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गै. स. स.प्रोफणइल व्यबस्थणपन प्रर्णली सम्बन्त्धी सूचनण 

सणमणजिक जिकणस मन्त्रणलय, कर्णाली प्रदशे, सुर्खेतले कर्णाली प्रदशेमण दतणा भई कणम गरीरहकेण संघ 

संस्थणहरूको जििरर् अद्यणिजधक गनुाकण सणथै सूचीकरर् गरी प्रोफणईल तयणर गने उद्देश्यले प्रणदेजशक 

गै. स. स. प्रोफणइल व्यबस्थणपन प्रर्णली तयणर गररएको हुँदण 

https://ngoprofile.karnali.gov.np/ मण उल्लेजर्खत  जनदशेन अनुसणर जमजत २०७७ असणर 

मसणन्त्तजभर जभर आ-आफ्नो संस्थणको जििरर् भना हन र भररसकेकणहरूको केही सङ्ख्यणमण पुरण 

जििरर् आइ Verified भएको र धेरै संस्थणको जििरर् अपूर्ा रहकेोले पुनः यो सूचनण प्रकणजशत 

गररएको छ । तपजसलकण बुुँदणलणई ध्यणनमण रणर्खी अन्त्य िणनकणरीकण लणगी जिल्लण जस्थत गैरसरकणरी 

संस्थण महणसंघमण सम्पका  गनुा होलण । सणथै थप सहयोग आिश्यक परेमण तपजसलको नम्बरमण सम्पका  

गना सकु्नहनछे । 

                                                                   सम्पका  ब्यजिहरू 
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                                     हररप्रसणद अजधकणरी ९८५८०५२२८६ अध्यक्ष गै.स.स. महणसंघ  

 

ध्यणन ददनुपने बुुँदणहरू 

१. एउटै संस्थण धेरैपटक इन्त्री गररएको तर पुरण जििरर् नभररएको पणइयो ।  एउटण संस्थण एक 

पटक मणर पुरण जििरर्कण सणथ इन्त्री गनुापनेछ । 

२. धेरैपटक इन्त्री भएकण एउटै संस्थणलणई एउटण नणम रणर्खी बणुँकी Delete गररएको छ । ती पजन 

पुरण जििरर् भरेको नपणइएकोले आफ्नो संस्थण Log in गरी पुरण जििरर् भनुाहन अनुरोध 

छ। 

३. फणइल अपलोड गनुापनेमण (अजनिणया रुपमण दतणा प्रमणर्परहरू, निीकरर्, जिधणन) कर्णाली 

प्रदशेको कुन ैकणयाके्षरमण कणम गनाको लणजग पणएको अनुमजत पर, कणयासम्पन्न, अन्त्य आिश्यक 

कणगिपरहरू धेरै संस्थणहरूको बणुँकी रहकेोले verified भएको छैन ।  

४. पुनः सबै संघसंस्थणले संस्थण Log in गरी हनेुाहन र थपघटमण समस्यण भएमण मणजथको सम्पका  

नम्बरमण सम्पका  गनुाहन अनुरोध छ । 

५. अजहले Log in गदणाको इमेल र पणसिडा आगणमी ददनहरूमण समेत चणजहने भएकणले नोट गरी 

रणख्नुहन समेत िणनकणरी गरणइन्त्छ । 

६. Verified प्रदियण पुरण भएपजछ इमेलमण notification स्िचणजलत रुपमण आउनेछ । अपूर्ा 

रहकेो (Incomplete) र पूर्ा जििरर् भएकोलणई verified भन्ने िणनकणरी इमेल ठेगणनणमण 

आउने हुँदण इमेल चेक गरी अपूर्ा (Incomplete) संस्थणहरूको जििरर् समयम ैपुर्ा गनुाहन 

अनुरोध छ ।  
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