
अनसूुची -१ 

कार्यविधिको दफा २ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित 

ईजाजतपत्रको लाधग ददइने दरखास्त 

 

विषर्: इजाजतपत्र पाउँ भने्न बारे। 

श्री शविद लखन गाउँपाधलका, 
गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, 
घैरुङ्ग, गोरखा। 

र्स शविद लखन गाउँपाधलकाको घ िगयको धनर्ायण व्र्िसार्ी इजाजतपत्र सम्बधिी कार्यविधि २०७५ बर्ोन्जर् साियजधनक 
धनर्ायण कार्य गनयको लाधग ईजाजतपत्र पाउन धनम्न वििरण भरी र्ो दरखास्त पेश गररएको छ।  

१. दरखास्त पेश गने फर्य िा कम्पनीको:- 

   नार्:- 

   ठेगाना:- 

   पोष्ट बक्स नं.:-     टेधलफोन नं.:- 

   फ्र्ाक्स नं.:-      ईरे्ल:- 

२. फर्य िा कम्पनीको प्रकृधत:- 

     प्राईभेट धलधर्टेड कम्पनी     पन्ललक धलधर्टेड कम्पनी 

  एकलैटी       साझेदारी 

(कोठार्ा रेजा लगाउन ुपनेछ।) 

३. सम्पकय को लाधग फर्य िा कम्पनीको आधिकारीक लर्न्िको:- 
   नार्, थर:- 
   ठेगाना:- 
   पोष्ट बक्स नं.:-     टेधलफोन नं.:- 
   फ्र्ाक्स नं.:-      ईरे्ल:- 
४. फर्य िा कम्पनीको वििरण:- 
दताय नं.:-      दताय धर्धत:- 
अधिकृत पूजी:-      जारी पूजी:- 
दताय गने कार्ायलर्को नार् र ठेगाना:- 
५. इजाजतपत्र धलन चािेको िगय : (घ) िगय 
६. सरू्िीकरण िनुे चािेको सरू्ि:- 
७. आधथयक श्रोतको वििरण: 

 रकर् वित्तीर् संस्था/ िैंकको नार्, ठेगाना 
स्थार्ी ओभरड्राफ्ट   

र्दु्दती खाता   

चल्ती खाता   

बचत खाता   

उल्लेन्खत वििरण बािेक अधर् वििरण भए छुटै्ट पेश गनय सवकनछे। 

 

दरखास्त िालाको 
फोटो 



८. कार्दारको वििरण:- 

 (क) प्राविधिक:- 

 (ख) अप्राविधिक:- 

 (ग) अधर्:- 

(प्राविधिक कर्यचारीको प्रर्ाणपत्रको प्रधतधलवप तथा धनजको रं्जरुीनार्ा पेश गनुय पनेछ।) 

९. आफ्नो स्िाधर्त्िर्ा रिेको धनर्ायण सम्बधिी सिारी सािन रे्न्शनरी औजारको वििरण:- 

धस.नं. नार् तथा वििरण दताय नं. क्षर्ता संख्र्ा रू्ल्र् खररद धर्धत अधर् लर्िोरा 
       

       

       

       

       

द्रव्र्ष्ट:- र्स वििरणर्ा उल्लेन्खत सिारी सािन तथा रे्न्शनरी औजारिरुको स्िाधर्त्िको कागजात (दताय प्रर्ाणपत्र) र उि रे्न्शनरी 
औजारिरु चाल ुिालतर्ा रिेको छ भनी रे्काधनकल ईन्धजधनर्रद्वारा प्रार्ान्णत भएको िनु ुपनेछ। 

१०. र्स अन्घ सम्पन्न गरेको कार्को वििरण:- 

धस.नं. धनर्ायण सम्बन्धि कार्को 
प्रकृधत 

कार् गरेको साल रकर् ठेक्कादाता 
कार्ायलर्को नार् 

कार्को अिस्था (प्रगधत 
प्रधतशतर्ा) 

      

      

      

      

११. करचिुा गरेको प्रर्ाण कागजात:- 

क.  

ख. 

ग.  

र्स दरखास्त फारर्र्ा उल्लेन्खत सम्पूणय व्र्िोरा ठीक साचो छ। झठु्ठा ठिरेर्ा कानून बर्ोन्जर् सिलुा बझुाउला। 

धनर्ायण लर्िसार्ीको छाप:      दरखास्तिालाको  

        दस्तखत:- 

        नार्:- 

        धर्धत:- 

द्रव्र्ष्ट:- र्स दरखास्त फारर् साथ दरखास्त फारर्र्ा उल्लेख भएको व्र्िोरा पवुष्ट गनय सम्बधिीत कागजातको प्रर्ान्णत प्रधतधलपी 
संलग्न गनुय पनेछ र कार्ायलर्ले र्ाग गरेको बखत सक्कल कागजात पेश गनुय पनेछ। 

 

 

 


