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मायादेवी गाउँपािलका  
गाउँ कायपािलकाको कायालय 

क हरीया, प देही 

 दरखा त फारमः 
उ मे ारले दरखा त फाराम भरेको पद स ब धी िववरणः 

पदः तहः 
 

१)आवेदकको यि गत िववरणः 

नाम/थर(देवनागरीमा): 
 
IN ENGLISH(BLOCK LETTER): 

िलङ्गः 

नाग रकता न.ं: जारी गन िज लाः जारी िमितः 

थायी 
ठेगानाः 

(क) देशको नामः (ख)िज लाः (ग) थािनय तहको नामः 

(घ)वडा नः न.पा/गा.पा.: 

प ाचार गन 
ठेगानाः 

स पक नं: ईमेलः 

ज म 
िम
ितः 

IN A.D.: 
 

दरखा त िदने िमितमा आवेदकको हालको उमेरः 
वषः 
मिहनाः िव.स.ंमा: 

बाबुको नाम/थरः आमाको नाम/थरः 

बाजेको नाम/थरः पित/पि नको नाम/थरः 

 
२)शैि क यो यता र तािलमः(दरखा त फाराम भक  पदको लािग चािहने आव यक यूनतम शैि क यो यता र तािलम 
मा  उ लेख गन) 

आव यक यूनतम 
 यो यताः 

िव िव ालय/बोड 
 

शैि क 
उपािध 
 

संकाय 
 

ेणी/ ितशत/िज.िप.ए. 
 

मूल िवषयः 
 

शैि क यो यताः      

     

 
तािलमः 

तािलम िदने सं थाः तािलमः 

  

हाल सालै 

िखिचएको पासपोट 
साइजको फोटो 

 मशः पछाडी 
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अ य तथा आ कािलन िववरणः 

र  समूहः BLOOD GROUP: 

आ कािलन स पकः नाता(नाम/) स पक नं.: 

 
मलै ेयस दरखा तमा खुलाएका स पणू िववरणह  स य छन ्। दरखा त बुझाएको पदको सचूनाको लािग अयो य ठहरीने कुनै सजाए 
 पाएको छैन यिद कुनै कारणवस ढाटे वा लकुाएको ठह रएमा चिलत काननु बमोिजम सहनेछु र बुझाउनेछु ।उ मेदवारले पालना गन  
भिन चिलत काननु तथा यस दरखा त फारमका पृ ह मा उ लिेखत सबै सबै सत तथा िनयमह  पालना गन म जुर छु वा गदछु । 
 साथै करारमा उ लिेखत सबै शतह  पणू पमा पालना गनछु र कि तमा १ मिहनाको पवू सचूना िदई कायालयमा िनबेदन िदनेछु ।     
 

उ मेदवारको या चेः उ मेदवारको द तखतः 

दायाः बायाः 

िमितः 

 कायालयले भनः 

रिसद /भौचर न:ं       रोल न:ं 

  दरखा त अ वीकृत भए सोको कारणः 

दरखा त जु गनको नामः 
द तखतः 
िमितः 

दरखा त वीकृत/अ वीकृत गनको नामः 
द तखतः 
िमितः 

यः दरखा त साथ सूचनामा उ लेिखत लगायतका िन न िलिखत कागजातह  अिनवाय पमा उ मेदवार आफैले  
मािणत गरी पेश गनछु । 

१)नेपाली नाग रकताको माणप को ितिलिप 
२)समक ता र स ब  आव यक पनमा सोको ितिलिप 
३) यूनतम शैि क यो यताको माणप को र चा रि क माणप को ितिलिप र  
४)तािलम र अनभुव आव यक पनमा सो समेतको ितिलिप,आदी । 
 
 

(ध यवाद तथा शभुकामना) 
 

Follow us on for more website link:- http://mayadevimunrupandehi.gov.np 
Facebook link:- http://www.facebook.com/mayadeviruralmun 


