
अनुसूची -३ 

(बुँदा ४.२सँगसमबबिन् दरखास् फारामको ढाँचा) 

गोकण�श्र नगर कायर् ाा�कको कायार�य 

जोर्ाट�, काठमाण्ड  

पदरद न .३, नर्ा� 

करारको ला�ग दरखास्  ाराा 
(क) ्यैबक्क  ््रण 
 नाम थर  (दर्नागर�मा)  

(अ गरजी ठू�ो अ रमा)  ा�ङग: 

नाग�रक्ा न : जार� गन� बजल�ा : ाम�् : 

सथायी ठरगाना क) बजल�ा ख) न.्ा./गा. ्.स. ग) ््ा न  

 घ) टो� : ङ) मागर/घर न . : च) फो न . 

्ताचार गन� ठरगाना : ईमर� 

बाबकुो नाम, थर : जिम ाम�् :             ( ्.स .मा)              (ईबस् स ््मा) 

बाजरको नाम, थर : हा�को उमरर :             ्षर            ममहना 
(ख) दै� क योगय्ा/्ाा�म (दरखास् फाराम  ररको ्दको �ााग चामहनर  ्शयक ियनू्म दै� क योगय्ा/्ाा�म मात उल�रख गन�) 

आवश्क  ्य््ा ्ोय््ा �वशव�वव्ाल्/बोडर/्ा�ला �दये संस्ा शै��क उपा�ध/्ा�ला  संका् शेरे/प््श् ा्ल �वष् 

दै� क योगय्ा      

     

्ाा�म      

(ग) अयभुव समब धे �ववरर  

का्ारल् पद सेवा/सा्ह/उपसा्ह शेरे/्ह स्ा्े/अस्ा्े/करार 
अव�ध 

दे�ख समा 
       
       

मै�र यस दरखास्मा खु�ााका सम्णूर  ््रणहर सरय सन ्  दरखास् बसुााको ्दको सूचनाको �ााग अयोगय ठह�रनर गर� कुन ैसजाय ्ााको सैन   कुन ै
कुरा ढाँटर ्ा �ुकााको ठह�रामा पचा�् काननू बमोबजम सहनरसु /बसुाउनरसु   उममरद्ार�र ्ा�ना गन�  नी पचा�् काननू ्था यस दरखास् फारामका 
्षृठहरमा उल�र्ख् सब ैद्र ्था �नयमहर ्ा�ना गनर मिजरु गदरसु   साथ ैकरारमा उल�र्ख् द्रहर ्णूर र्मा ्ा�ना गन�सु र करारको समय िदा अगा् ै
करारको अिरय गदार कबम्मा ३ ममहनाको ्ू् र सूचना मदई कायार�यमा �न र्दन मदनरसु   

उमाेदवारको  ्ायाे सह साप उमाेदवारको दस्ख् 
दा्ाँ बा्ाँ 
 
 

 

�ा््: 
कायार�य�र  न�� 
रासद/ डचर न . : रो� न . : 
दरखास् अस्ीकृ्  ा सो को कारण : 
दरखास् रज ुगन�को नाम र दस्ख्� 
ाम�् : 

दरखास् स्ीकृ् /अस्ीकृ् गन�को 
दस्ख् 
ाम�् : 

 

दषटषय : दरखास् साथ सूचनामा उल�र्ख् �गाय् �नमना�्ख् कागजा्हर अ�न्ायर र्मा उममरद्ार  फै�र पमा्ण् गर� र्द गनुर ्न�स   
(१) नर्ा�� नाग�रक्ाको पमाण्तको प�्ा� ् ,   (२) समक ्ा र समबब  ्शयक ्न�मा सो को प�्ा� ् , (३) ियनू्म दै� क 

योगय्ाको पमाण्त र चा�र तक पमाण्तको प�्ा� ् , पा ्ानक कायर (इबिज�नय�रङग, स्ाससय ्था ्दु ाच करसा �गाय्का अिय  रत ) का �ााग 
 ्शयक ्न� षय्सा�यक पमाण्त (�ाईसरिस)को प�्ा� ्, ्ाा�म र अन ु्  ्शयक ्न�मा सो समर्को प�्ा� ,्  मद   

 

हा�सा�ै ्खचरको 

्ास्ोटर साईजको ्रैु 

मुखाकृ�् दर्खनर 

फोटो यहाँ टासनर र 

फोटो र फाराममा 

्न� गर� उममरद्ार�र 

 


