
                               

 

 

                                                                        सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
               गाउाँ कार्यपासिकाको  कार्ायिर् 

                                                      तेल्िोक, ताप्िेजङु्ग 

                                                         प्रदेश नं.१ नेपाि 

                                                    दरखास्त फाराम      
 
 
 

क) वैर्क्तिक वववरण: 

 नाम,थर (देवनागरीमा)  

(अंग्रजेी ठूिो अक्षरमा)  सिङ्ग 
ववज्ञापन नं. 

नागररकता नं. जारी गने क्तजल्िा समसत 
स्थार्ी ठेगाना क) क्तजल्िा: ख) न.पा./गा.पा ग) वडा नं.          

 घ) टोि: ङ) मागय/घर नं.: च) फोन नं. 

                                      पत्राचार गने ठेगाना: ईमेि: 

बाबकुो नाम,थर:  जन्म समसत:                                                          ( वव.िं.मा) 
(ईक्तस्व िंमवत) 

बाजेको नाम,थर:                                                                          हािको उमेर:                                                       बर्य 
                                                                                                    मवहना 
ख) शैक्तक्षक र्ोयर्ता/ तासिम (दरखास्त फाराम भरेको पदको चावहने आवश्र्क न्र्नुतम र्ोयर्ता/ तासिममा मात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्ता न्र्नुतम 
र्ोयर्ता 

ववश्वववद्यािर्/ 
बोडय/तासिम ददने िंस्था 

शैक्तक्षक उपासि/ तासिम िंकार् शे्रणी/प्रसतश मूल्र् ववर्र् 

     
      

ग)अनभुव िम्बन्िी वववरण: 

कार्ायिर् पद िेवा/िमूह/ 
उपिमूह 

शे्रणी/तह स्थार्ी/अस्थार्ी/ करार अवसि 

      
      
      
      

 

 

 

 

हाििािै क्तखचेको 
पािपोटय िाईजको परैु 

मखुकृुसत देक्तखने 
फोटो र्हााँ टााँस्न ेर 
फारममा पने गरी 
उम्मेदवारिे 



 

 

मैिे र्ि दरखास्तमा खिुाएको िम्पणुय वववरणहरु ित्र् छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको िचुनाको िासग अर्ोयर् ठहररने गरी 
कुनै िजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढााँटे वा िकुाएको ठहररएमा प्रचसित काननु बमोक्तजम िहनेछु/ बझुाउनेछु। उम्मेदवारिे 
पािना गने भनी प्रचसित काननु तथा र्ि दरखास्त पषृ्ठहरुमा उल्िेक्तखत िबै शतय तथा सनर्महरु पािना गनय मन्जरु गदयछु। 
िाथै कारारमा उल्िेक्तखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु र करारको िमर्भन्दा आगावै करारको अन्त्र् गदाय ३ मवहनाको पूवय 
िूचना ददई कार्ायिर्मा सनवेदन ददनेछु। 

 

उम्मेद्वारको ल्र्ाप्चे िही छाप  उम्मेदवारको दस्तखत 

  दार्ााँ बार्ााँ 

 

 

 

समसत: 

कार्ायिर्िे भने:  

रसिद/भौचर नं.  रोि नं. 

दरखास्त अस्वीकृत भएमा िो को कारण: 

दरखास्त रुज ुगने: 

नाम,थर: 

पद: 

दस्तखत 

समसत: 

दरखास्त स्वीकृत/ अस्वीकृत गने: 

नाम,थर: 

पद: 

दस्तखत 

समसत: 

 

द्रष्टव्र्: दरखास्त िाथ िूचनामा उल्िेक्तखत िगार्त सनम्नसिक्तखत कागजताहरु असनवार्य रुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमाक्तणत 
गरी पेश गनुय पनेछ। 

१) नेपािी नागररताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिवप । 

२) िमकक्षता र िम्वद्ध आवश्र्क पनेमा िो को प्रसतसिवप । 

३) न्र्नुतम शैक्तक्षक र्ोयर्ताको प्रमाणपत्र र चाररसत्रक प्रमाणपत्रको प्रसतसिवप । 

४) िम्वक्तन्ित काउक्तन्ििमा दताय/ नववकरण प्रमाणपत्रको प्रसतसिवप । 

५) तासिम तथा अनभुव भएमा िोको प्रमाणपत्रको प्रसतसिवप । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
 गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु 
प्रदेश नं. १ नेपाि । 

प्रवेशपत्र 

क) नाम, थरः 
ख) पदः 
ग) तहः 
घ) उम्मेद्धारको दस्तखत नमनुा : 

गाउाँ कार्ायपासिकाको कार्ायिर्िे भने 
 

र्ि कार्ायिर्बाट सिइन ेउि पदको परीक्षामा तपाईिाई िक्तम्मसिन हनु अनमुसत ददइएको छ । 

ववज्ञापनमा  तोवकएको  शतय  नपगुकेो  ठहर  भएमा  जनुिकैु  अवस्थामा  पसन  र्ो  अनमुसत  रद्द  हनुछे । 
 

रोि नम्बरः............................ 
 

................................................... 

(कमयचारीको दस्तखत) (कार्ायिर्को छाप) 

 
 

 सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
 गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु 
प्रदेश नं. १ नेपाि । 

प्रवेशपत्र 

क) नाम, थरः 
ख) पदः 
ग) तहः 
घ) उम्मेद्धारको दस्तखत नमनुा : 

गाउाँ कार्ायपासिकाको कार्ायिर्िे भने 
 

र्ि कार्ायिर्बाट सिइन ेउि पदको परीक्षामा तपाईिाई िक्तम्मसिन हनु अनमुसत ददइएको छ । 

ववज्ञापनमा  तोवकएको  शतय  नपगुकेो  ठहर  भएमा  जनुिकैु  अवस्थामा  पसन  र्ो  अनमुसत  रद्द  हनुछे । 
 

रोि नम्बरः............................ 
 

................................................... 

(कमयचारीको दस्तखत)       (कार्ायिर्को छाप) 

 

 

पािपोटय िाईजको 
फोटो 

 

 

पािपोटय िाईजको  
फोटो 


