
लोक सेवा आयोग 

दरखास्त फाराम (ख) 
(काययक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा वा ज्येष्ठता र काययसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुवाको लागग) 

 

बढुवा सूचना नं. र वढुवाको ककगसम:–              बढुवा हनुे पद सङ्खयााः– 

शे्रणी÷तह:–           सेवा:–        समूह:–    उपसमूह:– 

 

 

उम्मेदवारको नाम, थर:–         कमयचारी सङ्कते नं. :-   वहाल रहेको कायायलय:- 

ठेगाना :–           पदनाम:– 

जन्म गमगताः-            शे्रणी / तहाः- 

बाबकुो नाम :–           सेवा :– 

आमाको नाम :–          समूह :– 

बाजेको नाम :-          उपसमूह :– 

 
 

१. सेवा कववरण (शरुुदेखख हालको पदसम्म) 

क्र.
सं. 

पदनाम, शे्रणी, सेवा, समूह,उपसमूह  
-!_ 

कायायलयको नाम  
-@_ 

गनयखुि वा 
बढुवाको गनणयय 

गमगत -#_ 

बहाल रहेको गमगत 
-$_ 

असाधारण कवदा अवगध  
-%_ 

कसरी 
आएको 

-^_ 

कैकफयत 
-&_ देखख सम्म देखख सम्म 

          

          

          

          

          

  द्रष्टव्याः (१) सेवा, समूह सम्बन्धी प्रचगलत कानून अनसुार बढुवाको उम्मेदवार हनु असर पने केही छैन भनी कैकफयत महलमा उल्लेख गने 

 (२) स्थायी, अस्थायी, सेवा पररवतयन, समूह, उपसमूह पररवतयन आदद कसरी आएको भन्ने ब्यहोरा महल नं. ६ मा खलुाउने । 

 

२. कवगभन्न वगीकृत क्षते्रमा गई काम गरेको अनभुव (बढुवाको लागग अङ्क गणना हनुे शे्रणी÷तहको लागग मात्र) 

बहाल रहेको गमगत (१) 
बहाल रहेको खजल्ला (२) कुन वगयको खजल्ला हो खलुाउने 

(३) 
रुज ुहाखजर (वर्य, मकहना, ददन) 

(४) 
कैकफयत 
(५) देखख सम्म 

      

      

      

      

    द्रष्टव्याः (१) महल नं. 3 मा खजल्लाको वगय खलुाउँदा सेवा, समूह सम्बन्धी प्रचगलत कानून अनसुार वगय खलुाउन ुपनेछ । 

  (२) वगीकृत क्षेत्र सम्बन्धमा रुज ुहाखजर भएमा मात्र सो वापतको अङ्क पाउने हुदँा रुज ुहाखजर कगत (वर्य, मकहना, ददन) भएको हो  
महल नं. 4 मा स्पष्ट खलुाउन ुपनेछ। 

  



 

 

३. शैखक्षक योग्यता (सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बन्धी प्रचगलत कानून अनसुार अङ्क पाउने मात्र) 

शैखक्षक योग्यता 
(१) 

अध्ययन अवगध (२) शे्रणी (३) खशक्षण संस्थाको नाम, ठेगाना 
(४) 

कैकफयत 
(५) देखख सम्म 

      

      

द्रष्टव्य:–  (१) फाराममा उखल्लखखत सबै उपागधहरुको प्रमाखणत प्रगतगलकप पेश गनुय पनेछ। प्रगतगलकप पेश नगरेमा सो वापतको अङ्क पाइने छैन ।  
     (२) महल नं. ५ को कैकफयतमा शैखक्षक योग्यताको सम्बद्धता गनधायरण भएको भए सो उपागध कुन सेवा, समूह, उपसमूहसगँ सम्बखन्धत हो  

    उल्लेख भएको हनु ुपनेछ। 

 

 

४. सेवासँग सम्बखन्धत सेवाकालीन तागलम (बढुवाको लागग अङ्क गणना हनुे शे्रणी÷तहको मात्र) 

तागलमको कवर्य तागलम ददने संस्थाको नाम र ठेगाना 
अवगध 

शे्रणी कैकफयत 
देखख सम्म 

 

 

     

द्रष्टव्याः– (१) तागलमको प्रमाणपत्रमा अवगध खलेुको हनु ुपनेछ । 

(२) तागलमको सम्बद्धता गनधायरण भै नसकेको भए स्तर गनधायरण सगमगतबाट स्तर गनधायरण गराएको  
    हनु ुपनेछ ।  

 (३) सेवाकालीन तागलम वापत कुनै एउटा तागलमलाई मात्र अङ्क ददइनेछ । 

 

मागथ उखल्लखखत कववरणमा कुनै कुरा झटु्टा लेखखएको ठहरे कानून बमोखजम सहुँला/बझुाउँला भनी सहीछाप गने :-  
 

कमयचारीको नाम:-         

हस्ताक्षराः- 

पद:- 

गमगत:-     

 

 

 

 

 

उपयुयि ब्यहोरा कायायलयमा रहेको गनजको रेकर्य अनसुारको हो र यसमा गनजले मेरो रोहबरमा सहीछाप गरेको ठीक हो भनी प्रमाखणत गने 

कवभागीय÷कायायलय प्रमखुाः       कायायलयको छापाः– 

नाम:–        

पदाः- 

दस्तखताः–        

गमगताः– 

  उम्मेदवारको ल्याप्चे सकहछाप 

      दाया ँ                 बाया ँ


