
अनसुचूी - १० 

(ननयम २२ सँग सम्बन्धित) 

निजामती कममचारीको वयैक्ततक वववरण (सिटरोल) 

 

निरे्दसिका : 

(१) उमेर खुलेको शकै्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जधम ममनत लखे्न े। 

(२) यस अनि सरकारी सेवामा रही स्थायी पदमा काम गरेको भए सो को वववरण स्पष्टसँग उल्लेख 
 गरी तत्सम्बधिी कागजातको प्रमाणणत प्रनतमलवप पेश गने । 

(३) शकै्षिक योग्यता र नागररकताको प्रमाणपत्रका प्रनतमलवपहरू पेश गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कममचारीको िाम : 

 

िकेंत ि.ं (निजामती ककताबखािाले भिे)  

 

       



फाराम न.ं ०१ 

वयैन्ततक वववरण 

नेपाल सरकार 

स्वास््य मन्त्रालय / ववभाग / कायामलय 

 

 

 

 

 

०१ कममचारीको परूा नाम र थर : 

०२ स्थायी ठेगाना : 

 अञ्चल : 

 न्जल्ला : 

 गा.वव.स./नगरपामलका : 

 वडा नम्बर : 

 गाउँ/टोल : 

 ब्लक नम्बर : 

०३ अस्थायी ठेगाना : 

 अञ्चल : 

 न्जल्ला : 

 गा.वव.स./नगरपामलका : 

 वडा नम्बर : 

 गाउँ/टोल : 

 ब्लक नम्बर :  

०४ िर भएको न्जल्ला : 

०५ जधमेको ममनत : 

 साल ........... महहना ............ गत े..... 

०६ ६० वर्म उमेर पगु्ने ममनत : 

०७ नागररकता : 

०८ िमम : 

०९ मलङ्ग : 

१० हुमलया : 

११ वववाहहत भए पनत/पत्नीको नाम : 

 श्री/श्रीमती : 

१२ पनत/पत्नीको पेशा : 

१३ छोराको सखं्या : 

१४ छोरीको सखं्या : 

१५ बाबकुो नाम : 

१६ बाबकुो पेशा : 

१७ बाजेको नाम : 

१८ इच्छाइएको व्यन्ततको नाम थर : 

 अञ्चल : 

 न्जल्ला : 

 गा.वव.स./नगरपामलका : 

 वडा नम्बर : 

 गाउँ/टोल : 

 ब्लक नम्बर : 

 कममचारीको ननजसँग सम्बधि : 

तन्स्वर 



१९ ननयनु्ततको वववरण : 

 कायामलयको नाम : 

 पद : 

 तह : 

 सेवा/समहू : 

 ननयनु्तत ममनत : 

 साल ........... महहना ............ गत े..... 

२० यस अनि सरकारी सेवामा रही स्थायी 
 पदमा काम गरेको भए सो को वववरण : 

 कायामलयको नाम : 

 पद : 

 तह : 

 ननयनु्तत ममनत : 

 छोडकेो ममनत :

 

 माथथ लेणखएको वववरण ठीक छ । सरकारी सेवाको ननममत्त अयोग्य हुने गरी मलाइम कुन ैसजाय 
भएको छैन । कुन ैकुरा झुट्टो लेणखएको वा जानाजानी साँचो कुरा दवाउने लकुाउने उद्देश्यले लेणखएको ठहरे 
काननू बमोन्जम सजाय स्वीकार गनेछु भनी सहीछाप गने - 

कममचारीको, -        प्रमाणणत गने कायामलय प्रमखुको 

(बढुी औलाको छाप)   दस्तखत :   दस्तखत : 

 

 

       

       

    कायामलयको छाप  
 

 

        ननजामती ककताबखानाले प्रयोग गने 

कममचारीको सकेंत न.ं        

 

६० वर्म उमेर पगु्ने ममनत : 

        ववभागीय प्रमखु वा अथिकार प्राप्त 

        अथिकृतको दस्तखत : 

        कायामलयको छाप : 

  

  

दाया ँ बायाँ 

       



फाराम न.ं ०२ 

 

िेवाको वववरण 

कममचारीको नाम :               सकेंत न.ं 

क्र.स.ं समहू र उप समहू पदको नाम तह कायामलयको नाम 
नयाँ ननयनु्तत, 
सरूवा बढुवा 

बहाली 
ममनत 

ननणमय 
ममनत 

तलब भत्ता 
ककताब दताम पाना 
न.ं (ननजामती 

ककताबखानाले भने) 
कैकफयत 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ 

            

            

            

            

            

            

 

  



फाराम न.ं ०३ 

 

िकै्षिक योग्यता, तालीम, िेसमिार, िम्मेलि 

(एस.एल.सी. वा मध्यमा परीिाबाट उच्चतम उपाथि सम्मको, डडग्री, डडप्लोमा) 

कममचारीको नाम :               सकेंत न.ं 

क्र.स.ं सहटमकफकेट वा 
उपाथि 

अध्ययनको 
ववर्य 

अध्ययन अवथि शे्रणी मशिण ससं्थाको तालीम सेममनार वा 
सम्मेलनको वववरण 

कैकफयत 
देणख सम्म नाम ठेगाना 

          

          

          

          

          

          

          



फाराम न.ं ०४ 

 

प्रचमलत काननू बमोन्जम प्राप्त गरेको ववभरू्ण, प्रशसंा पत्र 

कममचारीको नाम :        सकेंत न.ं 

क्र.स.ं ववभरू्ण प्रशसंा पत्रको वववरण प्राप्त ममनत ववभरू्ण/प्रशसंा पत्र पाएको कारण सहुमलयत 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



फाराम न.ं ०५ 

 

ववभागीय सजायको वववरण 

कममचारीको नाम :        सकेंत न.ं 

क्र.स.ं सजायको प्रकार 
सजायको 

आदेश ममनत 

पनुरावेदनको कैकफयत 

ठहर ममनत  
०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 

  



फाराम न.ं ०६ 

 

कममचारीको नाम :               सकेंत न.ं 

वववरण 
िर ववदा ववरामी ववदा प्रसनूत ववदा अध्ययन ववदा असािारण ववदा गयल 

भएको 
अवथि 

उपचार 
खचम कैकफयत 

जम्मा खचम बाँकी जम्मा खचम बाँकी जम्मा खचम बाँकी जम्मा खचम बाँकी जम्मा खचम बाँकी   

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

  



फाराम न.ं ०७ 

 

कममचारीको नाम :               सकेंत न.ं 

क्र.स.ं 

अवथि 
पदस्थापना 
भएको स्थान 

वा िेत्र 

काम गरेको 
स्थान वा िेत्र 

यो थचधह () हदइम काम गरेको िते्रको वगम जनाउन े
सम्बन्धित कममचारी 
वा प्रमाणणत गने 

अथिकृतको दस्तखत 

कैकफयत 
देणख सम्म 

अनत 
दगुमम क 
१ वगम 

अनत 
दगुमम क 
२ वगम 

दगुमम 
ख १ 
वगम 

दगुमम 
ख २ 
वगम 

सगुम 
ग १ 
वगम 

सगुम 
ग २ 
वगम 

             

             

             

             

             

             

             

             

  



कममचारीको नाम :        सकेंत न.ं 

 

माथथ उल्लेख भए बाहेक थपिट गनुमपने भए कममचारी अमभलेख ववभागले भने : 

 

(१) ठेगाना पररवतमन : 

 

 

 

 

 

 

(२) इच्छाइएको व्यन्तत पररवतमन भएमा सो को वववरण : 

 

 

 

 

 

 

(३) अधय कुन ैवववरण थपिट भएमा सो को वववरण : 

 

 

 

 

 

 

 

 

सम्बन्धित कममचारीको, -      प्रमाणणत गने अथिकृतको, - 

दस्तखत :        दस्तखत : 

ममनत :         ममनत : 


