
महाकाली नगरपाललका 

नगर काययपाललकाको कायायलय 

खलंगा, दार्चयला  

७ नं. प्रदेश, नेपाल 

यस कायाालयको मममि: ....................... को (IT Officer) आवश्यकिा सम्बमधध सचूनाका लामि 

IT Officer पदको आवेदकले भने  

दरखास्त फाराम 

यस कायाालयको मममि .................................मा प्रकामिि (IT Officer) आवश्यकिा सम्बमधध सचूनाको आधारमा सो पद का लामि आवेदन 

मदन इच्छुक नपेाली नािररकहरुकोका लामि यो फारम ियार िररएको हो |  कृपया सोमह अनसुारको मववरण भनुा हुन अनरुोध छ | 

    * यस पदका लालग आवश्यक शतय र अन्य लववरण यस कायायलयको वेबसाइटमा (mahakalimundarchula.gov.np) प्राप्त गनय सलकन्छ | 

    * कृपया यस फारामका सम्पूणय लववरण नेपालीमा भनचयहुन अनचरोध छ | 

    * यस फारामको अन््यमा लनम्न कागजात  सलंग्न गनचय आवश्यक छ | 

         - आफ्नो व्य्कलतगत लववरण (Bio Data/ CV/ Resume) 

         - नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र  

         - अनचभव पत्र (Experience letter)- अलधकतममा पलछल्ला ५ अनचभव पत्र मात्र | 

         - % वा GPA खचल्ने शैलिक योग्यताका प्रमाण पत्र - पलछल्ला २ वटा प्रमाण पत्रहरु मात्र | 

 

  

व्ययलिगत लववरण   

परूा नाम   

मोबाइल नम्बर   

इमेल   

टेमलफोन नम्बर (छ भने)   

जधम मममि (वर्ा/ममहना/ििे) मवक्रम सम्बिमा    

आवेदकको ठेगाना   

प्रदिे   

मजल्ला  

महा/ उपमहा/ निरपामलका/ िाउँपामलकाको नाम  

वडा न ं   

आवेदन लदने नगरपाललका/ गाउँपाललकाको लववरण   

प्रदिे   

मजल्ला  

स्थनीय िह  
☐ महानिरपामलका         ☐ उपमहानिरपामलका       ☐ निरपामलका   

☐ िाउँपामलका   

स्थनीय िहको नाम   

शैलिक योग्यता  

आवेदकको प्राप्त मामथल्लो िैमिक योग्यिा छाधनहुोस ् 
☐ स्नािक 

☐ स्नािकोत्तर 

आवेदकको मामथल्लो िैमिक योग्यिा प्राप्त िरेको वर्ा 

(मव.स.मा) 
  

िैमिक योग्यिाको मवर्य  



िैमिक योग्यिाको प्राप्तांक रोज्नहुोस ्

☐ प्रथम श्रेणी वा सो भधदा मामथ (GPA ३.५ वा सो भधदा मामथ) 

☐ दोश्रो श्रेणी (GPA ३.५ दमेि २.५ ) 

☐ िेश्रो श्रेणी (GPA २.५ भधदा िल) 

िैमिक योग्यिाको प्राप्त प्राप्तांक उल्लेि िनुाहोस ्  

सरू्ना प्रलवलध िेत्रमा कायय अनचभव    

सरकारी संस्थामा काया अनभुव उल्लेि िनुाहोस ्

☐ ५ वर्ा भधदा मामथ  

☐ ४ दमेि ५ बर्ा सम्म 

☐ २ दमेि ३ बर्ा सम्म 

☐ एक बर्ा सम्म 

☐ काया अनभुव छैन 

मनमज संस्थामा काया अनभुव उल्लेि िनुाहोस ्

☐ ५ वर्ा भधदा मामथ  

☐ ४ दमेि ५ बर्ा सम्म 

☐ २ दमेि ३ बर्ा सम्म 

☐ एक बर्ा सम्म 

☐ काया अनभुव छैन 

अधय संस्थामा काया अनभुव उल्लेि िनुाहोस ्

☐ ५ वर्ा भधदा मामथ  

☐ ४ दमेि ५ बर्ा सम्म 

☐ २ दमेि ३ बर्ा सम्म 

☐ एक बर्ा सम्म 

☐ काया अनभुव छैन 

२ बर्ा भधदा मामथ स्थानीय िासन िथा सामदुामयक 

मवकास कायाक्रममा ICT Volunteer वा Expert िथा 

अधय कुनै सामदुामयक मवकास कायाक्रममा सचूना प्रमवमध 

अमधकृिको रुपमा काया िरेको अनभुव छ? 

 

☐ छ         ☐ छैन  

आवश्यक कागजात सलंगन छ ?   

आफ्नो व्यमििि मववरण (Bio Data/ CV/Resume) ☐ छ  

नेपाली नािररकिाको प्रमाणपत्र  ☐ छ 

िैमिक योग्यिा का प्रमाण पत्र  ☐ छ 

अनभुव पत्र (Experience Letter) ☐ छ         ☐ छैन  

सचूनामा उल्लेमिि ििाहरु सँि सहमि छु ☐ छु 

आवेदकको हस्तािर   

आवेदनको लमलत  

 


