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मायादेवी गाउँपालिका  

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

कम्हरीया,रुपन्देही 

उद्यम लवकास सहजकर्ायको फारम 

उम्मेद्वारिे दरखास्र् फाराम भरेको पद सम्बन्धी लववरणः 

पदः र्हः रोि नं. 

 

१)आवेदकको व्यलिगर् लववरणः 

नाम/थर(देवनागरीमा): 

 

IN ENGLISH(BLOCK LETTER): 

लिङ्गः 

नागररकर्ा नं.: जारी गने लजलिाः जारी लमलर्ः 

स्थायी 

ठेगानाः 

(क)प्रदेशको नामः (ख)लजलिाः (ग)स्थालनय र्हको नामः 

(घ)वडा नः न.पा/गा.पा.: 

पत्राचार गने 

ठेगानाः 

सम्पकय  नं: ईमेिः 

जन्म 

लमलर्ः 

IN A.D.: 

 

दरखास्र् लदने लमलर्मा आवेदकको हािको उमेरः 

वर्यः 

मलहनाः लव.सं.मा: 

बाबकुो नाम/थरः आमाको नाम/थरः 

बाजेको नाम/थरः पलर्/पलननको नाम/थरः 

 

२)शैलिक योग्यर्ा र र्ालिमः(दरखास्र् फाराम भको पदको िालग चालहने आवश्यक न्यूनर्म शैलिक योग्यर्ा र र्ालिम मात्र 

उलिेख गने) 

आवश्यक 

न्यूनर्म 

 योग्यर्ाः 

लवश्वलवद्यािय/बोडय 

 

शैलिक 

उपालध 

 

संकाय 

 

शे्रणी/प्रलर्शर्/लज.लप.ए. 

 

मूि लवर्यः 

 

शैलिक 

योग्यर्ाः 

     

     

 

र्ालिमः 

र्ालिम लदने संस्थाः र्ालिमः 

  

हाल सालै 

खिखिएको पासपोर्ट 

साइजको फोर्ो 
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अन्य र्था आप्तकालिन लववरणः 

रि समूहः BLOOD GROUP: 

आप्तकालिन सम्पकय ः नार्ा(नाम/) सम्पकय  नं.: 

 

 

मलेै यस दरखास्तमा खलुाएका सम्परू्ण वििरर्हरु सत्य छन ्। दरखास्त बझुाएको पदको सचूनाको लावि अयोग्य ठहरीने कुन ैसजाए पाएको छैन 

यवद कुनै कारर्िस ढाटे िा लकुाएको ठहररएमा प्रचवलत काननु बमोवजम सहनेछु र बझुाउनेछु ।उम्मदेिारले पालना िने भवन प्रचवलत काननु 

तथा यस दरखास्त फारमका पषृ्ठहरुमा उल्लेवखत सबै सबै सतण तथा वनयमहरु पालना िनण मञ्जरु छु िा िदणछु । साथै करारमा उल्लेवखत सबै 

शतणहरु परू्ण रुपमा पालना िनेछु र कवम्तमा १ मवहनाको पिूण सचूना वदई कायाणलयमा वनबेदन वदनेछु ।     

उम्मेदवारको लयापचेः उम्मेदवारको दस्र्खर्ः 

दायाः बायाः 

लमलर्ः 

 कायायियिे भनेः 

रलसद /भौचर नं:       रोि नं: 

  दरखास्र् अस्वीकृर् भए सोको कारणः 

दरखास्र् रुजु गनेको नामः 

दस्र्खर्ः 

लमलर्ः 

दरखास्र् स्वीकृर्/अस्वीकृर् गनेको नामः 

दस्र्खर्ः 

लमलर्ः 

द्रष्टव्यः दरखास्र् साथ सूचनामा उलिेलखर् िगायर्का लनम्न लिलखर् कागजार्हरु अलनवाययरुपमा उम्मेदवार आफैिे प्रमालणर् गरी 

पेश गनेछु । 

१) नेपािी नागररकर्ाको प्रमाणपत्रको प्रलर्लिलप 

२) समकिर्ा र सम्बद्भ आवश्यक पनेमा सोको प्रलर्लिलप 

३) न्यूनर्म शैलिक योग्यर्ाको प्रमाणपत्रको र चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलर्लिलप  

४) प्रालवलधक कायय (इलन्जलनयररङ्ग,स्वास्थय र्था पशु लचलकनसा िगायर्का अन्य िेत्र) का िालग आवश्यक पने व्यवसालयक 

प्रमाणपत्र(िाइसेन्स) को प्रलर्लिलप र 

५) र्ालिम र अनुभव आवश्यक पनेमा सो समेर्को प्रलर्लिलप,आदी । 

 

 

 

(धन्यिाद तथा शभुकामना) 


