लोक से वा आयोग

(परीक्षा सञ्चालन शाखा)
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दक्ष/ विशेषज्ञहरुको वििरण फाराम भर्ने सच
ू र्ना
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लोक से वा आयोग कायय सञ्चालन ननर्दे निकाको र्दफा ७२ तथा आयोगको रणनीनतक
योजना -२०७५÷०७६–२०७७÷०७८_ बमोनजम आयोगबाट नलनु पने नवज्ञ से वाका लानग
र्दक्ष/नविे षज्ञहरुको नववरण अद्यावनिक गनुय पने भएकोले यस अनि आयोगको
र्दक्ष/नविे षज्ञको सूची (रोष्टर) मा नववरण समावेि नभएका इच्छु क र्दक्ष/नविे षज्ञहरुले
३० (तीस) नर्दन नभत्र संलग्न नववरण फाराम भरी वा आयोगको वेभसाइटमा रहे को
अनलाइन र्दक्ष/नविे षज्ञ रोष्टर फाराम भरी पेि गनुय हुन अनु रोि गररन्छ ।
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लोक सेवा आयोग
(दक्ष/विज्ञको सू चीमा नाम समािेश गने वनिे दन फाराम)

माननीय अध्यक्षज्यू ,
लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाा लय, अनामनगर ।

वमव िः

आयोगमा रहने दक्ष/विज्ञहरूको सूची (Roster) मा मे रो नाम सूचीकृ गरर वदनु हुन मे रो वनम्नानु सारको सत्य थ्य वििरण
खु लाई अनु रोध गदा छु ।
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

नाम, थरिः
जन्म वमव िः
हालको उमे रिः
हाल बसोबास गरे को ठे गानािः
(क) सम्पका फोन नम्बर (वनिास)
(ख) कायाा लयको फोन नम्बरिः
(क) मोबाइल नम्बरिः
(ख) बैकल्पिक सम्पका नम्बरिः
स्थायी लेखा नम्बर (PAN) :
इमे लिः
शै वक्षक योग्य ा र दक्ष ाको क्षेत्र (विशेषज्ञ ा क्षे त्र समे ) उल्ले ख गने िः
पेशाग संगठनमा आिद्द ा (NEC/NMC/CA आवद) नम्बरिः

शै वक्षक योग्य ा
अध्ययन गरे का
विषयहरू

शै वक्षक योग्य ा

१०. शैक्षिक योग्यता र दिताको िे त्र
अध्ययन गरे का विषयहरू
दक्ष ाको
दे ल्पख सम्म
दे ल्पख सम्म
विषय

दक्ष ाको क्षेत्रमा विवशष्ट ा हावसल
गरे को भए विवशष्ट ाको क्षे त्र

वप.एच.वि./एम.वफल
स्ना कोत्तर
स्ना क
नोटिः प्राविवधक दक्ष ाको क्षे त्रमा विवशष्ट ा हावसल गरे को भए सो क्षे त्रका दक्ष/विज्ञहरूले विवशष्ट ाको क्षेत्र खुलाउने ।

हालको
पद

११. नोकरी सम्बन्धी क्षववरण (कम्तिमा दु ई तहको)
प्राक्षवक्षिक/
क्षनजामती/सरकारी/क्षवक्षिद्यालय
श्रेणी/तह सेवा समूह उपसमूह
अप्राक्षवक्षिक
/अन्य िेत्र नाम उल्ले ख गने

हालको पदमा
क्षनयुम्ति क्षमक्षत

१२. अवकाश हुँ दाको सेवा/समूह/उपसमूह (प्राक्षवक्षिक/अप्राक्षवक्षिक)
अवकाश
क्षमक्षत

अवकाश हुँ दाको पद
पदको नाम

श्रेणी/तह

सेवा

समूह

उपसमूह

प्राक्षवक्षिक/अप्राक्षवक्षिक सेवा वर्ष

१३. सेिा वनिृत्त भएपवछ कुनै वनकायमा कायार एिम् प्रव वनवधत्व भएको भए सोको पूणा वििरणिः

१४. अध्ययन, अनु सन्धान गरे को भए के विषयको अनु सन्धान हो सो खु लाउने िः

ताक्षलमको क्षवर्य

१५ दिताको िे त्रमा क्षलएको ताक्षलम र अन्य क्षवर्य भए खुलाउने ेः
ताक्षलम क्षलएको अवक्षि
ताक्षलम क्षदने संस्था
ताक्षलम क्षलएको दे श
दे म्तख
सम्म

१६. लोक सेिा आयोगले वलने परीक्षासँग सम्वल्पन्ध पुस्तक प्रकाशन भएको भए सो को वििरणिः

१८. लोक सेिा आयोगबाट वलइने परीक्षासँग सम्बल्पन्ध विषयहरूमा यारी कक्षा सञ्चालन गने विवभन्न संस्थाहरूमा अध्यापन,
गराए/नगराएको वििरणिः

१९. थप अरू केही भएिः

नोटेः
(क) उल्पल्लल्पख विषयको दक्ष/विज्ञको रूपमा काया गना सम्बल्पन्ध विषयसँग अद्यािवधक हुने छु ।
(ख) आफ्नो ठे गाना, फोन नम्बर लगाय का वििरणमा कुनै पररि ान भएमा समयमै लोक सेिा आयोगलाई जानकारी
गराउने छु ।

क्षनवे दकको दस्तखतेः
पु नश्चेः
(क) उल्पल्लल्पख वििरण भना स्थान अभाि भएमा छु ट्टै पानामा वििरण भरी यसै साथ संलग्न गना सवकने छ ।
(ख) उल्पल्लल्पख वििरणको आधारमा सूचीमा नाम समािेश गने अवधकार आयोगमा सुरवक्ष रहने छ ।

