फोटो

गोरखा नगरपािलका
िश�क छनौट सिमित
गोनपा-८ डुम्रीडाँडा गोरखा

िव�ापन न

िश�क पदको लािग दरखास्त फारम
परी�ा िदन चाहेको पद तह र श्रेणी सम्बन्धी िववरण
तह
परी�ा िदने िवषय

समावेशी समहू (खल
ु ा तफर् को परी�ाथ�ह�ले भनर् नपन�)
मिहला
आिदवासी जनजाती
दिलत
अपाङ्गता
अल्पसङ्ख्यक मिु स्लम
व्यि�गत िववरण सम्बन्धी
उमेदवारको नाम
देवनागरीमा
थर
अङ्ग्रेजी ठूला
िलङ्ग
अ�रमा
जारी गन� िजल्ला र िमित
नाग�रकता न
िजल्ला
गापा /उ म न पा
टोल
फोन न
पत्राचार गन� ठे गाना
इमेल
बाबक
आमाको नाम थर
ु ो नाम थर
बाजेको नाम थर
पित/पित्नको नाम थर
दरखास्त िदने अिन्तम िमित सम्मको उमेर
…….वषर्……. मिहना……… िदन

जन्म िमित (िवसमा)

शैि�क योग्यता सम्बन्धी िववरण (सम्बिन्धत िव�ापनलाई उपयोगी ह�नेमात्र )
क्रस अध्ययन गरे को
उि�णर् गरे को
कूल
सस्था
प्रा�ाङ्क
परी�ा
शाल
श्रेणी

तािलम प्रिश�ण आिदको िववरण
क्रस तािलम िदने सस्थाको नाम र
ठे गाना

तािलमको
नाम

िवषय उि�णर् गरे को

प्रितशत

मख्ु य
िवषय

तािलमको
अविध
परी�ा साल श्रेणी देिख सम्म

कै िफयत

कै िफयत

यस दरखा�मा उल्लेख गरे का सम्पणू र् िववरणह� सत्य छन । उमेदवारका लािग िदइएको िनद�शन मैले राम्ररी पढेको छु र म ती
शतर्ह� पालन गनर् मन्जरु गदर्छु । लेिखएको िववरण झट्टु ा ठह�रएमा काननू बमोिजम सह�ल
ँ ा बझु ाउँला ।
दायाँ
वायाँ

उमेद्वारको दस्तखत

दरखा� साथ पेश गनर्पु न� कागजातह�

•
•
•
•
•

नेपाली नाग�रकताको प्रमाण पत्रको प्रितिलिप
सम्बिन्धत तहको शैि�क योग्यता र तािलमका प्रमाणपत्रका प्रितिलिप
सम्बिन्धत तहको स्थायी अध्यापन अनमु ित पत्रको प्रितिलिप
उिल्लिखत कागजातह�को अिनवायर् �पमा पिञ्जका बनाई पेश गनर्ु पन�छ ।
दरखास्त फारामको साथ संलग्न ग�रएको कागजातह� उमेद्वार स्वयमले सक्कल बमोिजम नक्कल ठीक छ भनी
प्रमािणत गनर्ु पन� छ ।

• अन्तरवातार्को िदन उमेद्वारको आफ्ना सक्कल प्रमाणपत्रह� र एक/एक प्रितिलिपसिहत उपिस्थत ह�नु पन� छ ।
………………………………………………………………………………………
नगर िश�ा कायार्लयको सम्बिन्धत कमर्चारीले भन�
रोल न
तह
परी�ा िदने िवषय
परी�ा दस्तरु
प्रमािणत प्रितिलिपह�को संलग्न प्रित
कायार्लयको सम्बिन्धत कमर्चारीले उमेदवारको दरखास्त फारम देहाय अनसु ार �जु र स्वीकृ त गनर्ु पन� छ ।
सम्बिन्धत िवषयको लािग योग्यता पगु क
े ो छ/ छै न
परी�ामा समावेश ह�ने िव�ापन न िठक छ / छै न
उमेदवारले फाराम भरे को तह र िवषयमा परी�ा िदन योग्य भएकाले यो दरखास्त स्वीकृ त ग�रएको छ ।
�जु गन�
नाम थर
िमित

स्वीकृ त गन�
नाम थर
िमित

कायार्लयको छाप

स्थानीय िश�ा अिधकारीको
दस्तखत
नाम थर
िमित

परी�ाथ�ले भन�
क
नाम थर
ग
पद
ङ
परी�ाथ�को दस्तखत
च
समावेशी समहू

गोरखा नगरपािलका
िश�क छनौट सिमित
गोनपा-८ डुम्रीडाँडा गोरखा
ख
घ

फोटो

िव�ापन न
तह

नगर िश�ा कायार्लयको कमर्चारीले भन�
िश�क छनौट सिमितबाट िमित ………………………….. मा िलइने उ� पदको परी�ामा तपाईलाई िनम्न के न्द्रबाट
सिम्मिलत ह�न अनुमित िदइएको छ । िव�ापनमा तोिकएको शतर् नपगु को ठहर भएमा जनु सुकै अवस्थामा पिन यो प्रवेश पत्र रद्द
ह�नेछ ।
परी�ा के न्द्र
कृ पया पछािड हेनर्ु होला ।

रोल न

स्वीकृ त गन�को दस्तखत

……………………………………………………………………………………………………..

परी�ाथ�ले भन�
क
नाम थर
ग
पद
ङ
परी�ाथ�को दस्तखत

गोरखा नगरपािलका
िश�क छनौट सिमित
गोनपा-८ डुम्रीडाँडा गोरखा
ख
घ
च

फोटो

िव�ापन न
तह
समावेशी समहू

नगर िश�ा कायार्लयको कमर्चारीले भन�
िश�क छनौट सिमितबाट िमित ………………………….. मा िलइने उ� पदको परी�ामा तपाईलाई िनम्न के न्द्रबाट
सिम्मिलत ह�न अनुमित िदइएको छ । िव�ापनमा तोिकएको शतर् नपगु को ठहर भएमा जनु सुकै अवस्थामा पिन यो प्रवेश पत्र रद्द
ह�नेछ ।
परी�ा के न्द्र
कृ पया पछािड हेनर्ु होला ।

रोल न

स्वीकृ त गन�को दस्तखत

