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प्रदेश मवुा ऩरयषद् ननमभावरी, २०७७ 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत नभनत 

२०७७।०४।२१ 

प्रदेश मवुा ऩरयषद् ऐन, २०७६ को दपा ३१ रे ददएको अनधकाय प्रमोग 
गयी फागभती प्रदेश सयकायरे देहामका ननमभहरु फनाएको छ। 

1. सॊशऺप् त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी ननमभहरुको नाभ "प्रदेश मवुा 
 ऩरयषद् ननमभावरी, २०७७" यहेको छ। 

(२) मो ननमभावरी प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन बएको 
नभनतफाट प्रायम्ब हनुछे। 

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस 
 ननमभावरीभा,- 

(क) "उऩाध्मऺ "बन्नारे ऩरयषद्को उऩाध्मऺ सम्झन ु
ऩछथ। 

(ख) "ऐन" बन्नारे प्रदेश मवुा ऩरयषद् ऐन, २०७६ 
सम्झन ुऩछथ। 

(ग) "ऩरयषद्" बन्नारे ऐनको दपा ५ फभोशजभको प्रदेश 
मवुा ऩरयषद् सम्झन ुऩछथ। 

(घ) "भन्रारम" बन्नारे मवुा ऺेर हेने भन्रारम 
सम्झन ुऩछथ। 

(ङ) "सनभनत" बन्नारे ऐनको दपा १० फभोशजभको 
कामथकायी सनभनत सम्झन ुऩछथ। 
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3. ऩरयषद्को अन्म काभ, कतथव्म य अनधकाय: ऐनको दपा ६ भा 
 उशलरशखत काभ, कतथव्म य अनधकायको अनतरयक्त ऩरयषद्को अन्म 
 काभ, कतथव्म य अनधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे:- 

(क) भन्रारमरे ननमकु्त गयेका प्रदेश ववकास 
स्वमभसेवकहरुको ऩरयचारन, अनगुभन य 
भूलमाङ्कन गने, 

(ख) मवुाको ऺेरभा कामथ गने सॊघ सॊस्थाहरुसॉग 
सहकामथ गनथ प्रदेशनबर मवुाको ववकासभा कामथ 
गने गैयसयकायी सॊस्थाहरुराई ऩरयचारन गने 
सम्फन्धभा आवश्मक नीनत ननधाथयण गने,  

(ग) दवु्मथसनीभा रागेका मवुाहरुराई ऩनुस्थाथऩना गनथ 
तत्सम्फन्धी सॊघ वा सॊस्थासॉग सहकामथ गयी 
आवश्मक कामथक्रभ सञ्चारन गने, 

(घ) मवुाको भनोवृशिभा सकायात्भक ऩरयवतथन गनथ 
मवुा जागयण तथा सचेतना अनबमान सञ्चारन 
गने। 

4. उऩाध्मऺको सेवा, शतथ य सवुवधा: (१) उऩाध्मऺ ऩरयषद्को ऩूया 
 सभम काभ गने प्रभखु ऩदानधकायी हनुेछ। 

(२) उऩाध्मऺरे ऩरयषद्को काभको नसरनसराभा 
नेऩारनबर जान ुऩदाथ ऩरयषद्को अध्मऺफाट य नेऩार फावहय जाॉदा 
प्रदेश सयकायफाट स्वीकृनत नरन ुऩनेछ। 

(३) उऩाध्मऺरे प्रदेश सयकायको एघायौं तहको अनधकृत 
कभथचायीको शरुु तरफ स्केर फयाफयको ऩारयश्रनभक ऩाउॉनेछ। 

(४) ऩरयषद्रे उऩाध्मऺराई एघायौं तहका अनधकृत 
कभथचायी सयह सवायी साधन, चारक य इन्धन सवुवधा उऩरब्ध 
गयाउनेछ। 
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(5) उऩाध्मऺराई मस ननमभावरीभा तोवकए फाहेकको 
अन्म कुनै ऩनन प्रकायको प्रोत्साहन बिा रगामत थऩ सवुवधाहरु 
ददइने छैन। 

5. शजलरा मवुा सनभनतका अध्मऺको सेवा शतथ य सवुवधा: (1) शजलरा 
 मवुा सनभनतको अध्मऺरे सञ्चाय य मातामात खचथ फाऩत प्रत्मेक 
 भवहना फीस हजाय रुऩैमाॉ ऩाउनेछन।् 

(२) शजलरा मवुा सनभनतको अध्मऺ ननमनभत रुऩभा 
शजलरा शस्थत मवुा ऺेर हेने कामाथरमभा उऩशस्थत बई कामथ 
सम्ऩादन गनुथ ऩनेछ। 

6. उऩाध्मऺ तथा शजलरा मवुा सनभनतका अध्मऺरे ऩाउन े नफदा: 
 उऩाध्मऺ तथा शजलरा मवुा सनभनतका अध्मऺरे देहामको नफदा 
 देहाम फभोशजभ ऩाउनेछ:- 

(क) बैऩयी आउने तथा ऩवथ नफदा:  बैऩयी आउन ेनफदा 
छ ददन य ऩवथ नफदा छ ददन गयी जम्भा फाह्र 
ददन,  

(ख) नफयाभी नफदा: प्रत्मेक फषथ फाह्र ददनका दयरे, 
(ग) भवहरा उऩाध्मऺ  तथा शजलरा मवुा सनभनतका 

अध्मऺ गबथवती बएभा सेवा अवनधबय फढीभा दईु 
ऩटकसम्भ सतु्केयी अशघ वा ऩनछ गयी अन्ठानब्फे 
ददन प्रसूनत नफदा ऩाउनेछन,् 

(घ) ऩरुुष उऩाध्मऺ तथा शजलरा मवुा सनभनतका 
अध्मऺको ऩत्नी सतु्केयी हनु ेबएभा सेवा अवनधबय 
फढीभा दईु ऩटकसम्भ ननजरे सतु्केयीको अशघ वा 
ऩनछ गयी ऩन्र ददन प्रसूनत स्माहाय नफदा ऩाउनेछ, 

(ङ) वकरयमा नफदा: आफ्नो कुर धभथ अनसुाय उऩाध्मऺ 
तथा शजलरा मवुा सनभनतका अध्मऺ आपैँ  वकरयमा 
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फस्न ु ऩयेभा ननजरे फढीभा ऩन्र ददन  वकरयमा 
नफदा ऩाउनछे, 

(च) मस ननमभ फभोशजभ उऩाध्मऺ तथा शजलरा मवुा 
सनभनतका अध्मऺरे ऩाउन े बैऩयी आउन े नफदा 
तथा ऩवथ नफदा य नफयाभी नफदा सशञ्चत हनु ेछैन । 

(छ) उऩाध्मऺ तथा शजलरा मवुा सनभनतका अध्मऺरे 
बैऩयी आउने नफदा य ऩवथ नफदा आपैँ  स्वीकृत गनथ 
सक्नेछन।् 

तय अन्म नफदा नरन ु ऩयेभा उऩाध्मऺको 
हकभा ऩरयषद्को अध्मऺफाट य शजलरा मवुा 
सनभनतका अध्मऺको हकभा उऩाध्मऺफाट नफदा 
स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ। 

7. मवुा सम्फन्धी क्रफ, सॊघ वा सॊस्था आवद्धता तथा नवीकयण 
 सम्फन्धी व्मवस्था: (1) ऐनको दपा १६ फभोशजभ ऩरयषद् भा 
 आवद्ध हनु चाहने सॊघ वा सॊस्थारे देहामका कागजातहरु सॊरग्न 
 याखी अनसूुची-१ फभोशजभको ढाॉचाभा ऩरयषद् को सशचवारमभा 
 ननवेदन ददन ुऩनेछ:- 

(क) सॊस्था दताथको प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ, 
(ख) सॊस्थाको ववधान वा प्रफन्धऩर, 
(ग) सॊघ वा सॊस्थाको अशघलरो आनथथक वषथको 

वावषथक रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन, 
(घ) सॊस्थाको अशघलरो आनथथक वषथको कय चकु्ताको 

प्रभाणऩर। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ प्राप्त ननवेदन उऩय ऩरयषद्रे 
आवश्मक जाॉचफझु गदाथ ननवेदक सॊघ वा सॊस्थाराई ऩरयषद् भा 
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आवद्धता प्रदान गनथ उऩमकु्त देशखएभा तीन हजाय रुऩैमाॉ दस्तयु 
नरई अनसूुची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा आवद्धताको प्रभाणऩर 
ददइनेछ। 

(३) ऩरयषद् भा आवद्ध बएका सॊघ वा सॊस्थारे आफ्नो 
आवद्धता कामभै याख्न चाहेभा त्मस्तो आवद्धताको अवनध सवकन ु
बन्दा ऩन्र ददन अगावै नवीकयणको रानग अनसूुची-३ फभोशजभको 
ढाॉचाभा ऩरयषद् भा  ननवेदन ददन ुऩनेछ । 

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभ ददने ननवेदनको साथभा 
देहामका कागजात ऩेश गनुथ ऩनेछ :- 

(क) सॊघ वा सॊस्थारे नवीकयण वा फहार यहन े
अवनध ऩवुि गने प्रभाणको प्रनतनरवऩ, 

(ख) क्रफ, सॊघ वा सॊस्थाको वावषथक रेखाऩयीऺण 
प्रनतवेदन, 

(ग) कयचकु्ताको प्रभाण ऩर, 
(घ) ऩरयषद्रे तोकेको अन्म कागजात। 

(५) उऩननमभ (३) फभोशजभको आवद्धता नवीकयण 
गयाउनका रानग ददएको ननवेदन जाॉचफझु गदाथ ऩरयषद्रे उऩमकु्त 
देखेभा तीन हजाय रुऩैमाॉ नवीकयण दस्तयु नरई ननवेदक सॊघ वा 
सॊस्थाको आवद्धता नवीकयण गयी ददनछे । 

(६) उऩननमभ (३) फभोशजभको अवनधनबर आवद्धता 
नवीकयण गयाउन नसक्न े सॊघ वा सॊस्थारे त्मसको भनानसफ 
कायण देखाई सो अवनध सभाप्त बएको नभनतरे तीन भवहनानबर 
नवीकयणको रानग अनसूुची-३ फभोशजभको ढाॉचाभा ऩरयषद् भा 
ननवेदन ददन सक्नेछ। 
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(७) उऩननमभ (६) फभोशजभ ऩयेको ननवेदन जाॉचफझु गदाथ 
भनानसफ देशखएभा ऩरयषद्रे उऩननमभ (५) फभोशजभ राग्न े
नवीकयण दस्तयुभा त्मस्तो दस्तयुको ऩचास प्रनतशत थऩ दस्तयु 
नरई त्मस्तो सॊघ वा सॊस्थाको आवद्धता नवीकयण गयी ददन ु
ऩनेछ। 

8. आवद्धता यद्द सम्फन्धी व्मवस्था: (1) देहामको अवस्थाभा ऩरयषद् भा 
 आवद्ध बएका सॊघ वा सॊस्थाको आवद्धता स्वत: यद्द बएको 
 भानननेछ :- 

(क) प्रचनरत कानून फभोशजभ सॊघ वा सॊस्थाको 
ववघटन बएभा, 

(ख) ननमभ 7 फभोशजभको अवनधनबर आवद्धता 
नवीकयण नगयाएभा, 

(२) देहामको अवस्थाभा ऩरयषद्रे आपूसॉग आवद्ध बएका 
सॊघ वा सॊस्थाको आवद्धता यद्द गनथ सक्नेछ :- 

(क) वावषथक रेखाऩयीऺण नगयाएभा, 
(ख) सॊघ वा सॊस्थाको ववधानभा सॊशोधन बई 

कामथऺ ेरभा मवुा ऺेर नयहन ेबएभा, 
(ग) सॊघ वा सॊस्थाको यकभ वहनानभना गयेभा, 
(घ) आफ्नो उद्दशे्म अनरुुऩ काभ कायफाही गयेको 

नऩाइएभा, 
(ङ) ऩरयषद्को वहत ववऩयीतको कुनै कामथ गयेभा वा 

ऩरयषद्राई हानन नोक्सानी ऩरु् माएभा, 
(च) ऩरयषद्रे आवद्धता ददॉदाको शतथ तथा ऩरयषद्को 

सहमोग य सहकामथभा गरयने कुनै  काभको 
सम्फन्धभा ददएको ननदेशन ऩारना नगयेभा, 
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(छ) कुनै याजनीनतक दरसॉग आवद्ध बएभा, 
(ज) याविम एकता तथा साभाशजक सदबाव 

खरफनरन ेकामथ गयेभा। 

(3) मस ननमभ फनभशजभ आवद्धता यद्ध गनुथ ऩूवथ ऩरयषद्रे 
त्मस्तो सॊघ वा सॊस्थाराई सात ददनको सभम ददएय सपाइको 
भौका ददन ुऩनेछ। 

9. आम व्ममको वववयण याख्न ु ऩने: (१) ऩरयषद् भा आवद्ध सॊघ वा 
 सॊस्थारे आपूरे प्राप्त यकभको आम व्ममको वववयण याख्न ुऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको वववयण ऩरयषद्रे तोकेको 
सभमनबर ऩरयषद् सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

(३) आपूसॉग आवद्ध सॊघ वा सॊस्थाहरुरे उऩननमभ (१) 
फभोशजभ याखेको आम व्ममको वववयण ऩरयषद्रे जनुसकैु सभमभा 
जाॉच गनथ, गयाउन सक्नेछ। 

(४) ऩरयषद्रे उऩननमभ (३) फभोशजभ सॊघ वा सॊस्थाको 
आम व्ममको वववयण जाॉच गदाथ कुनै अननमनभतता वा वहनानभना 
बएको देशखएभा त्मसयी अननमनभत वा वहनानभना बएको यकभ 
सम्फशन्धत व्मशक्तफाट प्रचनरत कानून फभोशजभ असरु उऩय 
गनेछ। 

10. आचयण सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऩरयषद्, कामथकायी सनभनत, शजलरा 
 मवुा सनभनतभा ननमकु्त हनु े तथा भनोनमन हनुे ऩदानधकायीहरुरे 
 देहामका आचयण ऩारना गनुथ ऩनेछ:- 

(क) ऩदानधकायीरे अनशुासनभा यही आफ्नो कतथव्म 
इभान्दारयता य तत्ऩयताकासाथ ऩारना गने, 

(ख) सॊस्थानबर य फावहय उशचत आदय य व्मवहाय 
गने, 
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(ग) आफ्नो शजम्भेवायी सम्फन्धी कुयाभा भतरव 
साध्न े भनसामरे कसैभानथ अवाञ्छनीम प्रबाव 
नऩाने, 

(घ) ऩूया सभम काभ गने ऩदानधकायीरे याजनीनतभा 
बाग ननरन,े 

(ङ) सयकायको नीनत ववऩयीत हनुे गयी कुनै 
गनतववनध नगने, 

(च) आपूराई अशततमायी नबएका ववषमभा 
आपूराई जानकायीभा आएको सयकायी काभ 
काज सम्फन्धी ववषमहरु अनानधकृत रुऩभा 
प्रचाय प्रसाय नगने, नगयाउने, 

(छ) आफ्नो शजम्भेवायीको काभराई असय ऩनथ सक्न े
गयी आपू य ऩरयवायका कुनै सदस्मफाट कुनै 
प्रकायको उऩहाय, कोसेरी साऩटी, चन्दा ननरन े
नरन नराउने, 

(ज) ऩूया सभम काभ गने ऩदानधकायीरे आफ्नो 
ऩदावनधभा कुनै ऩनन याजनीनतक वा सॊस्थागत 
ऩदको रानग हनुे ननवाथचनभा उम्भेदवाय हनु वा 
भत नभाग्न,े 

(झ) ऩदानधकायीरे मौनजन्म दवुथमवहाय य घयेर ु
वहॊसा सम्फन्धी कामथ नगने नगयाउने, 

(ञ) आफ्नो ऩदीम शजम्भेवायीराई ननष्ऩऺ, स्वच्छ, 
नछटो छरयतो तथा शशिताऩूवथक ऩरयऩारना गने, 

(ट) आफ्नो सेवा य ऩद अनकूुरको भमाथददत 
आचायणभा यही सावथजननक सम्ऩनतको सॊयऺण 
य उऩमोगभा उशचत व्मवहाय प्रदथशन गने, 
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(ठ) ऐन तथा मस ननमभावरी फभोशजभ तोवकएको 
शजम्भेवायी तोवकएको सभमभानै गने, 

(ड) प्रचनरत कानून ववऩयीत कुनै कामथ नगने। 

(2) मस ननमभ ववऩयीत आचयणको कामथ गने गयाउन े
ऩरयषद्, कामथकायी सनभनत, शजलरा मवुा सनभनतभा ननमकु्त हनुे तथा 
भनोनमन हनुे ऩदानधकायीहरुराई ऐन फभोशजभ ननधाथरयत कायफाही 
गरयनेछ। 

(3) ऐन फभोशजभ ऩरयषद्, कामथकायी सनभनत, शजलरा मवुा 
सनभनतभा ननमकु्त हनुे तथा भनोनमन हनुे ऩदानधकायीहरुराई 
आचयण सम्फन्धी कायफाही गयी ऩदफाट हटाउॉदा मस ननमभभा 
उशलरशखत आचयणराई आधाय भानु्न ऩनेछ। 

11. सॊगठन सॊयचना व्मवस्था: ऩरयषद्को सॊगठन सॊयचना आनथथक 
 भानभरा तथा मोजना भन्रारमको सहभनतभा प्रदेश सयकायरे 
 स्वीकृत गये फभोशजभ हनुछे। 

12. फैठक बिा: (१) ऩरयषद्का अध्मऺ य सदस्म तथा सनभनतका 
 सॊमोजक य सदस्महरुरे  फैठकभा बाग नरए फाऩत प्रचनरत 
 ननमभानसुायको फैठक बिा ऩाउनेछन।्  

(२) शजलरा मवुा सनभनतका अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सदस्मरे 
फैठकभा बाग नरए फाऩत प्रनत फैठक एक हजाय ऩाॉच सम बिा 
ऩाउनेछन।् 

(3) उऩननमभ (1) य (2) फभोशजभका ऩदानधकायी 
यहेको सनभनतको फैठक भवहनाभा तीन ऩटक बन्दा फढी फसेभा 
थऩ फैठकको फैठक बिा प्राप्त हनुे छैन। 
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13. शऩथग्रहण सम्फन्धी व्मवस्था: ऐनको दपा २६ फभोशजभको 
 ऩदानधकायीरे आफ्नो कामथबाय सम्हालन ु अशघ ऐनरे तोकेको 
 ढाॉचाभा देहाम सभऺ शऩथग्रहण गनुथ ऩनेछ:- 

(क) ऩरयषद्का उऩाध्मऺ य भनोनीत सदस्मरे 
ऩरयषद्को अध्मऺसभऺ,  

(ख) शजलरा मवुा सनभनतका अध्मऺ य भनोनीत 
सदस्मरे ऩरयषद्को उऩाध्मऺसभऺ। 
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अनसूुची-१ 

(ननमभ ७ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फशन्धत) 

प्रदेश मवुा ऩरयषद् भा आवद्धताको रानग ददइन ेननवेदनको ढाॉचा 
 

      नभनत: ......................... 
श्री प्रदेश मवुा ऩरयषद्, 
फागभती प्रदेश,................। 

 

ववषम : ऩरयषद् भा आवद्ध हनु ऩाऊॉ । 

 

प्रदेश मवुा ऩरयषद् ऐन, २०७६ को दपा १६ तथा प्रदेश मवुा ऩरयषद् ननमभावरी, 
२०७७ को ननमभ ७ को उऩननमभ (१) फभोशजभ ऩरयषद्सॉग आवद्ध हनु 
चाहेकोरे देहामको वववयण खरुाई तथा कागजात सॊरग्न गयी तोवकएको दस्तयु 
सवहत आवद्धताका रानग मो ननवेदन ऩेश गयेको छु।ऩरयषद्सॉग आवद्धता बए 
फाऩत ऩारन गनुथऩने  शतथको ऩारना गनथ भ्ुय छु। 

1. क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको नाभ : 
2. क्रफ/सॊघ वा सॊस्थाको ठेगाना :  

(क) गाउॉऩानरका/नगयऩानरका/उऩभहानगयऩानरका/भहानगयऩानरका: 
(ख) शजलरा : ..........................           (ग) पोन नॊ.: ................ 
(घ) फ्माक्स नॊ.: .......................       (ङ) इभेर:..................... 
(च) वेवसाइट : ............................... 

३. सॊघ वा सॊस्थाको उद्देश्म : 
   (क) 
   (ख) 
   (ग) 
   (घ) 
   (ङ) 
४. सॊघ वा सॊस्थाको नवीकयण फहार यहने अवनध : 
 

५. सॊघ वा सॊस्थाको कामथ सनभनतका सदस्महरुको नाभ य ठेगाना : 
   (क) 
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   (ख) 
   (ग) 
   (घ) 
   (ङ) 
६. सॊरग्न कागजातहरु: 
       (क) सॊघ वा सॊस्था दताथको प्रभाणऩर, 
   (ख) सञ्चारन गरयने कामथक्रभ, 
   (ग) ननवेदक सॊघ वा सॊस्थाको ववधान प्रनतनरवऩ, 
   (घ) ऩनछलरो आनथथक वषथको रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन, 
   (ङ) सॊघ वा सॊस्थाको तपथ फाट आवद्धताको रानग ननवेदन ददने व्मशक्तराई सो  
 गनथ अनधकाय ददएको ननणथमको प्रनतनरवऩ। 

 

 

सॊस्थाको छाऩ : 
ननवेदकको नाभ थय : 
दस्तखत : 
ऩद :  
सॊघ वा सॊस्थाको नाभ : 
ठेगाना : 
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अनसूुची-२ 

(ननमभ ७ को उऩननमभ (२) सॉग सम्फशन्धत) 
प्रदेश मवुा ऩरयषद् भा आवद्ध सॊघ तथा सॊस्थाको प्रभाणऩरको ढाॉचा 

प्रदेश मवुा ऩरयषद् 

फागभती प्रदेश 

आवद्धताको प्रभाणऩर 

 

श्री...............................................राई प्रदेश मवुा ऩरयषद् ऐन, २०७६ को दपा १६ 
तथा प्रदेश मवुा ऩरयषद् ननमभावरी, २०७७ को ननमभ ७ को उऩननमभ (२) 
फभोशजभ ऩरयषद्को कामथकायी सनभनतको नभनत................... को ननणथम फभोशजभ 
मो आवद्धताको प्रभाणऩर प्रदान गरयएको छ। 

 

१. आवद्धता नम्फय :  
२. आवद्धता कामभ यहने अवनध: नभनत ........... सम्भ कामभ यहनेछ। 

 

 

ऩरयषद्को छाऩ  
 

 

 

 

 

 

 

ऩछानडऩट्टी 
 

नवीकयण सम्फन्धी वववयण: 

नस.नॊ. नवीकयण गने कभथचायी दजाथ दस्तखत नभनत 

जायी 
अवनध 

कामाथरमको 
छाऩ 

       

       

       

       

 

प्रभाणऩर जायी गने अनधकायीको  
नाभ, थय :- 
ऩद :- 
नभनत :- 



 

14 

अनसूुची-३ 

(ननमभ ७ को उऩननमभ (३) सॉग सम्फशन्धत) 
आवद्धता नवीकयण गयाउनको रानग ददन ेननवेदनको ढाॉचा 

 

नभनत:...................... 
श्री प्रदेश मवुा  ऩरयषद्,   

फागभती प्रदेश, ............। 

ववषम : आवद्धता नवीकयण गयी ऩाउॉ। 

मस सॊघ/सॊस्थाको प्रदेश मवुा ऩरयषद्सॉगको आवद्धता कामभ यहने अवनध नभनत 
................... भा सभाप्त हनुे बएकोरे प्रदेश मवुा ऩरयषद् ननमभावरी, २०७७ 
को ननमभ ७ को उऩननमभ (३) फभोशजभ आवद्धता नवीकयण गयाउन तोवकएको 
दस्तयु सवहतमो ननवेदन ऩेश गयेको छु। 

सॊरग्न कागजातहरु: 
(क) ऩरयषद् भा आवद्ध बएको प्रभाणऩरको सक्करै य एक प्रनत प्रनतनरवऩ, 
(ख) ऩनछलरो आनथथक वषथको रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन, 
(ग) सॊघ वा सॊस्थाको नवीकयण फहार यहने अवनध देशखने प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ, 
(घ) कयचकु्ताको प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ, 
(ङ) ऩनछलरो दईु वषथभा सम्ऩादन गयेका भतुम-भतुम कामथको वववयण, 
 

सॊस्थाको छाऩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननवेदकको  
नाभथय : 
दस्तखत : 
ऩद : 
सॊघ वा सॊस्थाको नाभ : 
ठेगाना : 


