६. संघसंस्था, पत्रपत्रत्रका तथा छापाखाना सम्बन्धी
१. संस्था दर्ााको लागि जिल्ला प्रशासन
कार्ाालर्लाई संबोधन िरे को र्दथा
समितर्का पदागधकारी र सदस्र्हरुको
संर्ुक्र् तनवेदन ।
२ स्थानीर् र्ह
(निरपामलका/िहानिरपामलका) को
मसफाररस पत्र ।
३. र्दथा समितर्का पदागधकारी र
सदस्र्हरुले नेपाली काििको प्रत्र्ेक
पानाको र्ल िागथ दस्र्खर् िरे को ववधान
३ प्रतर् र ववधानको वपडिएफ Format िा
soft copy फाइल सिेर् पेश िने ।
४. संस्था स्थापनाका लागि तनम्न कुराहरु

खोमलएको कार्ा समितर्को र्ीन िुणा बढी
भेलाको तनणार्,

o

सवासम्िर्ले र्दथा समितर्का
पदागधकारी र सदस्र्हरुको चर्न

संस्था

६.१ दताा

सम्बन्धी

o

िररएको ।

आवस्र्क

सवासम्िर्ले संस्थाको नाि र

िांचबझ
ु

ठे िाना छनोट िररएको ।

o

कजम्र्िा ९ सदस्र्ीर् ( ४ िना भोमलपल्ट
पददधकारी, ५ िना सदस्र् रहने)
कार्ा समितर्को िठन िने।

o

ववधान िस्र्ौदा र्र्ार िने
उपसमितर्को िठन िने ।

o

सकेको

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्
काठिाण्िौिा संस्था दर्ाा िने
तनणार् ।

५ र्दथा समितर्का पदागधकारी र्था
सदस्र्हरुको नािररकर्ाको स्वंर्ि
प्रिाणणर् प्रतर्मलपीहरु १/१ प्रतर् ।
६ संस्थाका र्दथा समितर्का पदागधकारी
र्था सदस्र्हरुको नाि, ठे िाना, सम्पका
नं., ई-िेल, दस्र्खर् र फोटोसदहर्को
नािावली ।
७ संस्थाका पदागधकारीहरुको चालचलन
बुझक
े ो प्रहरी प्रतर्वेदन ।
८ र्दथा समितर्का पदागधकारीहरु सक्कल

सहार्क
रु १०००।-

प्र.जि.अ.

स.प्र.जि.अ. को

प्रशासकीर्

अन्र् किाचारीको

हकिा प्र.जि.अ. र

अगधकृर्/शाखा हकिा स.प्र.जि.अ..
हे ने ना.सु.

सोिबार
र
बुधबार

नािररकर्ा सदहर् सनाखर्का बखर्
उपजस्थर् हुनुपने ।
९ संस्थाको नाि र उद्देश्र्को ववषर्िा
सम्बजन्धर् िन्त्रालर्, ववभाि र तनकार्को
रार् प्रतर्क्रिर्ा र्था सहिर्ी मलनप
ु ने
भएिा सोको मसफाररस
१०। ३ प्रतर् ववधान
१. नबबकरणका लागि जिल्ला प्रशासन
कार्ाालर्लाई संबोधन िरे को र्ोक्रकएको
ढााँचाको तनवेदन ।
२.ववधान सम्िर् साधारणसभाले चालु

आ.ब. को लागि लेखा परीक्षक तनर्ुजक्र्,
सम्बजन्धर् आ.ब. को लेखा परीक्षण

प्रतर्वेदन, वावषाक प्रितर् प्रतर्वेदन र कार्ा
समितर् छनौट िरे को तनणार्को
िाइन्र्ुटको अध्र्क्ष/सगचवले प्रिाणणर्

िरे को प्रतर्मलपी र सम्बजन्धर् आ.ब. को
वावषाक कार्ाप्रितर् बबवरण ।
३. सम्बजन्धर् आ.ब. को लेखापरीक्षण
प्रतर्वेदन ।
४. संस्थाको पान (PAN) दर्ाा प्रिाणपत्र र
६.२

संस्था

नत्रबकरण

सम्बजन्धर् आ.ब. को लागि आन्र्ररक
रािश्व कार्ाालर्को मसफाररस ।
५. सम्बजन्धर् आ.ब. को लागि सम्बजन्धर्
स्थानीर् र्ह
(निरपामलका/िहानिरपामलका) को
मसफाररस ।
६ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले स्वीकृर्
िरे को संस्थाको ववधानको प्रतर्मलपी,
Format िा soft copy ।

७. संस्थाको प्रिाणपत्रको फोटोकपी ।
८. बैदमशक सहर्ोिको कार्ािि सञ्चालन
िरे को भए सिाि कल्र्ाण पररषदको
कार्ािि स्वीकृर् पत्र र कार्ािि

अनुििनको प्रतर्वेदन र स्थानीर् र्ह

(निरपामलका/िहानिरपामलका) कार्ािि
सञ्चालनको स्थलिर् अनि
ु िनको

सहार्क
प्रकृर्ा पुरा

भएिा सोही रु ५००।ददन

प्र.जि.अ.

स.प्र.जि.अ. को

आइर्बार,

प्रशासकीर्

हकिा प्र.जि.अ. र

िंिलबार

अन्र् किाचारीको

र

अगधकृर्/शाखा हकिा स.प्र.जि.अ..
हे ने ना.सु.

बबहीबार

प्रतर्वेदन ।
९. संस्थाको लेटरप्र्ाििा वर्ािान
कार्ासमितर्को प्रिाणणर् नािावली ।
१० कुल साधारण सदस्र् संख्र्ा खुलाएको
नािावलीसदहर्को प्रिाणणर् बबवरण र
साधारणसभा/ववशेष साधारण सभािा
उपजस्थतर्को संख्र्ाको बबवरण ।
११. बालिह
ृ सञ्चालन सम्बन्धी संस्था
भए बालिह
ृ िा शसुल्क वा तनशुल्क

सञ्चालन िरे को खुल्ने िरी स्थलिर्

अनुििन सदहर्को प्रिाणणर् प्रतर्वेदन
सिेर् खल
ु ेको सम्बजन्धर् स्थानीर् र्ह
(निरपामलका/िहानिरपामलका) को
मसफाररस ।
१२. लेखापरीक्षकको प्रिाणपत्र, पान (PAN)
दर्ाा प्रिाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रिाणपत्र
(नववकरण सिेर् दे णखने िरी), करचुक्र्ाको
प्रिाणपत्र सिेर् ।

१. ररर् पूवक
ा को तनवेदन

२. र्ीन िहले ववधान - ३ प्रतर् ।
३ नववकरण भएको संस्थाको प्रिाण पत्र र
सोको फोटोकवप ।
४.संसोधन िने प्रस्र्ाव कूल सदस्र्

सहार्क
प्र.जि.अ.

स.प्र.जि.अ. को

प्रतर् ।

प्रशासकीर्

अन्र् किाचारीको

संस्थाको संख्र्ाको दईु तर्हाई (२/३) साधारण सभा प्रकृर्ा पुरा
सदस्र्हरुले पाररर् िरे को प्रिाणणर् तनणार्
६.३ त्रबधान
भएिा सोदह
संशोधन ५.जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले स्वीकृर्

ददन

अगधकृर्/शाखा हकिा स.प्र.
हे ने ना.सु.

िरे को संस्थाको ववधानको प्रिाणणर्
प्रतर्मलपी ।

६ संशोगधर् ववधानको वपडिएफ िा राखी
पेश िने ।

संस्था
दताा

६.४

प्रमाण

पत्र तथा
स्वीकृत

१. ररर् पूवक
ा को तनवेदन
२. कार्ा समितर्को तनणार्को प्रतर्मलवप
३. संस्था दर्ाा प्रिाणपत्र

प्रत्र्ेक
सोही ददन

हकिा प्र.जि.अ. र

पानाको
रु.३।– का
दरले दटकट

सहार्क
प्र.जि.अ.
प्रशासकीर् अ

ववधानको
प्रततलिवप

४. आवस्र्कर्ा अनस
ु ाटर प्रहरी
प्रतर्बेदन बुझ्न सक्रकनेछ

सम्बन्धी

१. ररर्पूवक
ा को तनवेदन

जिल्िामा
संस्थाको

६.५

शाखा

खोल्ने

सम्बन्धी

२ संस्थाको कार्ासमितर्को तनणार्
३. ववधानको प्रतर्मलवप र दर्ाा
प्रिाणपत्रको प्रतर्मलवप(नववकरण

सहार्क
सोही ददन

तन:शुल्क

दे णखने)

प्र.जि.अ.

स.प्र.जि.अ. को

प्रशासकीर्

अन्र् किाचारीको

हकिा प्र.जि.अ. र

अगधकृर्/शाखा हकिा स.प्र.जि.अ..
हे ने ना.सु.

४. सम्बजन्धर् निरपामलकाको
मसफाररस पत्र
क. प्रकाशक बारे
१.जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्लाई
संबोधन िरे को र्ोक्रकएको ढााँचाको
तनवेदन ।
२. प्रकाशकको ४ प्रतर् फोटो र
नािररकर्ाको फोटोकपी।
३. प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप
प्रबन्ध पत्र वा संस्थाको छाप प्रबन्ध
पत्र वा संस्थाको स्वीकृर् ववधान

दै तनक पबत्रका

प्रिाण पत्र, नववकरण भएको प्रिाणपत्र,

रु.१०००।–

कर चुक्र्ाको पत्र, अडिट ररपोटा ,

अधासाप्र्ादहक

संचालकहरुको बैठकको तनणार् सिेर्का

पत्रपत्रत्रका
६.६

दबाा

सम्बन्धी

काििार्हरुको प्रिाणणर् प्रतर्मलवप ।
४. संचालकहरु सबैको नािररकर्ाको
फोटोकपीहरु ।
५. प्रहरी चालचलन
ख) सम्पादक बारे
१. सम्पादकको नािररकर्ा प्रिाणपत्रको
फोटोकपी ।
२. सम्पादकको शैक्षक्षक र्ोग्र्र्ाको
एस.एल.सी. दे णख स्नार्क सम्िको
िाकामसट, चाररबत्रक प्रिाणपत्र र
वप्रभिनल सदटा क्रफकेटका फोटोकपीहरु
वा एस.एल.सी. उत्र्ीणा िरी
पत्रकाररर्ािा १० (दश) वषा कार्ा िरे को
सच
ू ना ववभािको प्रिाणपत्र सिेर्का

रु.७००।–
प्रकृर्ा

पुिेपछी

साप्र्ादहक
रु.५००।–

साेेही जेददन पाक्षक्षक
रु.३००।–
िामसक र
अन्र् रु
२००।-

सहार्क
प्र.जि.अ.

स.प्र.जि.अ. को

प्रशासकीर्

अन्र् किाचारीको

हकिा प्र.जि.अ. र

अगधकृर्/शाखा हकिा स.प्र.जि.अ..
हे ने ना.सु.

शुिबार

प्रिाण पत्रहरुको फोटोकपीहरु ।
३.सम्पादकलाई प्रकाशकले तनर्ुजक्र्
िरे को पत्र

४. पबत्रकािा सम्पादक पदिा रही काि
िने बारे को सम्पादकको िंिुरीनािा
पत्र ।

५. प्रहरी चालचलन

