स्थानीय तहको नाम
जजिल्ला, प्रदे श नं
यस कायार्यालयकोममितत:२०७४। ।
को(IT Officer) आवश्यकतासम्बननन्धि सूचनाका लातग
IT Officer पदकोआवेदकले भनर्ने

दरखास्त फाराम
यसकायार्यालयकोममितत............................. मिा प्रकाशशित (IT Officer) आवश्यकतासम्बननन्धि सूचनाको
आन्धिारमिासो पद का लातग आवेदन ददन इच्छु क नेपाली नागररकहरुकोका लातग यो फारमि तयार गररएको
हो | कृपया सोतह अनुसारको तववरण भनुर्या हुन अनुरोन्धि छ |
* यस पदकालागगि आवश्यक शतर्त र अन्य गववरण यस कायार्तलयकोवेबसाइटमा (...mun.gov.np) प्राप्त गिनर्त
सगकन्छ |
* कृपया यस फारामका सम्पूणर्त गववरणनेपालीमा भनरर्तहुन अनररोध छ |
* यस फारामको अन्त्यमा गनम्नकागिजिातसंलग्न गिनरर्त आवश्यक छ |
- आफ्नो व्य्कगतगित गववरण (Bio Data/ CV/ Resume)
- नेपाली नागिररकताको प्रमाणपत्र
- अनरभव पत्र (Experience letter)- अधधकतममा पछछल्ला ५ अनरभव पत्र मात्र |
- % वा GPA खरल्ने शैकक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र - पछछल्ला २ वटा प्रमाण पत्रहरु मात्र |

व्यछक्तिगितगववरण
पूरा नामि
मिोबाइल नम्बर
इमिेल
टे शलफोन नम्बर (छ भने)
जनमि ममितत (वरर्या/मितहना/गते) तवक्रमि
सम्बतमिा
आवेदककोठे गिाना
प्रदे शि
जजल्ला
मिहा/ उपमिहा/
नगरपाशलका/गाउँपाशलकाको नामि
वडा नं
आवेदन ददने नगिरपाछलका/
गिाउँपाछलकाको गववरण

प्रदे शि
जजल्ला
स्थनीय तह

☐मिहानगरपाशलका☐उपमिहानगरपाशलका☐नगरपाशलका
☐गाउँपाशलका

स्थनीय तहको नामि
शैकक्षिक योग्यता
आवेदककोप्राप्तमिाशथल्लोशिैकक्षिक योग्यता ☐स्नातक
छाननुहोस् ☐स्नातकोत्तर
आवेदककोमिाशथल्लोशिैकक्षिक योग्यता प्राप्त
गरेको वरर्या (तव.स.मिा)
शिैकक्षिकयोग्यताको तवरय
☐प्रथमि श्रेणीवा सो भनदा मिाशथ (GPA ३.५ वा सो भनदा
मिाशथ)
शिैकक्षिकयोग्यताको प्राप्तांक रोज्नुहोस्
☐दोश्रो श्रेणी (GPA ३.५ दे खखि २.५ )
☐तेश्रो श्रेणी (GPA २.५ भनदा तल)
शिैकक्षिकयोग्यताको प्राप्तप्राप्तांक उल्लेखि
गनुर्याहोस्
सूचना प्रगवधध क्षिेत्रमाकायर्त अनरभव
☐५ वरर्या भनदा मिाशथ
☐४दे खखि५ बरर्यासम्मि
सरकारी संस्थामिाकायर्या अनुभवउल्लेखि
☐२ दे खखि३ बरर्यासम्मि
गनुर्याहोस्
☐एक बरर्या सम्मि
☐कायर्याअनुभव छै न
☐५ वरर्या भनदा मिाशथ
☐४दे खखि५ बरर्यासम्मि
तनजजसंस्थामिाकायर्या अनुभवउल्लेखि गनुर्याहोस् ☐२ दे खखि३ बरर्यासम्मि
☐एक बरर्या सम्मि
☐कायर्याअनुभव छै न
अनयसंस्थामिाकायर्या अनुभवउल्लेखि गनुर्याहोस् ☐५ वरर्या भनदा मिाशथ
☐४दे खखि५ बरर्यासम्मि
☐२ दे खखि३ बरर्यासम्मि
☐एक बरर्या सम्मि

☐कायर्याअनुभव छै न
२ बरर्या भनदा मिाशथ स्थानीय शिासन तथा
सामिुदातयक तवकास कायर्याक्रमिमिा ICT ☐छ☐छै न
Volunteer वा Expert तथा अनय कुनै
सामिुदातयक तवकास कायर्याक्रमिमिा सूचना
प्रतवमन्धि अमन्धिकृतको रुपमिा कायर्या गरेको
अनुभव छ?
आवश्यक कागिजिातसंलगिन छ ?
आफ्नोव्यशक्तिगत तववरण (Bio Data/ ☐छ
CV/Resume)
नेपालीनागररकताको प्रमिाणपत ☐छ
शिैकक्षिकयोग्यता का प्रमिाण पत ☐छ
अनुभव पत (Experience Letter) ☐छ☐छै न
सूचनामिाउल्लेखखित शितर्याहरु सँग सहमित छु ☐छु
आवेदककोहस्ताक्षिर
आवेदनको धमगत

