शिक्षक पदपशू ति शिज्ञापनको दरखास्त फारामको नमनू ााः

उम्मेद्वारको
धशु िखेि नगरपाशिका
मख
ु ाकृ शत देशखने
नगर कार्िपाशिकाको कार्ाििर्
पासपोटि िा अटो
धशु िखेि
साइजको फोटो टााँस्ने
खि
र उम्मेदिारिे सही
ु ा प्रशतर्ोशगतात्मक परीक्षाको दरखास्त फाराम
गने
१. शिद्यािर्ाः श्री महााँकाि आशि ठााँटीथोक धनु पा ११
क. पदाः शनमाशि अनदु ान कोटा
ख. शिषर्ाः अङ्ग्रेजी ग. शिज्ञापन नं: ०४।२०७७-२०७८
२. व्र्शिगत शििरणाः
क. उम्मेदिारको नाम थर
(देिनागरीमा):...........................................अङ्ग्रेजी ठूिो अक्षरमााः ..................................
ख. नागररकता नं
ग. जारी गरे को शजल्िा
घ. जारी शमशताः
ङ्ग. स्थार्ी ठे गानााः शजल्िााः
गापा/नपााः
िडा नं
टोिाः
मोिाइि नं िा सम्पकि नं:
email:
च. बाबक
छ. आमाको नाम थराः
ु ो नाम थराः
ज. बाजेको नाम थराः
झ. पशत पत्नीको नाम थराः
ञ. जन्म शमशताः (साि मशहना गते) शि.सं.
इस्िीाः
ट. दरखास्त शदने अशन्तम शमशतसम्मको उमेराः िषिाः
मशहनााः
शदनाः
३. न्र्नू तम िैशक्षक र्ोग्र्ता सम्बन्धी शििरणाः
उत्तीणि गरे को
क्र
कुि
अध्र्र्न गरे को सस्ं थाको नाम
प्रशतित
मख्ु र् शिषर्हरु
सं
प्राप्ताङ्ग्क
परीक्षा/तह
साि
श्रेणी

१.
२
३
४. ताशिमको शििरणाः दि मशहने िा शिक्षा िास्त्रको एके डेशमक कोषि
क्र
सं

ताशिम शदने सस्ं थाको नाम र
ठे गाना

ताशिमको
नाम

शिषर्

परीक्षा उत्तीणि
गरे को साि
शिस/ं इस्िी

ताशिमको अिशध
श्रेणी

प्रशतित

देशख

सम्म

१
५. अध्र्ापन अनुमशत पत्रको शििरण तहाः ....................................शिषर्ाः ...........................उत्तीणि गरे को सािाः .........................
उत्तीणि गरे को शजल्िााः............................................अध्र्ापन अनमु शत पत्रको प्रमाण पत्र नं...........................................
६. शिक्षक पदको खि
को नगरपाशिकाको कर िाखाको रशसद नं
ु ा परीक्षाको िाशग राजश्व (परीक्षा दस्तरु ) िापतको रकमाःरु
........................मा शमशत ................. मा दाशखिा गरे को सक्कि रशसद र दरखास्त फाराम साथ संिग्न कागजातहरुको फोटोकशपमा सक्कि
बमोशजम नक्कि ठीक छ भनी दस्तखत गरी थान .......र्सैसाथ पेि गरे को छु ।
७. र्स दरखास्तमा उल्िेख गरे का सम्पणू ि शििरणहरु सत्र् छन् । िेशखएको शििरण झठु ा ठहररएमा कानुन बमोशजम सहि
ाँ ा बझु ाउाँिा । साथै शिक्षक
सेिा आर्ोग शनर्माििी, २०५७ संिोशधत को शनर्म १० को उपशनर्म १ को खण्ड (क-छ) बमोशजम उम्मेदिार हन अर्ोग्र् नभएको व्र्होरा
समेत अनरु ोध गदिछु ।
ल्र्ाप्चे सशहछापाः
दार्ााँ
बार्ााँ

उम्मेदिारको दस्तखताः

शमशताः

