
 

माङसेबङु गाउंपालिका 
गाउं कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

इभाङ, इिाम १ नं. प्रदेश नेपाि 

दरखास्त फारम 

 

क) उम्मेदवारिे दरखास्त फारम भरेको पद सम्बन्धि वववरणः 
१ ववज्ञापन नं.  २ ककलसमः खुल्िा/समावेशी ३ पदः ४ तहः 

५ सेवाः क प्राववधिकः ख अप्राववधिकः ६ परीक्षा केधरः 

 

ख) उम्मेदवारको वैर्न्ततक वववरणः 

उम्मेदवारको नामथर 

देवनागरीमाः 

अंगे्रजी ठुिो अक्षरमाः लिङ्गः 

नागररकता नः जारी गने न्जल्िाः लमततः 

स्थार्ी ठेगानाः 
न्जल्िाः  न.पा./गा.पाः वडा नः 

टोिः  मागय/घर नं. सम्पकय  नः 

पत्राचार गने ठेगानाः इमेिः 

बाबुको नामथरः  आमाको नामथरः  

बाजेको नामथरः  पतत/पत्नीको नामथरः  

जधम लमतत वव.सं. माः ईस्वीमाः हािको उमेरः 
 

ग) शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दरखास्त फारम भरेको पदकोिाधग चाहहने आवश्र्क धर्नूतम शकै्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम भए मात्र उल्िेख गने) 

धरु्नतम 
र्ोग्र्ता 

ववश्ववविािर्/बोडय/तालिम हदने संस्था शैक्षक्षक उपाधि/तालिम संकार् शे्रणी/प्रततशत ऐन्छिक 
बबषर् शैक्षक्षक र्ोग्र्ता      

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता      

तालिम 
     

तालिम 
     

 

घ) अनुभव सम्बन्धि वववरण (दरखास्त फारम भरेको पदको ववज्ञापनको िाधग अनुभव भएमा मात्र उल्िेख गने) 
कार्ायिर् पद सेवा/समुह तह/शे्रणी स्थार्ी/अस्थार्ी/करार अवधि 

       

       

       

       

                                

हािसािै खखचकेो 
पासपोटय साइजको फोटो 
टांसी फोटोमा समेत 
पने गरी उम्मेदवारिे 

दस्तखत गने  

कार्ायिर् प्रर्ोजनका िाधग 
परीक्षाथीको संकेत नं.  

रोि नं./ववज्ञापन नं./ आ.ब. 
........../०५/०७४/७५ 



 

उम्मेदवार आफैं िे तनम्न वववरणहरु स्पष्ट बुखिने गरी उल्िेख गने होिा । सम्बन्धित 

        बबकल्पको क्रमसंख्र्ामा गोिो (0) धचधह िगाउनुहोस ्। 
 

 

क जात िेखु्नहोसः  

ख जधम स्थान र स्थार्ी ठेगानाः 
जधम स्थानः न्जल्िाः...................... गा.पा./न.पा. .............................. 
 

 
स्थार्ी ठेगानाः न्जल्िाः ................................गा.पा/न.पा. ....................... 

ग दरखास्त हदने अन्धतम लमततमा पुने उमेरः 
घ िमयः १ हहधद ु   २ बौद्ि    ३ इस्िाम    ४ ईसाई    ५ अधर् (उल्िेख गने) ........ 
ङ वैवाहहक न्स्थततः १ वववाहहत  २ अवववाहहत   ३ वविुर/वविुवा    ४ अिग भई बसेको 
च तपाई आफुिाई के भधन रुचाउनु हुधिः १ हहमािी  २ पहाडी  ३ तराई  ४ वपिडडएको के्षत्र  ५ अधर् (उल्िेख गने) 

 ि मातभृाषा िेखु्नहोसः 
ज अनुभव भए सो को वववरण िेखु्नहोसः 
ि शैक्षक्षक संकार् उल्िेख गनुयहोसः 
ञ आवश्र्क धरु्नतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको प्राप्ताङ्ग प्रततशतः 
ट आवश्र्क धरु्नतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको भधदा माधथल्िो शैक्षक्षक र्ोग्र्ताः १ ि, तह उल्िेख गने ................ २ िैन 

ठ 

तपाईंिे अध्र्र्न गरेको लशक्षण संस्था कस्तो प्रकारको हो  
SLC, O-LEVEL, A-LEVEL वा +२ पढेको वविािर्ः             १ सामुदातर्क   २ संस्थागत नीन्ज   ३ ववदेशी 

ववश्ववविािर्ः १ सामुदातर्क   २ संस्थागत नीन्ज   ३ ववदेशी 
ववश्ववविािर्को नाम िेखु्नहोसः ................................................................... 

ड शैक्षक्षक अबस्था 
आमा १ तनरक्षर     २ साक्षर      ३ एस एि सी           ४ उछच लशक्षा 
बाबु १ तनरक्षर     २ साक्षर      ३ एस एि सी           ४ उछच लशक्षा 

ढ आमा/ बाबुको मुख्र् पेशा १ कृवष       २ व्र्ापार     ३ लशक्षण (सरकारी/तनजी)  ४ गरै सरकारी      ५ 
सरकारी सेवा             ६ अधर् भए उल्िेख गने ........ मैिे र्स दरखास्तमा खुिाएको सम्पुणय वववरणहरु सत्र् िन ्। दरखास्त बुिाएको पदको ववज्ञापनको िाधग अर्ोग्र् हुने गरी कुनै 

सजार् पाएको िैन । कुनै कुरा ढांटे वा िुकाएको ठहररएमा प्रचलित कानून बमोन्जम सहनेिु/बुिाउनेिु । उम्मेदवारिे पािना गने 
भनी प्रचलित कानून तथा र्स दरखास्त फारमका पषृ्ठहरुमा उल्िेखखत सबै शतय तथा तनर्महरु पािना गनय मञ्जुर गदयिु । 
   दार्ां ल्र्ाप्चे    बार्ां ल्पाप्चे 

 

 

 

गाउंपालिका कममचारीिे भरे्न 

रलसद नं. रोि नं. िुट्टािुट्टै सेवा/समुह/उपसमुहको हकमा संभाब्र् उम्मेदवार 
हुन सतनेसेवा/समुह/उपसमुह खुिाउनेः दरखास्त अस्वीकृत भए सोको कारणः 

दरखास्त रुजू गनेको दस्तखतः 
लमततः 

दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनकेो दस्तखतः 
लमततः 

रष्टब्र्ः दरखास्त साथ बुिाउनु पने कागजातहरु उम्मेदवार स्वर्मिे प्रमाखणत गरी पेश गनुय पनेि । 
 नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततलिपी 
 समकक्षता र सम्बद्िता आवश्र्क पनेमा सोको प्रततलिपी 
 ववज्ञापन भएको पदको िाधग तोककएको धरु्नतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ताका प्रमाणपत्र र चाररबत्रक प्रमाणपत्रका प्रततलिपी, तालिम र अनुभव आवश्र्क पनेमा सो समेतको 

प्रततलिपी 
                                                                

                                                              उम्मेदवारको दस्तखतः ...........................  

कार्ायिर् प्रर्ोजनका िाधग 
परीक्षाथीको कोड नं.  

रोि नं./ववज्ञापन नं./ आ.ब. 
........../०५/०७४/७५ 

 

   

................................. 
उम्मेदवारको दस्तखत  
लमततः 
 

उम्मेदवारिे माधथ उल्िेख गरेका अनुभवको 
वववरणहरु ठीक ि भनी प्रमाखणत गने 
ववभाधगर्/ कार्ायिर् प्रमुखकोः 
दस्तखतः 
नामथरः 
 


