अनुसच
ू ी – १ (ग)

(िनयम ३ सँग सम्ब�न्धत)
केबुल वा भू–उप�हको माध्यमबाट सोझै कायर्�म

�वतरण गन� �णाली (डाइरे क्ट टु होम) मा आधा�रत
भइ टे िलिभजन �सारण गनर्को लािग �दइने
िनवेदन

�ी .............................................................
रा��य �सारण िनयमावली, २०५२ को िनयम ३ बमो�जम केबुल वा भू–उप�हको माध्यमबाट सोझै कायर्�म �वतरण

गन� �णाली (डाइरे क्ट टु होम) मा आधा�रत भइ टे िलिभजन �सारण गनर्को लािग दे हायका �ववरणहरु खुलाई यो िनवेदन
गरे को छु/ छ� ।
१. िनवेदकको,
(क)

स्थायी ठे गाना
�जल्लाः–

(ख)

नगरपािलका/गा.�व.स. :–

अस्थायी ठे गाना
�जल्लाः–

नगरपािलका/गा.�व.स. :–

वडा नं. :–

वडा नं. :–

फोन नं. :–

फोन नं.:–

गाउँ /टोलः–
घर नं. :–

फ्याक्स नं. :–

इमेल :–

संस्था भए –

गाउँ /टोलः–
घर नं. :–

फ्याक्स नं.:–

इमेल :–

संस्थाको नामः

संस्था दतार् नं. र िमितः
व्य�� भए –

नाग�रकता िलएको �जल्लाः–
२.

िमित र नाग�रकता नं.:–

�सारण संस्था वा व्य��को
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

नामः–

आिथर्क �स्थित (�स्थर तथा चालू पूज
ँ ी):–

अनुभवः–

�ा�विधक दक्षताः–

३.

�सारण ग�रने स्थानः–

५.

�सारण शुरु हुने िमितः–

४.
६.

�सारण हुने क्षे�ः–

�सारणमा �योग ग�रने िचन्ह, सकेत वा लोगो (कल साइन):–

७.

�सारण क्षमताः–

९.

�सारण सम्बन्धमा उपभो�ा तथा अन्य व्य�� वा िनकायसँग ग�रएको सम्झौताः–

११.

�सारणको समयाविधः–

८.

१०.
१२.

�सारण गदार् �योग ग�रने उपकरणहरुः–

�सारणमा �योग हुने भाषाः–

�सारण ग�रने कायर्�महरुः–

मािथ ले�खएको व्यहोरा ठ�क साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमो�जम सहुँला बुझाउँ ला ।
िनवेदककोः–
सह�ः–

नामः–

िमितः–

िनवेदन साथ दे हायको कागजात संलग्न गनुर् पन�छः–
(क)

सम्ब�न्धत �वषयमा अनुभवी तथा ख्याती �ा� व्य�� वा मान्यता �ा� अनुसन्भनात्मक संस्थाबाट आफूले

इजाजतप� िलन खोजेको �वषयको आिथर्क, �ा�विधक तथा व्यवसाियक पक्षमा �वस्तृत अध्ययन गनर् लगाई तयार
गरे को �ितवेदन ।
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

�सारण संस्था दतार्को �माणप�, सम्ब�न्धत �वधान तथा सञ्चालकहरुको नाग�रकताको �माण्प�को �ितिल�प ।
िनवेदन दस्तुर बुझाएको रिसद वा त्यस्तो दस्तुर राज� खातामा जम्मा गरे को दा�ो �ित भौचर ।
�सारण केन्� रहने ठाउँ को �ववरण र �सारण संस्थाको �सारण पहुँच दे �खने नक्सा ।

मन्�ालयले समय समयमा तो�क �दएको अन्य कागजात ।

