
                            थाहा नगरपालिका (लिक्षा िाखा) 
                                   इन्द्रायणी चौर मकवानपरु 

                                     ३ नं. प्रदेि नेपाि 
                         सबै तहका करार लिक्षक िनयु्तितक  िािग दरखा्त ााराम 

 

१) वव. न.ं:-                               २) तह:-                     ३) ववषय:-  

४) प्रितष्पर्ाा गने ववद्याियक  नाम र ठेगाना:- 
५) व्य्तितगत वववरण संम्बन्द्र्ी: 

 
 
 
 
 
 

उम्मेद्वारक  

 

नाम थर 
(देवनागरीमा): 
( Eng. In Cap. letter) 

ना.प्र.नं.: जारी गरेक  ्जल्िा: जारी लमित: 
्थायी अध्यापन अनुमित पत्र नं: तह: 
लिङ्ग:               र्मा:                वणा:                        जाित: 
वविेष िचन्द्ह (हुलिया):                                    
वैवाहहक ््थित:                   मातभृाषा: 

 

्थायी 
ठेगाना 

्जल्िा गा.पा./ न.पा.: 
वडा नं.:                    ट ि:               
मागा/ घर नं.:                      ा न नं.: 

पत्राचार गन ेठेगाना:                                                   इमेि:      
बाबुक  नाम थर: आमाक  नाम थर: 
बाजेक  नाम थर: पित।पत्नीक  नाम थर: 
जन्द्मलमित (साि,महहना,गते) वव.सं.: ई.स.ं: 

दरखा्त हदने अ्न्द्तम लमित सम्मक  उमेर: वषा:           महहना:            हदन: 
 

६) न्द्युनत्तम य ग्यता सम्बन्द्र्ी वववरण(सम्ब्न्द्र्त तहक  िािग आवश्यक िैक्षक्षक य ग्यता मात्र उल्िेख गने)  
क्र.स. अध्ययन गरेक  सं्थाक  

नाम 

       उवत्तणा गरक    कुि 

प्राप्ताङ्क 

प्रितित मुख्य ववषयहरू 

परीक्षा साि शे्रणी 
१        

२        

 

७) दि महहना वा स  भन्द्दा मािथक  तालिमक  वववरण 

क्र.स. तालिम हदने सं्थाक  
नाम 

तालिमक  
नाम 

ववषय परीक्षा उत्तीणा 
गरेक  साि 

शे्रणी प्रितित तालिमक  अवर्ी 
देखी सम्म 

१         

२         

 ८) लिक्षक पदक  करार परीक्षाक  िािग  परीक्षा द्तुर वापतक  रकम रू.   ............क  बैंक भौचर नम्बर ...................... दाखखिा गरेक  सतिकि   

   भौचर र दरखा्त ाारामसाथ संग्िग्न कागजातहरुक  ा ट कवपमा  सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ  भनी द्तखत गरी थान ...... यसै साथ     

   पेस गरेक  छु। 
९) यस दरखा्तमा उल्िेख गरेका सम्पुणा वववरणहरू सत्य छन।् उम्मेद्वारका िािग हदइएक  िनदेिन मैिे राम्ररी पढेक  छु र म ती सवै िता हरू    

    पािन गना मञ्जुर गदाछु।िेखखएक  वववरण झठुा ठहररएमा कानुन बम ्जम सहुुँिा बुझाउुँिा । 

               ल्याप्च ेसहहछाप 

                                  

                                                                                    .............          
        

 

                                      लमित:                         उम्मेद्वारक  द्तखत                                      

हािसािै खखचेक  पासवडा 
साइजक  परुा मुखाकृित 

देखखने ा ट  टाुँसी 
ा ट मा पने गरी   

उम्मेद्वार र अिर्कृत 
कमाचारीिे द्तखत गने 

दायाुँ बायाुँ 



 

थाहा नगरपालिका (लिक्षा िाखा) 
                                   इन्द्रायणी चौर मकवानपरु 

                                     ३ नं. प्रदेि नेपाि 
                                  करार लिक्षक प्रितय िगतात्मक परीक्षा प्रवेि पत्र 

परीक्षाथीिे भने 

क) उम्मेद्वारक  नाम थर:                                                  २) तह । शे्रणी :                    

३) परीक्षा हदने ववषय:-                                                     ४) वव. नं.:-                                

४) प्रितष्पर्ाा गने ववद्याियक  नाम र ठेगाना:-        

५) ्थायी ठेगाना: 
                                                       

                                                                                 ...........................................   

                                                                                     परीक्षाथीक  द्तखत 

 

दरखा्त संकिन गने ववद्याियक  प्र.अ.िे भने 

यस ववद्याियक  लमित ...................................  मा लिइने प्रितय िगतात्मक परीक्षामा तपाईिाई  िनम्न ्थानमा हुने छनौट परीक्षामा  
स्म्मलित हुन अनुमित हदइएक  छ। ववज्ञापनमा त ककएक  िता नपुगेक  ठहर भएमा जुनसुकै अव्थामा पिन य  प्रवेि पत्र रद्द हुनेछ। 
परीक्षा हुने ्थान पिछ त ककने छ। 

                                                                               ................................... 
परीक्षा हुने ्थान:                             र ि. नं. :                             प्र. अ. क  द्तखत 

 

 

 

 

                                       

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हािसािै खखचेक  पासवडा 
साइजक  परुा मुखाकृित 
देखखने ा ट  टाुँसी 
ा ट मा पने गरी   
उम्मेद्वार र  अिर्कृत 
कमाचारीिे द्तखत गने 
गगने 



 परीक्षाथीिे पािना गनुा पने िनयम 

१) परीक्षाथीिे परीक्षा भवनमा परीक्षा हदन आउदा प्रवेि पत्र ल्याउनु पने छ। प्रवेि पत्र ववना परीक्षामा ब्न पाइने छैन। 

२) परीक्षा हिमा म बाइि ा न, ककताब,कावप,कागज,िचट आहद िैजान पाइने छैन।  

३) लिखखत परीक्षामा उत्तीणा हुनेिे अन्द्तवााताा हदनक  िािग प्रवेि पत्र र सतिकि प्रमाणपत्र िगायतका कागजातहरु अिनवायारुपमा 
ल्याउनु पने छ। 

४) दरखा्त ााराममा िेखखएक  तह, शे्रणी, र ववषयक  पररक्षामा मात्र स्म्मलित भई परीक्षा  हदनु पने छ। 

५) परीक्षाथीिे व्तुगत परीक्षाक  िािग हदइएक  िनदेिन समेत अिनवाया पािना गदै उत्तर िेख्दा काि  मसी प्रय ग गनुा पनेछ। 

६) उत्तर पु््तकामा नाम,थर,र ि.नं, आहद वववरण िेखेक  कभर पेजक  ठीक पछाडडक  पषृ्ठमा उत्तर िेखु्न हुदैन। 

७) परीक्षामा लससाकिम प्रय ग गना पाइने छैन। स  प्रय ग गरेक  पाइएमा परीक्षा रद्द हुनेछ। 

८) परीक्षा सुरुहुनुभन्द्दा ३० लमनेट अगाडड सूचना गरेपिछ मात्र परीक्षा भवनमा प्रविे गनुा पनेछ। 

९) परीक्षा सुरुभएक  आर्ा घण्टा  पछाडड आउने परीक्षाथीिाई परीक्षा हिमा प्रवेि हदइने छैन। 

१०) परीक्षा सुरुभएक  एक घण्टा  व्यितत नभएसम्म परीक्षा भवनबाट बाहहर जान पाइने छैन। 

११) आाुिाई िचनाउने कुनै संकेत,ा न,म बाइि नं. आहद ऊत्तरपु््तकामा िेख्न र आपसमा कुराकानी तथा संकेत गना पाइने छैन।  
गरेमा परीक्षा रद्द हुनेछ। 

१२) परीक्षा भवनमा अनुिचत काया गरेमा प्रचलित कानुन बम ्जम कारबाही हुनेछ। 

१३) ववद्याियक  प्रकालित ववज्ञापन र सूचनामा उल्िेखखत कायाक्रम अनुसार परीक्षा हुनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



लिखखत परीक्षाका िािग दरखा्त ााराम ्वीकृत गदाा जाुँच गनुा पने 

रूजु सचूी ( Check list) 

 

दरखा्त सम्बन्द्र्ी वववरण हठक भएमा (√ ) िचन्द्ह िगाउनुह स।     छ 

१. परीक्षा द्तुर बुझाएक  रलसद वा भौचरक  सतिकि प्रित  

२. नेपािी नागररकताक  प्रमाण पत्रक  प्रमाखणत ा ट  कवप  

३. सम्ब्न्द्र्त तहक  न्द्युनतम िैक्षक्षक य ग्यताक  ट्रान्द्सकक्रप्ट र चाररत्रत्रक 
प्रमाणपत्रक  प्रमाखणत ा ट कवप (वैदेलिक प्रमाण पत्रक  हकमा समकक्षताक  
ा ट कवप समेत) 

 

४. ्थायी अध्यापन अनुमित पत्रक  प्रमाखणत ा ट कवप  

५. लिक्षा ववषयमा क्म्तमा १० महहने तालिम वा लिक्षा िा्त्र ववषयमा आई.एड., 
त्रब. एड., एम. एड. परुा गरेक  प्रमाण पत्रक  ा ट कवप 

 

६. सम्ब्न्द्र्त तहक  सरकारी दरवन्द्दी वा अनुदान क टामा काम गरेक   अनुभव 
भए  उतित सेवा प्रमाखणत पत्रक  ा ट कवप 

 

 

यस वव.न.................. ..........तह ........................... ववषय..........................  मा उम्मेद्वार भई 
करार लिक्षक पदक  प्रितय िगतात्मक लिखखत परीक्षामा सहभागी हुन य ग्य भएक िे य  दरखा्त 
्वीकृत गरी िनजिाई प्रवेि पत्र हदइएक  छ। 

(प्राथलमक तहक  हकमा ववषय उल्िेख गना नपने) 
 

 

 

 

................................. .......                              ......................................... 
(रुजु गने लिक्षक /कमाचारीक  द्तखत)                    (्वीकृत गने प्र. अ.क  द्तखत) 
 

 

नाम थर :                                                      नाम थर : 
     पद:                                                            पद: 
    लमित:                                                          लमित: 

                            ववद्याियक  छाप 

         

      


