
  

 

 

                

                           गोरखा नगरपालिका 

                             लिक्षक छनौट सलिलि गोरखा                

          लिक्षक पदको िालग दरखास्ि फारि 

                             परीक्षा लदन चाहकेो पद र िह सम्बन्धी लििरण 

लिज्ञापन न.ं: िह: परीक्षा लदने लिषय: 

सिािेिी सिहू(खिुा िफफ को परीक्षार्थीहरुिे भनफ नपने) िा ठीक लचन्ह िगाउनहुोस ्

िलहिा आलदिासी/जनजालि दलिि अपाङ्गिा अल्पसङ््यक िलुस्िि 

व्यलिगि लििरण 

उिेद्वारको नाि र्थर दिेनागरीिा  

अंगे्रजी ठूिो अक्षरिा  

नागररकिा नं. जारी गन ेलजल्िा र लिलि: 

 

लिङ्ग: 

स्र्थायी 

ठेगाना 

लजल्िा  गापा/नपा  

िडा नं.: टोि: सम्पकफ  नम्बर: 

इिेि ठेगाना: 

अध्यापन अनिुलि पत्र न.ं र िह: 

बाबकुो नाि र्थर: आिाको नाि र्थर: 

बाजेको नाि र्थर: पलि/पत्नीको नाि र्थर: 

जन्ि लिलि(लिसंिा): दरखास्ि लदने अलन्िि लिलि सम्िको उिरे 

……….िषफ…….. िलहना……….. लदन 

िैलक्षक योग्यिा सम्बन्धी लििरण (सम्बलन्धि िहको न्यनूिि र िालर्थल्िो िात्र) 

क्रसं. अध्ययन गरेको संस्र्था उत्तीणफ गरेको कूि प्राप्ताङ्क/GPA प्रलििि/ ग्रेड िु् य लिषय 

परीक्षा साि श्रेणी 

        

        

        

िालिि प्रलिक्षण आलदको लििरण 

क्रसं िालिि लदने संस्र्थाको नाि र 

ठेगाना 

िालििको 

नाि 

लिषय उत्तीणफ गरेको 

साि लिसंिा 

श्रेणी प्रलििि िालििको अिलध 

दलेख सम्ि 

         

         

यस दरखास्ििा उल्िेख गरेका सम्पणूफ लििरणहरु सत्य छन ्। उम्िदे्वारिाई लदइएको लनदिेन ििेै राम्ररी पढेको छु। ि िी ििफ पािना गनफ 

िञ्जरु छु । िेलखएका लििरण झटु्टा ठहररएिा काननू ििोलजि सह ुँिा बझुाउुँिा । 

उम्िेद्वारको दस्िखि: ………………………. 

 

 

 

 

फोटो 

दायाुँ िायाुँ 

 

 

 



 

दरखास्ि सार्थ पेि गनुफपन ेकागजािहरुुः 

 नेपािी नागररकिाको प्रिाण पत्रको प्रिालणि प्रलिलिलप 

 सम्िलन्धि िहको िैलक्षक योग्यिा र िालििका प्रिाणपत्रका प्रलिलिलप 

 उलल्िलखि कागजािहरुको अलनिायफ रुपिा पलञ्जका बनाइ पेि गनुफ पनेछ । 

 दरखास्ि फारािको सार्थ संिग्न गररएको कागजािहरु उम्िदेिार स्ियििे सक्कि बिोलजि नक्कि ठीक छ भनी प्रिालणि 

गनुफपनेछ । 

 अन्ििाफिाफको लदन उम्िदेिारको आफ्ना सक्कि प्रिाणपत्रहरु र एक एक प्रलिलिलप सलहि उपलस्र्थि ह न ुपनेछ । 

 लिज्ञापनिा उलल्िलखि परीक्षा दस्िरु बझुाएको सक्कि भौचर 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

नगर लिक्षा कायाफियको सम्िलन्धि किफचारीिे भनेुः 

रोि न ं    िहुः    परीक्षा लदने लिषयुः  

परीक्षा दस्िरुुः   प्रिालणि प्रलिलिलपहरुको संिग्न प्रलि (र्थान): 

कायाफियको सम्िलन्धि किफचारीिे उम्िेदिारहरुको दरखास्ि फाराि दहेाय अनसुार रुज ुर स्िीकृि गनुफ पनछे । 

सम्िलन्धि लिषयका िालग योग्यिा पगुेको छ छैन 

परीक्षािा सिािेि ह ने लिज्ञापन नं. ठीक छ छैन 

उम्िेदिारिे फाराि भरेको िह र लिषयिा परीक्षा लदन योग्य भएकािे यो फाराि स्िीकृि गररएकोछ । 

रुज ुगन े        स्िीकृि गन े  

नाि र्थरुः        नाि र्थरुः 

लिलिुः        लिलिुः 

दस्िखि:         दस्िखि: 

कायाफियको छापुः  

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

             गोरखा नगरपालिका 

                                                                  लिक्षक छनौट सलिलि, गोरखा 

              प्रवेश पत्र 
परीक्षार्थीिे भन े                               

नाि र्थरुः        पदुः 

िहुः         लिषय:                         लिज्ञापन नंिरुः 

परीक्षार्थीको दस्िखिुः 

सिािेिी सिहूुः  

नगर लिक्षा िाखाको किफचारीिे भनेुः 

लिक्षक छनौंट सलिलिबाट लिलि …………………………………………………… िा लिइने उि परीक्षािा िपाईिाई 

लनम्न  केन्रबाट सलम्िलिि ह न अनिुलि लदइएको छ । लिज्ञापनिा िोलकएका ििफ नपगुेको ठहर भएिा जनुसकैु अिस्र्थािा पलन यो प्रिेि 

पत्र रद्द ह नछे । 

 

परीक्षा केन्रुः    रोि नंिरुः    स्िीकृि गनेको दस्िखिुः 

 

 

 

फोटो 


