
 

 

गोरखा नगरपालिका 

लिक्षक छनौट सलमलत गोरखा 

लिक्षक पदको िालग दरखास्त फारम 

परीक्षा लदन चाहकेो पद र तह सम्बन्धी लििरण 

लिज्ञापन न.ं: तह: परीक्षा लदने लिषय: 

समािेिी समहू (खिुा तफफ को परीक्षाथीहरुिे भनफ नपन)े मा ठीक लचन्ह िगाईनहुोस ्

मलहिा अलदिासी/जनजालत दलित ऄपाङ्गता ऄल्पसङ््यक मलुस्िम 

व्यलिगत लििरण 

ईमेद्वारको नाम 

थर 

दिेनागरीमा  

ऄंगे्रजी ठूिो ऄक्षरमा  

नागररकता न.ं जारी गने लजल्िा र लमलत: 

 

लिङ्ग: 

स्थायी 

ठेगाना 

लजल्िा  गापा/नपा  

िडा न.ं: टोि: सम्पकफ  नम्बर: 

आमेि ठेगाना: 

ऄध्यापन ऄनमुलत पत्र न.ं र तह: 

बाबकुो नाम थर: अमाको नाम थर: 

बाजेको नाम थर: पलत/पत्नीको नाम थर: 

जन्म लमलत (लि. सं. मा): दरखास्त लदने ऄलन्तम लमलत सम्मको ईमेर 

……….िषफ…….. मलहना……….. लदन 

िैलक्षक योग्यता सम्बन्धी लििरण (सम्बलन्धत तहको न्यनूतम र मालथल्िो मात्र) 

क्रसं. ऄध्ययन गरेको संस्था ईत्तीणफ गरेको कूि प्राप्ताङ्क/GPA प्रलतित/ ग्रेड मु् य लिषय 

परीक्षा साि श्रेणी 

        

        

        

तालिम प्रलिक्षण अलदको लििरण 

क्रसं तालिम लदने संस्थाको नाम र 

ठेगाना 

तालिमको 

नाम 

लिषय ईत्तीणफ गरेको 

साि लिसंमा 

श्रेणी प्रलतित तालिमको ऄिलध 

दलेख सम्म 

         

         

यस दरखास्तमा ईल्िेख गरेका सम्पणूफ लििरणहरु सत्य छन ्। ईम्मेदिारिाइ लदआएको लनदिेन मैिे राम्ररी पढेको छु  । म ती ितफ पािना 

गनफ मञ्जरु छु । िेलखएका लििरण झटु्टा ठहररएमा काननू िमोलजम सहुिा बझुाईँिा । 

                                                                               दस्तखत: 

        दायाँ       िायाँ 



 

 

  

 

दरखास्त साथ पेि गनुफपने कागजातहरुः 

 नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप 

 सम्िलन्धत तहको िैलक्षक योग्यता र तालिमका प्रमाणपत्रका प्रलतलिलप 

 ईलल्िलखत कागजातहरुको ऄलनिायफ रुपमा पलञ्जका बनाआ पेि गनुफ पनेछ । 

 दरखास्त फारामको साथ संिग्न गररएको कागजातहरु ईम्मेदिार स्ियमिे सक्कि बमोलजम नक्कि ठीक छ भनी प्रमालणत 

गनुफपनेछ । 

 ऄन्तिाफताफको लदन ईम्मेदिारको अफ्ना सक्कि प्रमाणपत्रहरु र एक एक प्रलतलिलप सलहत ईपलस्थत हुन ुपनेछ । 

 लिज्ञापनमा ईलल्िलखत परीक्षा दस्तुर बझुाएको सक्कि भौचर 

 ______________________________________________________________________________ 

नगर लिक्षा कायाफियको सम्िलन्धत कमफचारीिे भनेः 

रोि न:ं     तहः    परीक्षा लदने लिषयः  

परीक्षा दस्तुरः   प्रमालणत प्रलतलिलपहरुको संिग्न प्रलत (थान): 

कायाफियको सम्िलन्धत कमफचारीिे ईम्मेदिारहरुको दरखास्त फाराम दहेाय ऄनसुार रुज ुर स्िीकृत गनुफ पनेछ । 

सम्िलन्धत लिषयका िालग योग्यता पगुेको छ छैन । 

परीक्षामा समािेि हुने लिज्ञापन न.ं ठीक छ छैन । 

ईम्मेदिारिे फाराम भरेको तह र लिषयमा परीक्षा लदन योग्य भएकािे यो फाराम स्िीकृत गररएकोछ । 

रुज ुगनेः        स्िीकृत गनेः  

नाम थरः                    नाम थरः 

लमलतः        लमलतः  

कायाफियको छापः       स्थानीय लिक्षा ऄलधकारीकोः  

        दस्तखतः  

नाम थरः 

लमलतः 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           गोरखा नगरपालिका 

लिक्षक छनौट सलमलत, गोरखा 

                                 प्रवेश-पत्र 

 

परीक्षाथीिे भनेः   

नाम थरः              पदः  

तहः                          लिज्ञापन नंिरः  

परीक्षाथीको दस्तखतः 

समािेिी समहूः  

नगर लिक्षा कायाफियको कमफचारीिे भनेः 

लिक्षक छनौंट सलमलतबाट लमलत …………………………………………………… मा लिआने ईि परीक्षामा तपाइिाइ 

लनम्न  केन्रबाट सलम्मलित हुन ऄनमुलत लदआएको छ । लिज्ञापनमा तोलकएका ितफ नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु ऄिस्थामा पलन यो प्रिेि 

पत्र रद्द हुनेछ । 

 

 

परीक्षा केन्रः    रोि नंिरः   स्िीकृत गनेको दस्तखतः  

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                          गोरखा नगरपालिका 

लिक्षक छनौट सलमलत, गोरखा 

प्रवेश-पत्र 

 

 

परीक्षाथीिे भनेः   

नाम थरः              पदः  

तहः                          लिज्ञापन नंिरः  

परीक्षाथीको दस्तखतः 

समािेिी समहूः  

नगर लिक्षा कायाफियको कमफचारीिे भनेः 

लिक्षक छनौंट सलमलतबाट लमलत …………………………………………………… मा लिआने ईि परीक्षामा तपाइिाइ 

लनम्न  केन्रबाट सलम्मलित हुन ऄनमुलत लदआएको छ । लिज्ञापनमा तोलकएका ितफ नपगुेको ठहर भएमा जनुसकैु ऄिस्थामा पलन यो प्रिेि 

पत्र रद्द हुनेछ । 

 

 

परीक्षा केन्रः    रोि नंिरः   स्िीकृत गनेको दस्तखतः  

 

 

 

फोटो 

 

 

फोटो 


