अनलाइन स ारमा यम दताका लािग आव यक कागजात तथा

या :-

आव यक कागजातह :-

अनलाइन स ारमा यम स ालन िनदिशका,२०७३, एवम् नेपाल सरकार ारा िविभ िमितमा कािशत
नेपाल राजप को सूचना, िनणय, प रप तथा िनदशनअनुसार
1. Domain name प खु ने गरी अनलाइन पि का दता ग रपाउँ भ े िनवेदन,
2. क पनी दता माणप को ितिलपी, साथै १ बष नाघेका क पनीको क पनी अ याविधक प , Audit
Report र शेयर लगत प रवतन भएमा सो को िववरणसमेत,
3. अनलाइन पि का स चालन गन उ े यसिहतको क पनीको ब धप र िनयमावली, (घरेलु तथा
साना उ ोगमा दता भएकोमा समेत अनलाइन पि का स चालन गन उ े य नुपनछ )
(पि काको हकमा पि का थायी दता माणप र अनलाइन पि का स चालन गन भनी िज ला
शासन कायालयको िसफा रस प )
4. क पनीका सबै स चालकको नाग रकताको ितलीपी,
5. क पनी स चालक सिमतीको बैठकको िनणयको ितिलपी (माइ युट),
 Domain name खु नेगरी अनलाइन स ारमा यम स ालन गन िनणय,
 दुई वा सो भ दा बढी स चालक रहेको अव थामा एकजनालाई अनलाइनको
स चालक तो कएको िनणय,
 स पादक िनयुि को िनणय,
 अनलाइनलाई सूचना तथा सारण िवभागमा दता गन िनणय गरेको नुपन।
6. स पादकको नाग रकताको ितिलपी, िनयुि प र slc/see देिख bachelor स मका सबै certificate
(character certificate सिहत ) वा यस िवभागबाट स पादक भिन मािणत ग रएको प को
ितिलपी । (नोट: िवदेशमा अ ययन गरेकाको हकमा यक तहका लािग नेपाल सरकारबाट मा यता
तथा समक ता िनधारण ग रएको प समावेश गनुपनछ)
वसायका कारोबारमा छपाई वा िव ुतीय व प, इ टरनेटसमेतबाट काशन (कोड नं. ५८१३-०३)
7.
उ लेख भएको थायी लेखा न बर/मू यअिभवृि कर माणप को ितिलपी,
8. Public Domain Details (whois.com/godaddy.com) को ितिलपी :
 Domain update रहेको देिखनुपन,
 Domain को Registrant & Administrative Contact मा Name मा स चालकको
नाम, Organization मा क पनीको नाम र ठेगाना, फोन नं र इमेल लगायतका
िववरण देिखने नुपनछ ।
9. अनलाइनको दरब दी िववरण, मिजवी िववरण र ितव ता प , ( नोट: क तीमा ३ जना मिजवी
र युनतम तलब १७,६२५ नुपनछ )
10. पाँच जना स म मजीवी िववरण रहेकोमा खाता िववरण तथा पाँच जना भ दा ब ढ मिजवी
रहेकोमा बैि कङ् णालीबाट पा र िमक भु ानी गरेको मािणत ितिलपी,
नोट:-




िनयुि प , दरब दी िववरण, मिजवी िववरण, ितव ता प र खाता िववरण हा ो वेवसाइडको
डाउनलोडमा भएको नमुना बमोिजम बनाउनुपनछ ।
सबै कागजातह स लै ितबाट scan गनुपनछ, य द ितिलपीबाट scan गनुपरेमा नोटरी पि लकबाट
मािणत गराएर मा पेश गनुपनछ ।

या :








www.doinepal.gov.np मा गएर अनलाइन सेवा छनोट गन,
अनलाइन सेवािभ अनलाइन स चारमा यम छनोट गन,
Registration Type मा New Registration छनोट गन,
स चालकको Photo and Signature upload गरी Online Form मा Domain and Email बाहेक
सबै िववरण नेपालीमा भन (अंकसमेत),
आव यक कागजातह को 2 mb स मको pdf file बनाएर तो कएको थानमा अपलोड गन
सबै कागजातह अपलोड गरी submit गरेपिछ Confirmation Number ा
छ सो number
लाई सुरि त राखी समय समयमा form को last मा रहेको yellow box मा number राखी view
गनुहोला र कागजात नपुगेको वा निमलेको सूचना आएमा पुन िमलाएर पेश गनुहोला । साथै
Approved भ े सूचना आएमा स चालक २ वटा फोटो िलएर िवभागमा अनलाइन दता माणप
िलन आउनुहोला ।
अनलाइन दता तथा नवीकरण स ब धमा कुनै जानकारी िलनु परेमा ०१-४११२६५२ मा स पक
गनुहोला ।

