
विरुिा गाउँपाविका 

गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर् 

स्र्ाङ्जा, प्रदशे न ं४ 

र्स कार्ायिर्को विवि: २०७४/९/७ को (IT Officer) आिश्र्किा सम्बन्धी सचूनाका िावग 

IT Officer पदको आिेदकि ेभन े 

दरखास्ि फाराि 

र्स कार्ायिर्को विवि २०७४/९/७  िा प्रकावशि (IT Officer) आिश्र्किा सम्बन्धी सूचनाको आधारिा सो पद का िावग 

आिेदन ददन इच्छुक नेपािी नागररकहरुकोका िावग र्ो फारि िर्ार गररएको हो |  कृपर्ा सोवह अनसुारको वििरण भनुय हुन 

अनुरोध छ | 

    * र्स पदका िावग आिश्र्क शिय र अन्र् वििरण र्स कार्ायिर्को िबेसाइटिा (biruwamun.gov.np) प्राप्त गनय सदकन्छ | 

    * कृपर्ा र्स फारािका सम्पणूय वििरण नपेािीिा भनुयहुन अनरुोध छ  | 

    * र्स फारािको अन््र्िा वनम्न कागजाि  सिंग्न गनुय आिश्र्क छ | 

         - आफ्नो व्य्कविगि वििरण (Bio Data/ CV/ Resume) 

         - नपेािी नागररकिाको प्रिाणपत्र  

         - अनभुि पत्र (Experience letter)- अवधकिििा पवछल्िा ५ अनभुि पत्र िात्र | 

         - % िा GPA खलु्न ेशवैिक र्ोग्र्िाका प्रिाण पत्र - पवछल्िा २ िटा प्रिाण पत्रहरु िात्र | 

 

  

व्यविगि वििरण   

पूरा नाि   

िोबाइि नम्बर   

इिेि   

टेविफोन नम्बर (छ भने)   

जन्ि विवि (िर्य/िवहना/गि)े विक्रि सम्बििा    

आिदेकको ठेगाना   

प्रदेश   

वजल्िा  

िहा/ उपिहा/ नगरपाविका/ गाउँपाविकाको नाि  

िडा न ं   

शवैिक र्ोग्र्िा  

आिेदकको प्राप्त िाविल्िो शैविक र्ोग्र्िा छान्नुहोस्  
☐ स्नािक 

☐ स्नािकोत्तर 

आिेदकको िाविल्िो शैविक र्ोग्र्िा प्राप्त गरेको िर्य 

(वि.स.िा) 
  

शैविक र्ोग्र्िाको विर्र्  

शैविक र्ोग्र्िाको प्राप्तांक रोज्नुहोस् 
☐ प्रिि श्रेणी िा सो भन्दा िावि (GPA ३.५ िा सो भन्दा िावि) 

☐ दोश्रो श्रणेी (GPA ३.५ देवख २.५ ) 



 

☐ िेश्रो श्रेणी (GPA २.५ भन्दा िि) 

शैविक र्ोग्र्िाको प्राप्त प्राप्तांक उल्िेख गनुयहोस्  

सचूना प्रविवध िते्रिा कार्य अनभुि    

सरकारी संस्िािा कार्य अनुभि उल्िेख गनुयहोस् 

☐ ५ िर्य भन्दा िावि  

☐ ४ देवख ५ बर्य सम्ि 

☐ २ देवख ३ बर्य सम्ि 

☐ एक बर्य सम्ि 

☐ कार्य अनुभि छैन 

वनवज संस्िािा कार्य अनुभि उल्िेख गनुयहोस् 

☐ ५ िर्य भन्दा िावि  

☐ ४ देवख ५ बर्य सम्ि 

☐ २ देवख ३ बर्य सम्ि 

☐ एक बर्य सम्ि 

☐ कार्य अनुभि छैन 

अन्र् संस्िािा कार्य अनुभि उल्िेख गनुयहोस् 

☐ ५ िर्य भन्दा िावि  

☐ ४ देवख ५ बर्य सम्ि 

☐ २ देवख ३ बर्य सम्ि 

☐ एक बर्य सम्ि 

☐ कार्य अनुभि छैन 

२ बर्य भन्दा िावि स्िानीर् शासन ििा सािुदावर्क 

विकास कार्यक्रििा ICT Volunteer िा Expert ििा 

अन्र् कुन ैसािुदावर्क विकास कार्यक्रििा सूचना 

प्रविवध अवधकृिको रुपिा कार्य गरेको अनुभि छ? 

 

☐ छ         ☐ छैन  

आिश्र्क कागजाि सिंगन छ ?   

आफ्नो व्यविगि वििरण (Bio Data/ CV/Resume) ☐ छ  

नेपािी नागररकिाको प्रिाणपत्र  ☐ छ 

शैविक र्ोग्र्िा का प्रिाण पत्र  
☐ छ 

अनुभि पत्र (Experience Letter) 
☐ छ         ☐ छैन  

सूचनािा उल्िेवखि शियहरु सँग सहिि छु ☐ छु 

आिदेकको हस्िािर   

आिदेनको विवि  


