
 

 

साझेदार�मा कायर्�म सं�ालन गनर् इच्छुक �नजी क्ष�े/गैरसरकार� संघ संस्थाको ला�ग आशयप�को �नवेदनको ढाचँा 
 

         �म�तः ............................... 

�ीमान ्�मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू, 

छ�कोट गाउँपा�लका,  
गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय,  

चोयगा, गलु्मी, लिुम्बनी �देश, नेपाल । 
 

�वषयः आशय प� पेश ग�रएको सम्बन्धमा । 

महोदय, 

उपरो� सम्बन्धमा छ�कोट गाउँपा�लकाको आ.व. ................................... को स्वीकृत कायर्�म अनसुार 

.................................................. उ�ेश्यका ला�ग “................................................................ साझेदार� 

कायर्�म” कायार्न्वयन गनर् यस ....................................... संस्थाले आशय प� पेश गरेको जानकार� अनरुोध 

छ । 

�नवदेक : 

नाम: 

ठेगाना: 

आशयप�का साथ संलग्न ग�रएको कागजातहरु 

 १. आशयप� पेश सम्बन्धी �नवदेन,  

 २. आशय प�को फारम,  

 ३. संस्थाको दतार्, नवीकरण, करच�ुा, �वगत तीन वषर्को लेखापर�क्षण ��तवेदन, �नयमनकार� �नकायको अनमु�त  

प� (अनमु�तप� �लनपुन�को हकमा), 

 ४. स्थायी लेखा नम्बर, 

 ५. साझेदार�को ला�ग आवश्यक बजेटको �ोत खलुाएको वा व्यवस्था गनर्सक्ने ��तव�ता प�, 

६. संय�ु उप�ममा कायर्गन� संस्थाहरुको हकमा दबैु संस्था बीचको कायर् िजम्मवेार� खलु्ने सम्झौता प�को  
स�ल १ ��त, 

 ७. �स्तावना पेश गन� संस्थाको अिख्तयार �ा� व्यि�को नाग�रकताको ��त�लपी १ ��त, 

  ८. संस्था कालो सूचीमा नपरेको स्वघोषणा प�को स�ल १ ��त, 

 ९. व्यि�, फमर्, कम्पनी तथा संघसंस्थाको �ववरण (�ोफाईल), 

        १०. �वगत सात वषर्मा काम गरेको समान �कृ�तको काम र स्थानको �ववरण । व्यि�गत आशयप�दाताको 
हकमा �वगत चार वषर्मा सम्प� गरेको समान �कृ�तको कामको �ववरण 

        ११. �स्ता�वत कायर्मा संलग्न हनु े�मखु जनशि�को वैयि�क �ववरण 
 



 

 

फारम १: संस्थाको �ववरण 

� स �ववरणहरु �वस्ततृ जानकार�  
१ संस्थाको नाम  

२ संस्थाको �कार   

३ संय�ु उप�ममा �स्ताव ग�रएको 
स्था�नय साझेदार संस्थाको नाम 

 

४ संस्थाको ल�य र उ�ेश्य �वधान अनसुार  

५ कायर्गत क्षे�हरु �वधान अनसुार  १ 

२ 

३ 

४ 

६ भौगो�लक िजल्ला गाउँपा�लका 
नगरपा�लकाहरु �वधान अनसुार 

िजल्लाको संख्या तथा नाम  
पा�लकाको संख्या तथा नाम 

७ सम्पकर्  ठेगाना र सम्पकर्  व्यि� ठेगाना: 
सम्पकर्  व्यि�को नाम: 
सम्पकर्  व्यि�को पद:  
सम्पकर्  नम्बर:  
इमेल ठेगाना: 

८ दतार् �ववरण दतार् नं  

दतार् �म�त  

दतार् गन� �नकायको नाम  

प�छल्लो न�वकरण �म�त  

९ समाज क्ल्याण प�रषदसँगको आब� 
नम्बर, आब� �म�त र न�वकरण �म�त 

समाज कल्याण प�रषदसँगको 
आब�ता नम्बर 

 

आब�ता �म�त  

न�वकरण �म�त  

१० PAN दतार् नम्बर र �म�त PAN दतार् नम्बर:  
दतार् �म�त: 

११ कर च�ुा �माणप� छ /छैन 
कर च�ुा गरेको प�छल्लो आ�थर्क वषर् 

१२ प�छल्लो साधारण सभा �म�त �म�त 

१३ पणुर्का�लन जम्मा कमर्चार� संख्या   



 

 

१४ कायर्क्षे�/ �वगतका कायर् अनभुवका 
आधारमा कायर्क्षे� उल्लेख गनुर्होस । 

१ 

२ 

३ 

४ 

१५ संस्थाको �लिखत नी�त र कायर्�व�धको 
नाम 

 

१६ लेखा �णाल� र लेखा सफ्टवेर को 
�ववरण 

लेखा �णाल�को नाम; 

लेखा सफ्टवेरको नाम: 

१७ ख�रद र सम्पि� व्यवस्थापन �णाल�को 
�ववरण 

 

 

फाराम २: कायर्योग्य भौ�तक सम्पि� तथा उपकरणहरु 

�. 
स. 

 सम्पि� तथा उपकरण उदाहरणका ला�ग कम्प्यटुर, यातायात, 
साधन, भवन आ�द 

एकाई प�रणाम कै�फयत 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

फाराम ३: संस्थाको कायर्कार� स�म�तको संरचनाको �ववरण 

�. स. नाम पद शैिक्षक योग्यता कायर्कार� स�म�तको कायर्काल अव�ध 

     

     

     

     
     

     



 

 

 

फाराम ४: वतर्मान कमर्चार�को �ववरण (कृपया �वगतको �ववरण नरा�हुोला) 

  �. स. कमर्चार�को नाम  ल��गकता  शैिक्षक 
योग्यता 

पद �वशेषज्ञ
ताको 
क्ष�े 

अनभुव 
वषर्मा 

कमर्चार�को �कार 
(�नय�मत/ 

करार) 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 


	फाराम २: कार्ययोग्य भौतिक सम्पत्ति तथा उपकरणहरु

