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गल्कोट नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

गल्कोट, बागिङु 

      ४ नं. प्रदेश, नपेाि 

“कृषी, पर्यटन, जिश्रोत, स्थानीर् सीप र परु्ायधारः समदृ्द गल्कोट लनमायणको मिु आधार” 
 

यस कायाालयको मिमि: २०७४/०८/२२ को (IT Officer) आवश्यकिा सम्बमधि सचूनाका लामि 

IT Officer पदको आवेदकले भरे्न  

दरखास्त फाराम 

यस कायाालयको मिमि २०७४/०८/२२ िा प्रकामिि (IT Officer) आवश्यकिा सम्बमधि सचूनाको आिारिा सो पद का लामि आवेदन मदन 

इच्छुक नपेाली नािररकहरुकोका लामि यो फारि ियार िररएको हो |  कृपया सोमह अनसुारको मववरण भनुा हुन अनरुोि छ | 

    * यस पदका लागि आवश्यक शतत र अन्य गववरण यस कायातलयको वेबसाइटमा (galkotmun.gov.np) प्राप्त िर्नत सगकन्छ | 

    * कृपया यस फारामका सम्पूणत गववरण रे्नपालीमा भर्ननतहुर्न अर्ननरोध छ | 

    * यस फारामको अन््यमा गर्नम्र्न कािजात  सलंग्र्न िर्ननत आवश्यक छ | 

         - आफ्र्नो व्य्कगतित गववरण (Bio Data/ CV/ Resume)         - रे्नपाली र्नािररकताको प्रमाणपत्र  

         - अर्ननभव पत्र (Experience letter)- अगधकतममा पगछल्ला ५ अर्ननभव पत्र मात्र  

         - % वा GPA खनल्रे्न शैगिक योग्यताका प्रमाण पत्र - पगछल्ला २ वटा प्रमाण पत्रहरु मात्र | 

  

व्ययगिित गववरण   

परूा नाि   

िोबाइल नम्बर   

इिेल   

टेमलफोन नम्बर (छ भने)   

जधि मिमि (वर्ा/िमहना/ििे) मवक्रि सम्बििा    

आवेदकको ठेिार्ना   

प्रदिे   

मजल्ला  

िहा/ उपिहा/ निरपामलका/ िाउँपामलकाको नाि  

वडा न ं   

आवेदर्न गदरे्न र्निरपागलका/ िाउँपागलकाको गववरण   

प्रदिे   

मजल्ला  

स्थनीय िह  ☐ िहानिरपामलका         ☐ उपिहानिरपामलका       ☐ निरपामलका   
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☐ िाउँपामलका   

स्थनीय िहको नाि   

शैगिक योग्यता  

आवेदकको प्राप्त िामथल्लो िैमिक योग्यिा छाधनहुोस ् 
☐ स्नािक 

☐ स्नािकोत्तर 

आवेदकको िामथल्लो िैमिक योग्यिा प्राप्त िरेको वर्ा 

(मव.स.िा) 
  

िैमिक योग्यिाको मवर्य  

िैमिक योग्यिाको प्राप्तांक रोज्नहुोस ्

☐ प्रथि श्रेणी वा सो भधदा िामथ (GPA ३.५ वा सो भधदा िामथ) 

☐ दोश्रो श्रेणी (GPA ३.५ दमेि २.५ ) 

☐ िेश्रो श्रेणी (GPA २.५ भधदा िल) 

िैमिक योग्यिाको प्राप्त प्राप्तांक उल्लेि िनुाहोस ्  

सचूर्ना प्रगवगध िेत्रमा कायत अर्ननभव    

सरकारी संस्थािा काया अनभुव उल्लेि िनुाहोस ्

☐ ५ वर्ा भधदा िामथ  

☐ ४ दमेि ५ बर्ा सम्ि 

☐ २ दमेि ३ बर्ा सम्ि 

☐ एक बर्ा सम्ि 

☐ काया अनभुव छैन 

मनमज संस्थािा काया अनभुव उल्लेि िनुाहोस ्

☐ ५ वर्ा भधदा िामथ  

☐ ४ दमेि ५ बर्ा सम्ि 

☐ २ दमेि ३ बर्ा सम्ि 

☐ एक बर्ा सम्ि 

☐ काया अनभुव छैन 
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अधय संस्थािा काया अनभुव उल्लेि िनुाहोस ्

☐ ५ वर्ा भधदा िामथ  

☐ ४ दमेि ५ बर्ा सम्ि 

☐ २ दमेि ३ बर्ा सम्ि 

☐ एक बर्ा सम्ि 

☐ काया अनभुव छैन 

२ बर्ा भधदा िामथ स्थानीय िासन िथा सािदुामयक 

मवकास कायाक्रििा ICT Volunteer वा Expert िथा 

अधय कुनै सािदुामयक मवकास कायाक्रििा सचूना प्रमवमि 

अमिकृिको रुपिा काया िरेको अनभुव छ? 

 

☐ छ         ☐ छैन  

आवश्यक कािजात सलंिर्न छ ?   

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

नेपाली नािररकिाको प्रिाणपत्र  ☐ छ 

िैमिक योग्यिा का प्रिाण पत्र  ☐ छ 

अनभुव पत्र (Experience Letter) ☐ छ         ☐ छैन  

सचूनािा उल्लेमिि ििाहरु सँि सहिि छु ☐ छु 

आवेदकको हस्तािर   

आवेदर्नको गमगत  

 

 




