प्रदे श सरकार प्रदे श नं. ५ अन्तर्गत समायोजन भएका कमगचारीको वििरण भने फाराम
१. कमगचारीको व्यक्ततर्त वििरण
कर्मचारी संकेत नं.
पहिलो नार्(दे वनागरीर्ा)

बीचको नार्(दे वनागरीर्ा)

थर(दे वनागरीर्ा)

पहिलो नार्(अंग्रेजी ठूलो अक्षरर्ा)

बीचको नार्(अंग्रेजी ठूलो अक्षरर्ा)

थर (अंग्रेजी ठूलो अक्षरर्ा)

जन्र् मर्तत:

मलङ्ग:

जाती:

नागररकता नं.

ब्राम्िण, क्षेत्री, जनजाती, दमलत

सर्द
ु ाय:

नागररकता जारी मर्तत

र्ोबाइल नं.

तराई

पिाड

हिर्ाल

नागररकता मलएको जजल्ला

ई-र्ेल

२. पाररिाररक वििरण
बाबुको नार् थर

बैवाहिक अवस्था:

आर्ाको नार् थर

अवववाहित/ वववाहित/ एकल/अन्य

पतत/ पजननको नार् थरः

पतत/पजनन तनजार्ती/ प्रदे श सेवाको कर्मचारी भएको ? (
भएर्ा कायामलयको नार् ठे गाना

बाजे / ससुराको नार् थर

)

क.सं.नं.

 चचन्ि लगाउनुिोस ् ।
प्र.से.सं.नं.

३. ठे र्ाना सम्बन्धी वििरण
स्थायी ठे गाना
प्रदे श

जजल्ला

पामलका

वडा नं.

गाउँ / टोल

वडा नं.

गाउँ / टोल

िाल बसोबासको ठे गाना
प्रदे श

जजल्ला

पामलका

४. नोकरी सम्बन्धी वििरण
सुरु तनयुजतत वववरण (सेवा प्रवेश गदामको व त)
पद

सेवा

सर्ूि

श्रेणी

ति

तनयुजतत मर्तत

तनयुजतत भएको कायामलयको नार् र ठे गानाः

उप सर्ूि

कायामलयर्ा िाजजर मर्ततः

प्रदे शर्ा सर्ायोजन िुनु अतिको नोकरी वववरण
पदः

सेवाः

सर्ूिः

श्रेणीः

तिः

(यस पदर्ा) तनयुजतत मर्ततः

कायामलयः

(नार् र ठे गाना)

उप सर्ूिः

कायामलयर्ा िाजजर मर्ततः

समायोजन वििरण
सर्ायोजन तनणमय मर्तत
सर्ायोजन भएको पद

सर्ायोजन पत्रको मर्तत
सेवा

ति

सर्ूि

उप सर्ूि

र्.ु र्.र्.प.का.र्ा िाजजर मर्तत

पदस्थापन वििरण
पदस्थापन गने र्न्त्रालय

र्न्त्रालयर्ा िाजजर भएको मर्तत

पदस्थापन भएको कायामलय र ठे गाना

पदस्थापन तनणमय मर्तत

कायामलयर्ा िाजजर मर्तत

हाल प्रदे शमा समायोजन–पदस्थापन भएको कायागलयमा समायोजन हुन अघि दे खि नै कायगरत भएमा घनम्न वििरण भनुगहोस ्
प्रदे शर्ा कार्काज गनम

कायमरत कायामलय र ठे गाना

टाइएको मर्तत

कायामलयर्ा िाजजर मर्तत

५.शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी वििरण
सि.

शैक्षिक

नं.

योग्यताको तह

मूल विषय

बोर्ड

शैक्षिक िं स्था

राष्ट्र

उत्तीर्ड

प्रसतशत

(विद्यालय/क्यापिको नाम)

(नेपाल बाहेक)

िाल

/श्रे र्ी

सेिासम्बन्धी थप वििरण
काजसम्बन्धी वववरण
सि.नं.

पदासिकार रहे को कायाडलय

काज खटाइएको कायाडलय र

र ठे गाना

ठे गाना

सनर्डय समसत

कायाडलयमा
हाक्षजर समसत

तामलर्सम्बन्धी वववरण (३० कायमहदनभन्दा बढी)
सि.नं.

तासलमको प्रकार

तासलम ददने िं स्था

तासलम अिसि (दे क्षख-िम्म)

श्रे र्ी

वैदेमशक भ्रर्णसम्बन्धी वववरण
सि.नं.

भ्रमर्को वििरर्

दे श

भ्रमर्को उद्देश्य

दे क्षख

िम्म

शैक्षिक िं स्था

उत्तीर्ड िाल

प्रसतशत/श्रे र्ी

स्वदे शी अध्ययनसम्बन्धी वववरण (छात्रवत्त
ृ ी/ र्नोनयनबाट)
सि.नं.

अध्ययनको प्रकार

शैक्षिक योग्यताको तह

वैदेमशक अध्ययनसम्बन्धी वववरण (छात्रवत्त
ृ ी/ र्नोनयनबाट)
सि.नं.

अध्ययनको

दे श

शैक्षिक योग्यताको

प्रकार

शैक्षिक िं स्था

उत्तीर्ड िाल

तह

c. अध्ययन ववदा/ असाधारण ववदा
सि.नं.

विदाको प्रकार

दे क्षख

िम्म

Motivation - पुरस्कार/ विभ ुषर्/पदक/अन्यको वििरर्
सि.नं.

पुरस्कार/विभ ुषर्/पदकको नाम

प्रदान गने िं स्था

समसत

प्रसतशत/श्रे र्ी

Penalty - तनलम्बनर्ा / ववभाचगय / अन्य कारवािीर्ा परे र्ा सो सम्बन्धी वववरण
सि.नं.

कारिाहीिम्बन्िी वििरर्

कारिाही सनर्डय समसत

कारिाही लागु हुने समसत

कारिाही िमाप्त हुने
समसत

उल्लेखित वििरण सबै सही छन ्। झुठा ठहरे कानून बमोक्जम सहुुँला बुझाउुँ ला।
कर्मचारीको दस्त तः
कर्मचारीको नार्ः
क.स.नं. :
मर्ततः
प्रमाखणत र्ने (कायागलय प्रमि
ु ):
नार्ः
क.सं.नं.:
दस्त तः
मर्ततः

यो फारार् ocmcm.p5.gov.np बाट सर्ेत डाउनलोड गनम सककन्छ। फारार् भने सम्बन्धर्ा केिी सोधपुछ गनप
ुम रे र्ा तनम्न
ठे गानार्ा सम्पकम गनि
ुम ोला।

र्ुख्यर्न्त्री तथा र्जन्त्रपररषद्को कायामलय, क.प्र.शा ा, सम्पकम नं.:-071550658, 9844706822, 9857058894

Email: infocmofficep5@gmail.com, info@ocmcm.p5.gov.np

