेवा आयोग 

 दरखास्त फाराम (क) 
 (खलुा/आधतररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाका लानग) 

 (क) उम्मेदवारले दरखास्त फाराम भरेको पद सम्बधिी वववरण: 
1. ववज्ञापन नं.: 2. पद: 3. सेवा: 4. समूह: 

5. उप-समूह 6. शे्रणी/तह: 7. परीक्षा केधर: 

(ख) उम्मेदवारको वैयन्िक वववरणः 

उम्मेदवारको 
नाम, थर 

 

(अङ्ग्रजेी ठूलो अक्षरमा)  नलङ्ग: 

नागररकता नं.: जारी गने न्जल्ला:  नमनत: 

स्थायी ठेगाना (क) प्रदेश:           (ख) न्जल्ला: (ग) न.पा./गा.पा.: (घ) वडा नं.: 

(ङ) टोल: (च) घर/मागग नं.: (छ) फोन नं.: 

पत्राचार गने ठेगाना: ई-मेल: 

बाबकुो नाम, थर: आमाको नाम, थर: 

बाजेको नाम, थर: पनत/पत् नीको नाम, थर: 

जधम नमनत (वव.सं. मा) (इस्वी संवतमा) हालको उमेर: वर्ग 

(ग) शैन्क्षक योग्यता/तानलम (दरखास्त फाराम भरेको पदको लानग चावहने आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यता÷तानलम मात्र उल्लेख गने) 
आवश्यक धयूनतम योग्यता ववश्वववद्यालय/बोडग/तानलम ददने संस्था शैन्क्षक उपानि/तानलम सङ्ग् काय शे्रणी/प्रनतशत मूल ववर्य 

शैन्क्षक योग्यता 
     

     

तानलम 

     

     

(घ) अनभुव सम्बधिी वववरण ( दरखास्त फाराम भरेको पदको ववज्ञापनको लानग अनभुव तथा ववदाको वववरण आवश्यक भएमा मात्र उल्लेख गने) 

कायागलय पद सेवा/समूह/उपसमूह शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवनि 

देन्ख सम्म 

       

       

असािारण नबदा नलएको भए अवनि : ............................................... देन्ख ................................................ सम्म ।  
मैले यस दरखास्तमा खलुाएका सम्पूणग वववरणहरु सत्य छन।् दरखास्त बझुाएको पदको ववज्ञापनको लानग अयोग्य ठहररने गरी कुनै सजाय पाएको छैन। कुनै कुरा ढाँटे वा लकुाएको ठहररएमा प्रचनलत कानून 
बमोन्जम सहुँला÷बझुाउँला। उम्मेदवारले पालना गने भनी प्रचनलत कानून तथा यस दरखास्त फारामका पषृ्ठहरुमा उल्लेन्खत सबै शतग तथा ननयमहरु पालना गनग म् जरु गदगछु । 

रष्टव्यः दरखास्तसाथ ववज्ञापनमा उन्ल्लन्खत लगायत ननम्ननलन्खत कागजातहरु अननवायग रुपमा उम्मेदवार आफैं ले प्रमान्णत गरी पेश गनुग पनेछ ।  

(१) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप  

(२) ववज्ञापन भएको पदको लानग तोवकएको धयूनतम शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्र र चाररनत्रक प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप (तानलम र अनभुव आवश्यक पनेमा सो समेतको प्रनतनलवप), 

(३) समकक्षता र सम्बद्धता आवश्यक पनेमा सोको प्रनतनलवप, (४) सेवा, शतग सम्बधिी कानूनमा तोवकएको भए सम्बन्धित व्यावसावयक पररर्दमा नाम दताग भएको प्रमाणको प्रनतनलवप ।

उम्मेदवारको ल्याप्चे सवहछाप  

 

 

................................. 
उम्मेदवारको दस्तखत 

 

नमनतः 

दायाँ बाया ँ
  

आयोगको कमगचारीले भने 
रनसद/भौचर नं.: रोल नं.: 
दरखास्त अस्वीकृत भए सोको कारण: 
दरखास्त रुज ुगनेको दस्तखत: 
नमनत: 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको दस्तखत:  
नमनत 

उम्मेदवारले मानथ उल्लेख गरेका अनभुवका वववरणहरु ठीक छ भनी प्रमान्णत गने ववभागीय 
प्रमखु÷कायागलय प्रमखुको 
दस्तखतः 
नाम थरः 
पद÷दजागः 
नमनतः           कायागलयको छाप 



 लोक सेवा आयोग 
(तथ्याङ्क/उम्मेदवारहरूको व्यन्िगत वववरण प्रयोजनका लानग) 

उम्मेदवारहरूले अननवायग रुपमा आफैले ननम्न वववरणहरू स्पष्ट बनु्झन े

गरी न्चधह लगाई ददन/ुलेन्खददनहुोला । 
              सम्बन्धित उत्तरको अङ्कमा गोलो ० न्चधह लगाउनहुोस ्। 

1. ववज्ञापन नं.: (लेख् नहुोस)  

2. पद पूनतगको तररका 

1. खलुा  2. बढुवा 

यदद बढुवा भएमा  
१. कायगक्षमताको मूल्याङ्कन २. आधतररक प्रनतयोनगतात्मक परीक्षा  
३. ज्येष्ठता र कायगसम्पादन मूल्याङ्कन  

3. सेवाको वकनसम: 1. प्राववनिक  2. अप्राववनिक 

4. 
 

 

सेवा: 
 

१. नेपाल आनथगक योजना तथा तथ्याङ्क,   २. नेपाल इन्धजननयररङ,    ३. नेपाल कृवर्,    ४. नेपाल धयाय,    ५. नेपाल परराष्ट्र,«  

६. नेपाल प्रशासन,  ७. नेपाल लेखापरीक्षण, ८. नेपाल ववववि,  ९. नेपाल न्शक्षा,  १०. नेपाल स्वास्थ्य ११. सङ्ग् घीय संसद् 

समूह: लेख् नहुोस  

उपसमूह: लेख् नहुोस  

5. 
 

शे्रणी/तह 

शे्रणी 
1. राजपत्रावङ्कत प्रथम 2. राजपत्रावङ्कत दितीय 3. राजपत्रावङ्कत ततृीय 

४. राजपत्र अनवङ्कत प्रथम, ५. राजपत्र अनवङ्कत दितीय ६. शे्रणी ववहीन/राजपत्र अनवङ्कत पाँचौँ 

तह 

४ चौथो ५. पाँचौँ ६. छैठौँ ७. सातौँ ८. आठौँ 
९. नवौँ १०. दशौँ ११. एघारौँ   

6. उम्मेदवारको व्यन्िगत वववरण 
क उम्मेदवारको नाम, थर: (लेख् नहुोस) 

ख 

जधम स्थान/हालको ठेगाना (प्रदेश र न्जल्ला 
लेख् नहुोस, गा.पा./ न.पा. मा न्चधह 
लगाउनहुोस)् 

जधम स्थानः प्रदेश...................... न्जल्ला .......................  १. गा.पा.            २. न.पा.    
 

हाल बसोबास गरेको स्थान: प्रदेश .............. न्जल्ला ................... १. गा.पा.        २. न.पा.     

ग हालको उमेर: (दरखास्त ददने अन्धतम नमनतमा पगु्ने उमेर लेख् नहुोस) 

घ नलङ्ग १. परुुर्,      २. मवहला       ३. अधय 

ङ 

िमग  
 

१. वहधद ु  २. बौद्ध   ३. इस्लाम   ४. इसाई   ५. अधय (उल्लेख गने ) ........................... 

च बैवावहक न्स्थनत   १. वववावहत     २. अवववावहत     ३. एकल    ४. अलग भई बसेको 

छ थर/जात (लेख् नहुोस)  थर:                               जात: 

ज उत्पन्त्त (Origin) स्थानको आिारमा आफूलाई कुन के्षत्रमा राख् न ुहधुछ ?   १. वहमाली क्षेत्र    २. पहाडी क्षेत्र      ३. तराई क्षते्र 

झ 

जातीयताको आिारमा तपाई आफूलाई कुन जात समूह÷वगगमा राख् न ुहधुछ ? 

१ आददवासी÷जनजानत  २. दनलत   ३. ब्राम्हण    ४.क्षेत्री   ५. थारु    ६. मनु्स्लम     ७. मिेशी     ६. अधय भए (उल्लेख गने) ....................  

ञ उम्मेदवारको पेशा:  १. सरकारी सेवा          २. अधय पेशा           ३. बेरोजगार    

ट मातभृार्ा (लेख् नहुोस)  ........................................ 

ठ आवश्यक धयूनतम शैन्क्षक योग्यतामा प्राप्त गरेको प्रनतशतः ....................... 

ड 

शैन्क्षक सङ्ग् कायः  (कुनै एकमा मात्र न्चधह 
लगाउन ुहोला) 

१ मानववकी २. कानून ३. व्यवस्थापन  ४. न्शक्षा ५. ववज्ञान  ६. इन्धजननयररङ ७. न्चवकत्सा ८. कृवर् ९. वन १०. 
प्राववनिक तानलम ११. अधय कुनै भए उल्लेख गने ......................   

आवश्यक भधदा मानथको शैन्क्षक योग्यताः १. छ, तह उल्लेख गनेः ............................ २. छैन   

7. आमा/बाबकुो मखु्य पेशा 
१. कृवर्      २. व्यापार/व्यवसाय    ३. न्शक्षण     ४. सरकारी सेवा        ५. अधय पेशा भए (उल्लेख गने) : 
................................. 

रष्टव्य: नलन्खत परीक्षाबाट उत्तीणग उम्मेदवारले (क) फाराम र बढुवाका उम्मेदवारले (ख) फाराम तोवकएको म्यादनभत्र भनुग पनेछ। अनलाइन प्रणालीबाट फाराम भदाग अनलाइन प्रणालीमा भए 
बमोन्जमको फाराम प्रयोग गनुग पनेछ। 

 

कायागलय प्रयोजनको लानग  
 

 

परीक्षाथीको कोड नं. उल्लेख गनेः 
(रोल नं./ववज्ञापन नं./आनथगक वर्ग) 


