
अनसूुची ४ 
(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

कार्यक्षमता मूल्र्ाङ्कनद्वारा तथा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनद्वारा हनु ेबढुवाको दरखास्त फाराम 
(नन.से.नन., २०५० को ननर्म ७४(३) सँग सम्बन्धित) 

 

कमयचारी सङे्कत नं. : 
धर्ार् सेवा आर्ोगको सूचना नं. :  

बढुवा हनुे पदको संख्र्ा :  

सेवा :  

उपसमूह :  

बढुवाको ककनसम :  

शे्रणी :  

समूह :  

 

उम्मेदवारको पूरा नाम, थर :  

जधम नमनत:  

बाबकुो नाम :  

बाजेको नाम :  

बहाल रहेको कार्ायलर् :  

सेवा :  

समूह :  

उपसमूह :  

 

१. नोकरी कववरण (शरुुदेन्ख हालको पदसम्म) 

क्र.
सं. 

पदको नाम, 

शे्रणी, सेवा, 
समूह, उपसमूह 

कार्ायलर्को नाम 
ननर्नु्ि वा 

बढुवाको ननणयर् 
नमनत 

बहाल रहेको नमनत 
असािारण नबदा 
बसेको भए अवनि 

कसरी आएको 
(खलु्ला/बढुवा
/ अस्थार्ी) 

कैकफर्त 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
          
          
          
          
          
          

 
द्रष्टव्र्:  (१) नन.से.ऐन, २०४९ को दफा २२ अनसुार बढुवाको उम्मेदवार हनु असर पने केही छैन भनी कैकफर्तमा 
उल्लेख गने ।  

(२) स्थार्ी, कवकास, अस्थार्ी, सेवा पररवतयन, समूह, उपसमूह पररवतयन आदद कसरी आएको भन्ने व्र्होरा महल नं. ९ 
मा स्पष्ट खलुाउने। 

 

२. नन.से.ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (२) बमोन्जम सेवा अवनि गणना हनुे वगयको भए सो वगयमा न्चधह (√)  

   लगाउने : 
मकहला आददवासी/जनजानत मिेशी   दनलत    अपाङ्ग    कपछनिएको क्षेत्र  

 

३. कवनभन्न वगीकृत क्षेत्रमा गई काम गरेको अनभुव (हालको शे्रणीको मात्र) 
वहाल रहेको नमनत 

वहाल रहेको न्जल्ला 
कुन वगयको न्जल्ला हो 

खलुाउने 

रुज ुहान्जर भएको 
ददन (बर्य, मकहना, 

ददन) 
कैकफर्त 

देन्ख सम्म 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

द्रष्टव्र्: (१) महल नं. ४ मा नन.से.ऐन, २०४९ को पररच्छेद ४ को दफा २४ अनसुार वगय खलुाउन ुपनेछ ।  
(२) वगीकृत क्षेत्र सम्बधिमा रुज ुहान्जर कनत (वर्य, मकहना, ददन) भएको हो महल नं. ५ मा स्पष्ट खलुाउन ुपनेछ । 

 
 



 
 

४. मूल्र्ाङ्कनको लानग गणना हनुे पनछल्लो ५ बर्यको का.स.मू. पेश गरेको कार्ायलर् : 
कार्ायलर्को नाम आ.व. 

क)  
ख)  
ग)  
घ)  
ङ)  

 

५. शैन्क्षक र्ोग्र्ता (नन.से.ऐन, २०४९ को दफा २४घ अनसुार पाउने मात्र) 

शैन्क्षक र्ोग्र्ता 
अध्र्र्नको अवनि 

शे्रणी 
न्शक्षण संस्थाको नाम, 

ठेगाना 
कैकफर्त 

देन्ख सम्म 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

 
द्रष्टव्र्ः– (१) फाराममा उल्लेन्खत सबै उपानिहरुको प्रमान्णत प्रनतनलकप पेश गनुयपनेछ । प्रनतनलकप पेश नगरेमा सो वापतका  

  अङ्क पाइने छैन ।  
(२) सेवा प्रवेशको नननमत्त तोककएको धर्नुतम शैन्क्षक र्ोग्र्ताभधदा मानथ सम्वन्धित कवर्र्को अनतररि शैन्क्षक 

उपानिको सम्वद्दता ननिायरण भै नसकेको भए नन.से.नन. २०५० को ननर्म १२७ अनसुार सम्वद्दता ननिायरण 
सनमनतबाट सम्वद्दता ननिायरण गराएको हनु ुपदयछ । साथै उपर्ुयि महल ६ मा शैन्क्षक र्ोग्र्ताको सम्वद्दता 
ननिायरण भैसकेको भए सम्वद्दता ननिायरण भएको नमनत सो उपानि सेवा समूह, उपसमूहसँग सम्वन्धित हो भने 
प्रमान्णत भएको नमनत उल्लेख भएको हनु ुपनेछ । 

 

६. सेवासँग सम्बन्धित सेवाकालीन तालीम (हालको शे्रणीको मात्र) 

तालीमको कवर्र् 
तालीम ददने संस्थाको 

नाम र ठेगाना 
अवनि 

शे्रणी कैकफर्त 
देन्ख सम्म 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

 

द्रष्टव्र्ः- (१) नन.से.ऐन २०४९ को दफा २४घ(६) अनसुारको तालीमको प्रमाणपत्रमा अवनि हनुपुनेछ । 

(२) नन.से.नन. २०५० को ननर्म १२७ अनसुार आफुले प्राप्त गरेको तालीमको स्तर ननिायरण भै नसकेको भए 
सम्वद्दता ननिायरण सनमनतबाट स्तर ननिायरण गराएको हनुपुनेछ । 

(३) सेवाकानलन तालीम वापत कुनै एउटा तालीमलाई मात्र अङ्क ददइनेछ । 

 

७. अध्र्र्न कवदा, असािारण कवदा (हालको शे्रणीको मात्र) 

कवदाको 
ककनसम 

कवदा नलएको नमनत 
कवदाको अवनि 

अध्र्र्न गरेको संस्थाको 
नाम र ठेगाना (अध्र्र्न 
कवदाको हकमा मात्र) 

कैकफर्त 
देन्ख सम्म 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

 
 
 
 



 

8. वैदेन्शक तालीम (हालको शे्रणीको मात्र) 

तालीमको 
कवर्र् 

तालीम नलएको 
मलुकु 

तालीम ददने संस्थाको 
नाम र ठेगाना 

तालीम नलएको नमनत तालीमको 
अवनि 

कैकफर्त 
देन्ख सम्म 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

       

 
 

9. गर्लकट्टी (हालको शे्रणीको मात्र) 

गर्लकट्टी भएको नमनत गर्लकट्टी भएको 
अवनि 

कैकफर्त 
देन्ख सम्म 
१ २ ३ ४ 

    
 
 
 

मानथ उल्लेन्खत कववरणमा कुनै कुरा झठुा लेन्खएको वा जानाजानी साँचो कुरा दबाउने उद्देश्र्ले लेन्खएको ठहरे कानून 
बमोन्जम सजार् स्वीकार गनेछु भनी सहीछाप गनेः 
 
 

कमयचारीको नाम,थरः       सही र नमनतः 
पदः 
दार्ाँ औलंाको ल्र्ाप्चे सहीछापः 

 
 

उपरोि व्र्होरा कार्ायलर्मा रहेको ननजको रेकिय अनसुारको हो र र्समा ननजले मेरो रोहवरमा सहीछाप गरेको ठीक हो 
भनी प्रमान्णत गनेः 
 
 
 

       कवभागीर्/कार्ायलर् प्रमखुको नामः 
कार्ायलर्को छापः      दस्तखतः 
       नमनतः  


