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अनुसूची – १ 

(दफा ५ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित)  

बबभूषण ससफारिस फािाम 

………………मधरालय/ सचचवालय/आयोग/ववभाग/कायाालय 

सिफारिि गरिन ेिाष्ट्रिेवक कर्मचािीको सवविण  

(१) ब्यक्तिगत बिवरण:  

नाम  हालको जन्म समसत/ उमेि  

ना.प्र.नं./स्जल्ला  बिुाको नाम  

ठेगाना न.पा./गा.पा. िाडय नम्बि टोल/ब्लक नं. स्जल्ला 
थथार्ी      

अथथार्ी      

रै्शस्क्षक र्ोग्र्ता तह उतीणय िाल रै्शस्क्षक िंथथाको नाम 

   
िम्पकय   फोन नं. ईमेल ठेगाना  

(२) संस्थागत बिवरण: 

हालको दजाय/शे्रणीी  पदोन्नसत समसत  

परिचर् पत्र नं. / 
िंकेत नं. 

 िरुु सनर्सु्ि समसत  

िरुु सनर्सु्ि दजाय  हाल कार्यित थथान  

कार्ायलर्  अध्र्र्न/अिािािण विदा   

िम्बस्न्ित व्र्स्िले 

प्राप्त गिेका 
तासलमको विििण 

 तासलमको नाम  तासलमको समसत प्राप्त शे्रणीी तासलम ददन ेिंथथाको नाम 

१.    
२.    

३.    

४.    

(३) उपलब्ब्िहरुको वववरण: 

सबगतमा प्राप्त गिेका 
उपािी, िम्मान ि 
विभषूण तथा प्राप्त 
समसत  

प्रिंर्शापत्रहरु: 
पिुथकािहरु (सनजामतीी पिुथकाि िमेत): 
विभषूणहरु: 

अन्र्: 
िम्बस्न्ित व्र्स्िले 
हाल िम्म गिेका 
उल्लेख्र् कार्यको 
विििणहरु  

कार्ायलर् काम गिेको अिसि विरे्शष र्ोगदान/कार्य 
१.   
२.   

३.   

४.   

 
 
 
 
 
 

 

फोटो 
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(४)  ववगतमा भएको कारवाहीको वववरणः  

सबगतमा भएका 
काििाही िा िफाई 
पाएको भए िो को 
सबििण  

ध्र्ानाकषयण/िचेत/चेतािनीी:  

नसिहत/सनलम्िन  
ग्रडे िोक्का/पदोनस्न्त िोक्का/तल्लो टाइम थकेलमा घटुिा: 

घटुिा/चालचलन िम्बस्न्ि प्रसतबेदनमा प्रसतकुल िार्: 

िेिाबाट हटाएको/बिखाथत गिेको  
अन्र् असभर्ोग  

(५) उल्लसेित िम्पणूम सवविणहरु ित्य तथ्यर्ा आधारित िहकेो व्यहोिा प्रर्ासणत गर्मछु, झटु्ठा ठहिे काननू बर्ोसिर् िहुंला बझुााँउला ।   

नाम थि:     दजाय:    कार्यित सनकार्:     

फोन नम्बि:      ईमेल ठेगाना     दथतखत:                 

(६) सम्िब्धित कममचारीको उल्लेखनीय उपलब्ब्िहरु तथा ववभ  ूषण प्रदान गननम पन ेकारणहरु:  

स्जम्मेिािी बहन तथा उत्तिदार्स्ीत्ि प्रसत 
सनजको भसुमका 

 

सनजको आफ्नै पहलमा भएका 
सिजयनिीील कार्यहरु 

 

िाहस्र्शक तथा उल्लेख्र् कार्यहरुको 
विििण  

 

िािी्िजसनक वहत तथा िािको उन्नसतमा 
सनजको  र्ोगदान 

 

विभीूषण प्रदान गनयका लासग सिफारिि 
गनुय पने आिाि तथा अरु उल्लेख्र् 
कािणहरु 

  

विरे्शष र्ोगदान ि  अनिुन्िानको विषर् 
भए उल्लेख गने 

 

(७)   सिफारिि कतामको िाय: 

         

नाम थि:    दजाय:    दथतखत:    

कार्ायलर्: -        समसत:      

 

(द्रष्टब्र्: परिणाममखुी ि िथतगुत आिाि त्र्गत रुपमा उल्लेख गनुय पनेछ ।) 
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अनुसूची – १ 

(दफा ५ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित)  

ववभूषण ससफारिस फािाम 

………………मधरालय/ सचचवालय/आयोग/ववभाग/कायाालय 

सिफारिि गरिन ेिवमिाधािणहरुको सवविण  

(१) ब्यक्तिगत बिवरण:  

नाम  हालको जन्म समसत/ उमेि  

ना.प्र.नं./स्जल्ला  बिुाको नाम  

ठेगाना न.पा./गा.पा. िाडय नम्बि टोल/ब्लक नं. स्जल्ला 
थथार्ी      

अथथार्ी      

रै्शस्क्षक र्ोग्र्ता तह उतीणय िाल रै्शस्क्षक िंथथाको नाम 

   
िम्पकय   फोन नं. ईमेल ठेगाना  

(२) ताललमको बिवरण: 

िम्बस्न्ित व्र्स्िले 

प्राप्त गिेका 
तासलमको सबििण 

 तासलमको नाम  तासलमको समसत प्राप्त शे्रणीी तासलम ददन ेिंथथाको नाम 

१.    
२.    

३.    

४.    

(३) उपलब्ब्िहरुको बिवरण: 

सबगतमा प्राप्त गिेका 
उपािी, िम्मान ि 
विभषूण तथा प्राप्त 
समसत  

प्रिंर्शापत्रहरु: 
पिुथकािहरु: 
विभीूषणहरु: 

अन्र्: 
िम्बस्न्ित व्र्स्िले 
हाल िम्म गिेका 
उल्लेख्र् कार्यको 
विििणहरु  

कार्ायलर् काम गिेको अिसि विरे्शष र्ोगदान/कार्य 
१.   
२.   

३.   

४.   

 

(४) ववगतमा भएको कारवाहीको वववरणः  

सबगतमा भएका काििाही िा 
िफाइ पाएको भए िो को 
सबििण  

फौजदािी मिुा   

देिानी मिुा  
कालो िूची, बैवकङ्ग कििु  
अन्र् असभर्ोग  

 

 

 

फोटो 
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(५) उल्लसेित िम्पूणम सवविणहरु ित्य तथ्यर्ा आधारित िहकेो व्यहोिा प्रर्ासणत गर्मछु, झटु्ठा ठहिे काननू बर्ोसिर् िहुंला बझुााँउला ।   

नाम थि:     ठेगाना:    कार्यित सनकार्:     

फोन नम्बि:      ईमेल ठेगाना     दथतखत:                  

(६) सम्िब्धित व्यक्तिको उल्लेखनीय उपलब्ब्िहरु तथा ववभ  ूषण प्रदान गननम पने कारणहरु:  

 

सनजको आफ्नै पहलमा भएका 
सिजयनिील कार्यहरु 

 

 

िाहस्र्शक तथा उल्लेख्र् कार्यहरुको 
सबििण  

 

 

िािि्जसनक वहत तथा िािको 
उन्नसतमा सनजको  र्ोगदान 

 

 

विभीूषण प्रदान गनयका लासग 
सिफारिि गनुय पने आिाि तथा अरु 
उल्लेख्र् कािणहरु 

  

 

सनजको आचिण (प्रहिी प्रसतिदेन 
अनिुाि) 

 

 

विरे्शष र्ोगदान ि  अनिुन्िानको 
विषर् भए उल्लेख गने 

 

(७)   सिफारिि कतामको िाय: 

         

नाम थि:    दजाय:    दथतखत:    

कार्ायलर्: -        समसत:   

 

 

(द्रष्टब्य: परिणाममखुी ि वस्तुगत आिाि तथ्यगत रुपमा उल्लेख गनुा पनेछ ।) 


