
 

सम्बदृ्ध धलुिखिेका िालि पर्यटकीर् लिकास-लिक्षा,स्िास््र् व्र्ापार र आिास 

िेब साईट:-https://dhulikhelmun.gov.np ईमेि:-info.dhulikhel@gmail.com 

लिक्षक पदपलूतय लिज्ञापनको दरखास्त फारामको नमनूााः 

धलुिखेि निरपालिका 

निर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, धुलिखेि 

खिुा प्रलतर्ोलितात्मक परीक्षाको दरखास्त फाराम 

१. परीक्षा लदन चाहकेो 

क. पदाः प्राथलमक लिक्षक  अनुदानकोटा ख. लिषर्ाः  ि. लिज्ञापन नं: ०१/०७९।८०         

२. व्र्लिित लििरणाः 

क. उम्मेदिारको नाम थर  (देिनािरीमा):...........................................अङ््गरेजी ठूिो अक्षरमााः .................................. 

ख. नािररकता नं    ि. जारी िरेको लजल्िा   घ. जारी लमलताः 

ङ्ग. स्थार्ी ठेिानााः लजल्िााः  िापा/नपााः   िडा नं    टोिाः 

मोिाइि नं िा सम्पकय  नं:……………………. email: सबै सूचना प्रिाह इमेि माफय त् हुने भएकोिे अलनिार्य रुपमा इमेि ठेिाना िेखनेाः …………… 

च. बाबुको नाम थराः      छ. आमाको नाम थराः 

ज. बाजेको नाम थराः      झ. पलत पत्नीको नाम थराः 

ञ. जन्म लमलताः (साि मलहना िते) लि.सं.     इस्िीाः 

ट. दरखास्त लदने अलन्तम लमलतसम्मको उमेराः   िषयाः  मलहनााः   लदनाः 

३.  न्रू्नतम िैलक्षक र्ोग्र्ता सम्बन्धी लििरणाः 

क्र सं अध्र्र्न िरेको संस्थाको नाम 

उत्तीणय िरेको 

कुि प्राप्ताङ््गक प्रलतित/GPA मखुर् लिषर्हरु 
परीक्षा/तह साि श्रेणी 

१.        

२        

३        

४.  तालिमको लििरणाः दि मलहने िा लिक्षा िास्त्रको एकेडेलमक कोषय 

क्र सं 
तालिम लदने संस्थाको नाम र 

ठेिाना 

तालिमको 

नाम 
लिषर् 

परीक्षा उत्तीणय िरेको 

साि लिसं/इस्िी 
श्रेणी प्रलतित 

तालिमको अिलध 

देलख सम्म 

१         

२         

५. लिक्षक पदको खिुा परीक्षाको िालि राजश्व (परीक्षा दस्तुर) िापतको रकमाःरु ५००। को  निरपालिकाको कर िाखाको रलसद नं ........................ लमलत ................. 

मा दालखिा िरेको  सक्कि रलसद र दरखास्त फाराम साथ संिग्न कािजातहरुको फोटोकलपमा सक्कि बमोलजम नक्कि ठीक छ भनी दस्तखत िरी थान .......र्सैसाथ 

पेि िरेको छु । 

६. र्स दरखास्तमा उल्िेख िरेका सम्पूणय लििरणहरु सत्र् छन् । िेलखएको लििरण झठुा ठहररएमा कानुन बमोलजम सहुुँिा बुझाउुँिा । साथै लिक्षक सेिा आर्ोि लनर्माििी, 

२०५७ संिोलधत को लनर्म १० को उपलनर्म १ को खण्ड (क-छ) बमोलजम उम्मेदिार हुन अर्ोग्र् नभएको व्र्होरा समेत अनुरोध िदयछु । 

ल्र्ाप्चे सलहछापाः 

दार्ाुँ बार्ाुँ 

 

 

 

 

      उम्मेदिारको दस्तखताः      लमलताः 

 

 

यो फाराम नगरपालिकाको वेवसाइट  www.dhulikhelmun.gov.np बाट डाउनिोड गनन सलकनेछ । 

उम्मेद्वारको 

मखुाकृलत देलखने 

पासपोटय िा अटो 

साइजको फोटो टाुँस्ने 

र उम्मेदिारिे सही 

िन े


