
अनुसूची-३ 
(दफा ४.२ सँग सम्बन्धित) 

मेरिङदेन गाउँपालिका 

 गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
साधथाक्रा, ताप्िेजुङ 
प्रदेश नं. १, नेपाि 

करारको लागि दरखास्त फाराम 
(क) उम्मेद्वाििे दिखास्त फािाम भिेको पद सम्बधिी ववविण 
क) ववज्ञापन नः ख) खिुा/आ.प्र. ग) पदः घ) सेवाः 
ङ) समूहः च) तहः छ) पिीक्षा केधरः 

(ख) वैर्न्ततक ववविण 
 नाम थि

  
(देवनागिीमा)  
(अंग्रेजी ठूिो अक्षिमा)  लिङ्ग: 

नागरिकता नं: जािी गने न्जल्िा : लमतत : 
स्थार्ी ठेगाना क) 

न्जल्िा 
ख) न.पा./गा.वव.स. ग) वडा नं 

 घ) टोि : ङ) मागय/घि नं. : च) फोन नं. 
पत्राचाि गने ठेगाना : ईमेि 
बाबुको नाम, थि : जधम लमतत :             (वव.सं.मा)              (ईन्स्व संवतमा) 
बाजेको नाम, थि : हािको उमेि :             वर्य            महहना 

(ग) शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम (दिखास्त फािाम भिेको पदको िागग चाहहने आवश्र्क धरू्नतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ता/तालिम मात्र उल्िेख गने) 
आवश्यक न्यूनतम 
योग्यता 

ववश्वववद्यालय/बोर्ड/ताललम ददने 
संस्था 

शैक्षिक उपागि/ताललम  संकाय शे्रणी/प्रततशत मूल ववषय 

शैक्षक्षक र्ोग्र्ता      
     

तालिम      
(घ) अनुभव सम्बन्िी वववरण  

कायाडलय पद सेवा/समूह/उपसमहू शे्रणी/तह स्थायी/अस्थायी/करार 
अवगि 

देखख सम्म 
       
       

मैिे र्स दिखास्तमा खुिाएका सम्पूणय ववविणहरु सत्र् छन ्। दिखास्त बुझाएको पदको सूचनाको िागग अर्ोग्र् ठहरिने गिी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुिा 
ढाँटे वा िुकाएको ठहरिएमा प्रचलित कानून बमोन्जम सहनेछु/बुझाउनेछु । उम्मेदवाििे पािना गने भनी प्रचलित कानून तथा र्स दिखास्त फािामका पषृ्ठहरुमा 
उल्िेखखत सबै शतय तथा तनर्महरु पािना गनय मधजुि गदयछु । साथै किािमा उल्िेखखत शतयहरु पूणय रुपमा पािना गनेछु ि किािको समर्भधदा अगावै किािको अधत्र् 
गदाय कन्म्तमा ३ महहनाको पूवय सूचना हदई कार्ायिर्मा तनवेदन हदनेछु । 

उम्मेदवारको ल्याप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस्तखत 
दायााँ बायााँ 
 
 

 
लमतत: 

कार्ायिर्िे भनेः 
िलसद/भौचि नं. : िोि नं. : 
दिखास्त अस्वीकृत भए सो को कािण : 
दिखास्त रुजु गनेको नाम ि दस्तखतः 
लमतत : 

दिखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत गनेको 
दस्तखत 
लमतत : 

 

रष्टव्र् : दिखास्त साथ सूचनामा उल्िेखखत िगार्त तनम्नलिखखत कागजातहरु अतनवार्य रुपमा उम्मेदवाि आफैिे प्रमाखणत गिी पेश गनुय पनेछ । (१) नेपािी 
नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रततलिवप,   (२) समकक्षता ि सम्बद्ि आवश्र्क पनेमा सो को प्रततलिवप, (३) धरू्नतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र ि चारित्रत्रक 
प्रमाणपत्रको प्रततलिवप, प्राववगिक कार्य (इन्धजतनर्रिङ्ग, स्वास््र् तथा पशु गचककत्सा िगार्तका अधर् क्षेत्र) का िागग आवश्र्क पने व्र्वसातर्क प्रमाणपत्र 
(िाईसेधस)को प्रततलिवप, तालिम ि अनुभव आवश्र्क पनेमा सो समेतको प्रततलिवप, आहद । 

हािसािै खखचेको पासपोटय 
साईजको पुिै मुखाकृतत 
देखखने फोटो र्हाँ टास्ने ि 
फोटो ि फािाममा पने गिी 
उम्मेदवाििे दस्तखत गने 


