प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी, २०७६
(सॊ वत् २०७८ सार असाय २० गतेसम्भ बएका सॊ शोधनहरु सभेत नभराइएको)

प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम
फागभती प्रदे श

प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी, २०७६

प्रदे श याजऩरभा प्रकाशशत नभनत

२०७६।०३।०९

सॊ शोधन
१. प्रदे श सञ्चायभाध्मभ व्मवस्थाऩन (ऩहहरो सॊ शोधन)
ननमभावरी, २०७७

२०७७।०४।२६

२. प्रदे श सञ्चायभाध्मभ व्मवस्थाऩन (दोस्रो सॊ शोधन)
ननमभावरी, २०७८

२०७८।०३।२०

प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ को दपा ५८ रे ददएको
अनधकाय प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे दे हामका ननमभहरु फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक
1.

सॊ शऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब: (१) मी ननमभहरुको नाभ "प्रदे श सञ्चाय
भाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी, 2०७६" यहेको छ ।
(२) मो ननमभावरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

2.

ऩरयबाषा: हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ननमभावरीभा,-

(क) "इजाजतऩर" बन्नारे सञ्चाय भाध्मभ वा प्रसायण सॊ स्था
सञ्चारनका रानग सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरमफाट जायी
हुने

इजाजतऩर

सम्झनु ऩछथ।

सो शब्दरे



ये नडमो

उऩकयण प्रमोग गनथका रानग प्रदान गरयएको अनुभनतऩर
सभेतराई फुझाउॉछ ।


दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।
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(ख) "उऩबोक्ता" बन्नारे मस ननमभावरीको प्रमोजनको रानग

सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरमफाट सेवा नरने सम्ऩूणथ व्मशक्त
वा सॊ स्था सम्झनु ऩछथ।

(ग) "ऐन" बन्नारे प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन,
२०७५ सम्झनु ऩछथ।

(घ) "सञ्चारक" बन्नारे साभुदाहमक सञ्चायभाध्मभ सञ्चारन गनथ
अनुभनत

प्राद्ऱ

सॊ गदठत

सॊ स्थाको

कामथ

ऩदानधकायी वा सदस्मराई सम्झनु ऩछथ ।

सनभनतको

(ङ) "प्रसायक" बन्नारे प्रसायण गने सॊ स्थाफाट प्रसायण हुने

कामथक्रभ उत्ऩादक, सम्ऩादक, प्रस्तोता सम्झनु ऩछथ । सो
शब्दरे ये नडमो सञ्चारन गने सॊ स्थाका सदस्महरुराई
सभेत जनाउनेछ ।

(च) "प्रसायण सेवा" बन्नारे कामथक्रभ, सूचना तथा सन्दे शहरु
प्रसायण

गने

उदे श्मरे

स्थाऩना

बई

प्रसायण

हुने

सावथजननक प्रसायण सेवा, साभुदाहमक प्रसायण सेवा य

नीशज ऺेरफाट सञ्चानरत व्माऩारयक प्रसायण सेवाराई
सभेत सम्झनु ऩछथ।

(छ) "प्रसायण सॊ स्था" बन्नारे मस ननमभावरीको अनधनभा यही
कामथक्रभ उत्ऩादन य प्रसायणको इजाजत प्राद्ऱ सॊ गदठत
सॊ स्थाराई सम्झनु ऩछथ।

(ज) "सञ्चाय यशजष्डाय" बन्नारे ऐनको दपा ३१ फभोशजभ
प्रदे श सयकायरे ननमुक्त गये को व्मशक्त सम्झनु ऩछथ।

(झ) साभुदाहमक सञ्चाय भाध्मभ बन्नारे दे हाम फभोशजभका
सञ्चाय भाध्मभराई सम्झनु ऩछथ:(१)

उऩबोक्ता

सभूह,

स्थानीम

हवषम,

सावथजननक

कृहषसॉग

सम्फशन्धत

मातामात, जरवामु ऩरयवतथन, हावाऩानी तथा भौसभ,
ऩमथटन, शशऺा, स्वास््म
2

य

सयकायी ननकाम,
(२)

सहकायी, स्थानीम

क्रव, गुठी, साभुदाहमक

वा

सावथजननक शैशऺक सॊ स्था वा गैयसयकायी सॊ स्थाको
स्वानभत्वभा यहेको नापा आजथन नगने उद्देश्मका
साथ स्थाहऩत सॊ स्था,

(३)

सूचना तथा सञ्चाय सहकायी सॊ स्थाको भाध्मभफाट

प्रकाशन तथा प्रसायणको अनुभनत प्राद्ऱ सञ्चाय
भाध्मभ,

(४)

साठी

प्रनतशत

स्थानीम

रुऩभा

उत्ऩादन

तथा

प्रसायण गये को वा कुर प्रकाशशत तथा प्रसारयत

साभाचाय साभग्रीको फीस प्रनतशत बन्दा फढी ऩुन
प्रकाशन वा प्रसायण नगने सञ्चाय भाध्मभ।
(ञ) "भन्रारम"

बन्नारे

आन्तरयक

भानभरा

तथा

कानून

भन्रारम सम्झनु ऩछथ।
ऩरयच्छे द-२
प्रसायण सॊस्थाको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन
3.

इजाजतऩरको रानग ननवेदन ददनु ऩने: ऐनको दपा ५ फभोशजभ एप.
एभ. ये नडमो य स्माटे राइट प्रणारीफाट प्रसायण हुने फाहेकको टे नरनबजन
य अन्म सञ्चाय भाध्मभरे कुनै कामथक्रभ प्रसायण गनथ इजाजत नरन
चाहने व्मशक्त वा सॊ गदठत सॊ स्थारे इजाजत ऩरका रानग
ये नडमोको

हकभा

अनुसूची-१क.

य

केवर

एप.एभ.



टे नरनबजनको

हकभा

अनुसूची-१ख. फभोशजभको ढाॉचाभा सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ ननवेदन ददनु
ऩनेछ ।
4.



दस्तुय

सम्फन्धी

व्मवस्था:

(१)

ऩहहरो सॊ शोधनद्राया सॊ शोनधत।
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ऐनको

दपा

५

फभोशजभको

इजाजतऩरको रानग ददने ननवेदन दस्तुय तथा दपा ७ फभोशजभ सञ्चाय

यशजष्डायरे इजाजतऩर ददने गयी गये को ननणथम फभोशजभ राग्ने इजाजत

दस्तुय ननवेदकरे अनुसूची-२ फभोशजभ सञ्चाय यशजष्डायरे तोकेको प्रदे श
सयकायको याजश्व खाताभा फुझाउनु ऩनेछ।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको दस्तुय फुझाएको एकप्रनत

बौचय सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरमभा फुझाउनु ऩनेछ।
5.

इजाजत ददन सहकने: (१) ऐनको दपा ७ फभोशजभ ऩये को ननवेदन

सञ्चाय यशजष्डायरे जाॉचफुझ गदाथ इजाजत ददन उऩमुक्त ठहर्माएभा
एप.एभ. ये नडमोको हकभा अनुसूची-३क. य केवर टे नरनबजनको



हकभा अनुसूची-३ख. फभोशजभको ढाॉचाभा इजाजतऩर ददन सक्नेछ।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ इजाजतऩर ददॉदा दे हामका

शतथहरु तोक्नु ऩनेछ :-

(क) कामथक्रभ

प्रसायण

वा

हवतयण

गदाथ

सम्फशन्धत

प्रसायण सॊ स्था वा व्मशक्तको सहभनत नरनु ऩने,

(ख) इजाजतऩरभा उशलरशखत कामथक्रभ फाहेकका अन्म
कुनै कामथक्रभ प्रसायण वा हवतयण गनथ नऩाइने,

(ग) आऩतकारीन वा दै वी प्रकोऩको सभमभा भन्रारमफाट
ननदे शन बएभा एक ऩटकभा ऩाॉच नभनेटसम्भ य
दै ननक छ घण्टा सम्भ सयकायी सूचनाहरु नन:शुलक
प्रसायण गनुथ ऩने,

(घ) कामथक्रभ प्रसायण वा हवतयण गदाथ कसै को व्मशक्तगत
घय कम्ऩाउण्ड वा सावथजननक जग्गा वा सडक,
नफजुरीको

खम्फा

आदद

प्रमोग

गनुथ

ऩने

बए

सम्फशन्धत व्मशक्त वा ननकामसॉग सम्झौता गनुथ ऩने,
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(ङ) स:शुलक च्मानरको नसग्नर भाग गने इजाजतऩर

प्राद्ऱ व्मशक्त वा सॊ स्थाराई सभान रुऩभा नसग्नर
उऩरब्ध गयाउनु ऩने,

(च) कामथक्रभ प्रसायण गने प्रसायण सॊ स्था वा व्मशक्त य
उऩबोक्ताफीच कामथक्रभ हवतयण वा उऩबोग गने
सम्फन्धभा सम्झौता गनुथ ऩने,

(छ) कामथक्रभ प्रसायण गने प्रसायण सॊ स्था वा व्मशक्तरे

कामथक्रभ प्रसायणको आयम्ब, भध्म य अन्त्मभा
आफ्नो ऩरयचम (कर साइन) ददनु ऩने,

(ज) प्रसायण सॊ स्थारे प्रसायण गने सभाचायभूरक साभग्री
सत्म त्म य ननष्ऩऺताभा आधारयत बएय प्रसायण
गनुथ ऩनेछ,

(झ) रोक कलमाणकायी सभाचाय भूरक साभग्री प्रसायणभा
प्राथनभकता ददनु ऩने,

(ञ) सभाचाय प्रवाहभा दे शको याहष्डमता, सावथबौभसत्ता तथा

अखण्डताभा कुनै ऩनन हकनसभरे असय नऩने गयी
प्रसायण गनुथ ऩने,

(ट) सेवा सुहवधा तोक्दा प्रचनरत फजाय दय बन्दा फढी
नरन नऩाइने ।

(3) ऐनको दपा १० को उऩदपा (3) फभोशजभ कामथक्रभ

एप.एभ. ये नडमोको हकभा अनुसूची-

प्रसायण गने प्रसायण सॊ स्थारे



१क. य केवर टे नरनबजनको हकभा अनुसूची-१ख. को ढाॉचाभा
ननवेदन प्राद्ऱ बएभा साभान्मतमा सञ्चाय यशजष्डायरे



ऩहहरो सॊ शोधनद्राया सॊ शोनधत।
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एप.एभ. ये नडमोको



हकभा अनुसूची-३क. य केवर टे नरनबजनको हकभा अनुसूची-३ख.
को ढाॉचाभा इजाजतऩर ददन सक्नेछ ।


५क. ये नडमो उऩकयण अनुभनत सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऐन फभोशजभ प्रसायण
इजाजत प्राद्ऱ गये का प्रसायण सॊ स्थारे ये नडमो उऩकयण अनुभनतका
रानग अनुसूची-१ग. फभोशजभ ननवेदन ददनु ऩनेछ।
(२)

सॊ स्थाराई

उऩननमभ

अनुसूची-२

(१)

फभोशजभ

फभोशजभको

ननवेदन

दस्तुय

नरई

ददएका

प्रसायण

अनुसूची-३ग.

फभोशजभको ढाॉचाभा ये नडमो उऩकयण अनुभनतऩर प्रदान गनेछ।

(3) ये नडमो उऩकयण अनुभनतऩर प्रदान गनुथ ऩूव थ कामाथरमरे

सम्फशन्धत ननकामसॉग सभन्वम गनुथ ऩनेछ ।
6.

प्रसायणको अनुभनत सम्फन्धी व्मवस्था: (१) कुनै व्मशक्त वा सॊ गदठत

ु
सॊ स्था वा सॊ मक्त
रगानी स्वदे शी व्मशक्त वा सॊ गदठत सॊ स्थारे ऐनको

दपा ९ फभोशजभ स्माटे राइट टे नरनबजन फाहेकको प्रसायण केन्र

स्थाऩना गयी प्रसायण गनथ चाहेभा अनुभनतको रानग सञ्चाय यशजष्डाय
सभऺ ननवेदन ददॉदा ऐनभा बएको व्मवस्थाको अनतरयक्त दे हामका
कागजातहरु सॊ रग्न गनुथ ऩनेछ:-

(क) आनथथक, प्राहवनधक तथा व्मावसाहमक अध्ममन प्रनतवेदन
सम्फशन्धत इशिननमयरे हस्ताऺय गये को,

(ख) यीतऩूवक
थ

घयफहार

सम्झौता,

रारऩुजाथको प्रभाशणत प्रनतनरहऩ,

घयधनीको

जग्गाधनी

(ग) Geo Coordinates खुरेको Topographic नक्सा,
(घ) भूलम अनबवृहि कय (VAT) भा दताथ बएको प्रभाशणत
प्रनतनरहऩ,
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(ङ) प्रसायण सॊ स्था वा कम्ऩनीको तपथफाट प्रसायण इजाजतऩर
नरने काभ कायफाही गनथ अशततमायी ददएको कागज,

ॉ
(च) केफुर टे नरनबजनफाट प्रसायण गनथ केवुर हवतयकसग
गये को सम्झौताको प्रनतनरहऩ।

(२) ऐनको दपा ९ फभोशजभ कुनै व्मशक्त वा सॊ गदठत सॊ स्था

ु
वा सॊ मक्त
रगानी स्वदे शी व्मशक्त वा सॊ गदठत सॊ स्थारे एप. एभ.
ये नडमो दताथ गनथ चाहेभा अनुभनतका रानग सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ

ननवेदन ददॉदा उऩननमभ (१) भा उशलरशखत कुयाहरुका अनतरयक्त
दे हामका कागजातहरु ऩेश गनुथ ऩनेछ:-

(क) मस अशघ एप.एभ. को इजाजतऩर नरएको बए सो
इजाजतऩरको प्रभाशणत प्रनतनरहऩ,

(ख) कामथऺेर

प्रनतनरहऩ।

स्वीकृनत

सम्फन्धी

ऩरको

प्रभाशणत

(३) उऩननमभ (१) य (२) फभोशजभको ननवेदन य अनुभनत

दस्तुय अनुसूची -२ भा उलरेख बए फभोशजभ हुनछ
े ।

(४) उऩननमभ (१) य (२) फभोशजभ ऩनथ आएको ननवेदन

जाॉचफुझ गदाथ ननवेदकराई टे नरनबजन सम्फन्धी कामथक्रभ प्रसायण गने

अनुभनत ददन भनानसफ दे शखएभा सञ्चाय यशजष्डायरे ननमभ ५ भा
तोहकएका शतथहरु ऩारना गने गयी इजाजत ददन सक्नेछ।

(५) उऩननमभ (४) फभोशजभ इजाजतऩर ददॉदा अनुसूची-३

को ढाॉचाभा ददनु ऩनेछ।
7.

नवीकयण सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऐनको दपा १० फभोशजभ इजाजत
ऩरको नवीकयण गदाथ दे हामका कागजातहरु सहहत सञ्चाय यशजष्डायको
कामाथरमभा ननवेदन ददनु ऩनेछ:-

(क) अशघलरो आनथथक वषथको प्रसायण तथा हवतयण शुलक
7

(योमलटी) फुझाएको बौचय,
(ख) इजाजत वा इजाजतऩरभा उशलरशखत शतथ फभोशजभ
कामथक्रभ प्रसायण गये को ऩुष््ाॉई,

(ग) ऺभता वृहि वा ठाउॉसायी गदाथ टोऩोग्राहपक नक्सा य
प्रस्ताव सहहत दस्तुय फुझाएको प्रभाण ।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ इजाजतऩर नवीकयण गदाथ

इजाजतऩर ददॉदा राग्ने दस्तुयको दश प्रनतशतरे



य ये नडमो उऩकयण

अनुभनतऩर नरॉदा राग्ने दस्तुयको ऩचास प्रनतशतरे हुने यकभ नरई सञ्चाय

यशजष्डायरे नवीकयण गरयददन सक्नेछ।


तय

(क) आनथथक वषथ 2076/077 सम्भको रानग

नवीकयण बई आपैँरे कामथक्रभ उत्ऩादन

गयी ऐन फभोशजभ प्रसायण गने सॊ स्था वा
व्मशक्तराई आनथथक वषथ 2077/078 भा
(ख)

राग्ने नवीकयण दस्तुय छु ट हुनेछ।

आनथथक वषथ 2076/077 को नवीकयण
गनथ छु ट बएका साभुदाहमक, ननजी तथा
सहकायी ऺेरफाट सञ्चानरत प्रसायण सॊ स्थारे

2077 ऩुष भसान्तसम्भ इजाजत नवीकयण
गदाथ राग्ने थऩ शुलक य जरयफाना छु ट
हुनेछ।

(3) उऩननमभ (२) फभोशजभ इजाजतऩरको नवीकयण गदाथ

सञ्चाय यशजष्डायरे इजाजतऩर ददॉदा तोहकएका शतथ तोकी एक आनथथक


दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।



ऩहहरो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।
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वषथका रानग नवीकयण गरयददन सक्नेछ ।


(4) ननमभ ५ को उऩननमभ (2) फभोशजभ तोहकएका शतथ

हवऩयीत ऐनभा उशलरशखत म्माद बुक्तान बएऩनछ इजाजतऩर वा

अनुभनतऩर नवीकयण गनथ आएभा ऩहहरो एक भहहनासम्भको रानग

दश प्रनतशत, दोस्रो एक भहहनासम्भ फीस प्रनतशत, तेस्रो एक
भहहनासम्भ तीस प्रनतशत, चौथो एक भहहनासम्भ चानरस प्रनतशत,

ऩाॉचौ एक भहहनासम्भ ऩचास प्रनतशत य छै ठौँ एक भहहनादे शख शत

प्रनतशत जरयफाना सभेत नरई इजाजतऩर तथा अनुभनतऩर नवीकयण
गयी ददन सक्नेछ ।

(५) उऩननमभ (४) फभोशजभ सोही आनथथक वषथनबर ऩनन

नवीकयण गनथ नआएभा सञ्चाय यशजष्डायरे ऐनको दपा १२ को
उऩदपा

सक्नेछ।

(२)

को

प्रहक्रमाको

रानग

भन्रारमभा रे खी

ऩठाउन

(६) मो ऐन प्रायम्ब हुन ु बन्दा अगानड प्रचनरत कानून

फभोशजभ प्रसायण गनथ इजाजतऩर ऩाएका प्रसायण सॊ स्थारे नवीकयण
गदाथ आनथथक वषथ सभाद्ऱ बएको छ भहहनानबर ऩनछलरो आनथथक

वषथको आफ्नो वाहषथक आम्दानीको दुई प्रनतशतरे हुन आउने यकभ
फुझाई नवीकयण गनथ सक्ने छ।

(७) ऐन प्रायम्ब हुन ु बन्दा अगानड य प्रायम्ब बईसकेऩनछ

प्रचनरत कानून फभोशजभ प्रसायण गनथ इजाजतऩर ऩाएका प्रसायण
सॊ स्थारे



अनुसूची-४क. फभोशजभको ढाॉचाभा नवीकयणका रानग

सञ्चाय यशजष्डायसभऺ ननवेदन ददनु ऩनेछ ।

(८) उऩननमभ (७) फभोशजभ ननवेदन प्राद्ऱ बएऩनछ सञ्चाय


दोस्रो सॊ शोधनद्राया सॊ शोनधत।



ऩहहरो सॊ शोधनद्राया सॊ शोनधत।
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यशजष्डायरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी नवीकयण गयी
हकभा

अनुसूची-३क.

य

केवर

टे नरनबजनको

३ख.फभोशजभको प्रभाणऩर प्रदान गनेछ।


एप.एभ. ये नडमोको



हकभा

अनुसूची-

७क. ऺभता हवस्ताय्(१) ऐनको दपा १८ फभोशजभ प्रदे श वा स्थानीम तहभा
सञ्चारनभा यहेका कुनै प्रसायण सॊ स्थारे एप.एभ. ये नडमोको ऺभता

हवस्ताय गनथ चाहेभा त्मस्तो प्रसायण सॊ स्थारे अनुसूची-१क. फभोशजभको
ननवेदन सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरमभा ददनुऩनेछ।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको ननवेदन प्राद्ऱ बएऩनछ सञ्चाय

यशजष्डायरे प्रदे श य स्थानीम तहहरूराई ये नडमो हिक्वेन्सी उऩरब्ध
गयाउन प्रचनरत कानून फभोशजभको प्रहक्रमा अगानड फढाउनेछ।

8.

प्रसायण तथा हवतयण शुलक (योमलटी) सम्फन्धी व्मवस्था: (1) ऐनको

दपा १३ फभोशजभ प्रसायण सॊ स्थारे कामथक्रभ उत्ऩादन, प्रसायण य

हवतयण गयी सञ्चारन गनथ चाहेभा आनथथक वषथ सभाद्ऱ बएको छ

भहहनानबर आपूरे गये को वाहषथक कुर आम्दानीको दुई प्रनतशत यकभ
प्रसायण तथा हवतयण शुलक (योमलटी) फाऩत प्रदे श सयकायको याजश्व

खाताभा फुझाई अनुसूची-५क. फभोशजभको ढाॉचाभा ननवेदन ददनु
ऩनेछ।

स्ऩष्टीकयण् मस उऩननमभको प्रमोजनको रानग "कुर आम्दानी"

बन्नारे सम्फशन्धत प्रसायण सॊ स्थारे एक आनथथक वषथभा आन्तरयक
याजस्व कामाथरम तथा कयदाता सेवा कामाथरमभा फुझाएको आम

हववयणभा महकन बएको ऋण तथा साऩटी फाहेक प्राद्ऱ गये को जुनसुकै
यकभ सम्झनु ऩछथ ।



दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।



दोस्रो सॊ शोधनद्राया सॊ शोनधत।
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तय आनथथक वषथ 2076/077 सम्भको रानग नवीकयण



बई आपैँरे कामथक्रभ उत्ऩादन गयी ऐन फभोशजभ प्रासायण गने सॊ स्था
वा व्मशक्तरे आनथथक वषथ 2076/077 को रानग आपूरे गये को
फाहषथक कुर आम्दानीको एक प्रनतशतको हुन आउने यकभ प्रसायण
शुलक फुझाउनु ऩनेछ।
(२)

उऩननमभ

(१)

फभोशजभ

प्रसायण

शुलक

फुझाउॉदा

सम्फशन्धत प्रसायण सॊ स्था वा व्मशक्तरे प्रसायण शुलक साथ सो आनथथक
वषथको रेखा ऩयीऺण सम्ऩन्न गये को प्रनतवेदन सभेत ऩेश गनुथ ऩनेछ।


(२क) उऩननमभ (1) फभोशजभ प्रसायण तथा हवतयण शुलक

(योमलटी) वाऩत आनथथक फषथ सभाद्ऱ बएको छ भहहना नबर प्रदे श
सयकायको याजश्व खाताभा नफुझाएभा सो अवनध ऩनछ ऩहहरो एक
भहहनासम्भको रानग दश प्रनतशत, दोस्रो एक भहहनासम्भ फीस

प्रनतशत, तेस्रो एक भहहनासम्भ तीस प्रनतशत, चौथो एक भहहनासम्भ

चानरस प्रनतशत, ऩाॉचौ एक भहहनासम्भ ऩचास प्रनतशत य छै ठौँ एक
भहहनादे शख शतप्रनतशत जरयवाना राग्नेछ ।

(३) उऩननमभ (1) फभोशजभ प्रसायण तथा नफतयण शुलक

नफुझाउने वा उऩननमभ (२) फभोशजभको रेखाऩयीऺणको प्रनतवेदन
ऩेश नगने प्रसायण सॊ स्था वा व्मशक्तका सम्फन्धभा प्रदे श सयकायरे
दे हाम फभोशजभ गनथ सक्नेछ:-

(क) प्रदे श सयकायफाट उऩरब्ध गयाउने अनुदान वा
हवऻाऩनभा योक रगाउन,

(ख) सञ्चाय साभग्री एवॊ सो सॉग सम्फशन्धत कच्चा ऩदाथथ
ऩैठायीभा योक रगाउन सम्फशन्धत ननकामभा रेखी
ऩठाउन,


ऩहहरो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।



दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।
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(ग) वैदेशशक भ्रभणको क्रभभा सयकायी भ्रभणदरभा
सहबागी हुनफाट योक रगाउन ।

(4)
(5)


....
....

८क. अन्म प्रदे शभा सञ्चानरत प्रसायण सॊस्थारे प्रदे शनबर प्रसायण गने सम्फन्धी

व्मवस्था: (१) अन्म प्रदे शभा प्रचनरत कानून फभोशजभ प्रसायण इजाजत
नरई कामथक्रभ प्रसायण गये का प्रसायण सॊ स्थारे मस प्रदे शभा सभेत
ट्रान्सनभटय रगामतका उऩकयण याखी वा नयाखी छु ट्टै स्टे शन स्थाऩना
गयी प्रचनरत कानून फभोशजभ कामथक्रभ प्रसायण गनथ चाहेभा इजाजतको
रानग अनुसूची-१क. फभोशजभ ननवेदन ददनु ऩनेछ।
(2) प्रदे शको ऺेरानधकायनबर ऩने सञ्चाय भाध्मभ सञ्चारन
गने सम्फि सञ्चाय सॊ स्थारे प्रदे शको ऺेरानधकायनबर ऩने फाहेकका
सञ्चाय भाध्मभ वा अन्म व्मवसाम सभेत गने गयी सॊ स्था दताथ गये को
बए योमलटी फुझाउने प्रमोजनको रानग सम्फशन्धत सञ्चाय भाध्मभको
ु रेखा ऩयीऺण बए सम्फशन्धत
अरग्गै रे खा ऩयीऺण प्रनतवेदन वा सॊ मक्त
सञ्चाय भाध्मभको अरग्गै कुर आम्दानी जननएको रेखा ऩयीऺण
प्रनतवेदन ऩेश गनुथ ऩनेछ।
(3) उऩननमभ (१) फभोशजभ प्रसायण अनुभनत प्राद्ऱ गने

सञ्चाय सॊ स्थाको इजाजत य नवीकयण तथा अन्म व्मवस्था नमाॉ इजाजत
नरने प्रसायण सॊ स्थाराई हुने सयह हुनेछ।
9.

प्रसायण भाध्मभको वगॉकयणका आधाय: सञ्चाय यशजष्डायरे प्रदे शनबरका

.

दोस्रो सॊ शोधनद्राया खाये ज गरयएको।

.

दोस्रो सॊ शोधनद्राया खाये ज गरयएको।



दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।

12

प्रसायण भाध्मभराई ऐनको दपा १९ फभोशजभ सावथजननक सेवा प्रसायक,
साभुदाहमक सेवा प्रसायक य ननजी एवॊ व्माऩारयक प्रसायकको रुऩभा
वनगथकयण गदाथ दे हामका आधाय अऩनाउनेछ:-

(क) प्रसायण भाध्मभको बौनतक ऩूवाथधायको अवस्था,
(ख) प्रसायण भाध्मभभा गरयएको रगानी,
(ग) प्रसायण

भाध्मभभा

गुणस्तय य हवषमवस्तु,

प्रसायण

बएका

सूचना

साभग्रीको

(घ) प्रसायण भाध्मभरे प्रमोग गये का उऩकयण,
(ङ) प्रसायण भाध्मभभा कामथयत जनशशक्त,
(च) प्रसायण भाध्मभको सेवाको ऩहुॉच,
(छ) प्रसायण

भाध्मभभा

(ज) प्रसायण

भाध्मभरे

प्रचनरत

कामाथन्वमनको अवस्था,
हवश्वसनीमता,

प्रसायण

श्रभजीवी
गये का

ऩरकाय

सूचना

ऐन

साभग्रीको

(झ) प्रसायण भाध्मभको प्रसायणभा ननयन्तयता,
(ञ) प्रसायण भाध्मभभा प्रमोग हुने बाषा य शैरी ।
ऩरयच्छे द-३
ऩरऩनरका तथा अनराइन सञ्चाय भाध्मभ सम्फन्धी व्मवस्था
10.

ऩरऩनरकाको दताथ सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऐनको दपा २० फभोशजभ

प्रदे शनबर

ऩरऩनरका

प्रकाशन

गनथ

चाहने

व्मशक्तरे

सम्फशन्धत

शजलराको प्रभुख शजलरा अनधकायी सभऺ ननवेदन ददॉदा अनुसूची-६
फभोशजभको ढाॉचाभा य अनुसूची-2 फभोशजभको दस्तुय सहहत ननवेदन
ददनु ऩनेछ ।

(2) उऩननमभ (१) फभोशजभ ऩये को ननवेदन उऩय प्रभुख
13

शजलरा

अनधकायीरे

अवनधनबर

आवश्मक

ननवेदकराई

जाॉचफुझ

ऩरऩनरका

गयी

प्रकाशन

फभोशजभको ढाॉचाभा अस्थामी प्रभाणऩर ददनेछ ।

ऐनभा

गनथ

उशलरशखत

अनुसूची

-७

(३) ऐनको दपा २० को उऩदपा (४) फभोशजभ सञ्चाय

यशजष्डायरे ऩरऩनरका प्रकाशन गनथ स्थामी प्रभाणऩर ददने गयी स्वीकृनत

प्रदान गये ऩनछ प्रभुख शजलरा अनधकायीरे ननवेदकराई अनुसूची-८
फभोशजभको ढाॉचाभा स्थामी प्रभाणऩर ददनेछ।
शजलरा

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभ प्रभाणऩर ददएऩनछ प्रभुख
अनधकायीरे

ऩरऩनरका

सम्फन्धी

फभोशजभको दताथ हकताफभा जनाई याख्नु ऩनेछ ।
11.

हववयण

अनुसूची-९

ऩरऩनरकाको अनबरेख: (१) ऐनको दपा २१ फभोशजभ ऩरऩनरकाको

अनबरेख

प्रमोजनका रानग सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ ननवेदन

अनुसूची-6 को ढाॉचाभा ददनु ऩनेछ।

ददॉदा

(२) सञ्चाय यशजष्डायरे उऩननमभ (१) फभोशजभ अनबरेखको

रानग ऩेश हुन आएको ननवेदन जाॉचफुझ गदाथ अनबरेख बएको
ऩरऩनरकाको हववयण खुलने बए अनुसूची-९ को ढाॉचाभा अनबरे ख
हकताफ खडा गयी अनबरेख याख्नु ऩनेछ।
12.

ऩरऩनरकाभा उलरेख गनुथ ऩने: (१) ऐनको दपा २२ फभोशजभ

ऩरऩनरकाको ऩहहरो ऩृष्ठको शशयभा प्रभुख शजलरा अनधकायीफाट

ददइएको दताथ नम्फय, सो ऩरऩनरकाको नाभ, प्रकाय, वषथ, अॊक, नभनत य
भूलम तथा अरु ऩृष्ठको शशयभा ऩरऩनरकाको नाभ य नभनत स्ऩष्ट रुऩभा
उलरेख गनुथ ऩनेछ।

(२) ऩरऩनरकाको अशन्तभ ऩृष्ठको ऩुछायभा वा सम्ऩादकीम

कोरभको शशयभा प्रकाशक, सम्ऩादक, भुरक य छाऩाखानाको नाभ
स्ऩष्ट रुऩभा उलरेख गनुथ ऩनेछ।
13.

ऩरऩनरकाको आकाय य ऩृष्ठ सॊतमा: (१) ऐनको दपा २३ फभोशजभ
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ऩरऩनरकाको न्मूनतभ आकाय य ऩृष्ठ सॊ तमा दे हाम फभोशजभ हुनेछ:(क) दै ननक सभाचायऩरको रानग १२ ईन्च चौडाई य
२१

ईन्च रम्फाईको

नघटाई,

आधायभा

चाय

ऩृष्ठभा

(ख) अधथ साद्ऱाहहक य साद्ऱाहहक सभाचायऩरका रानग
१०

ईन्च

चौडाई

य

१५

आकायभा ६ ऩृष्ठभा नघटाई,
(ग)

ईन्च रम्फाईको

ऩाशऺक, भानसक, द्रै भानसक य रैभानसक सभाचाय

ऩरको रानग ९ ईन्च चौडाई य १५ ईन्च
रम्फाईको आकायभा १२ ऩृष्ठभा नघटाई ।

(२)

प्रकाशकरे

उऩननमभ

(१)

फभोशजभको

ऩरऩनरका

प्रकाशन गदाथ छ भहहनाभा कम्तीभा दे हाम फभोशजभ अॊक सॊ तमा
प्रकाशन गनुथ ऩनेछ:-

(क) दै ननक सभाचायऩर

- १५० अॊक

(ख) अधथसाद्ऱाहहक सभाचायऩर

- ४० अॊक

(ग) साद्ऱाहहक सभाचायऩर

- २० अॊक

(घ) ऩाशऺक सभाचायऩर

- १० अॊक

(ङ) भानसक सभाचायऩर

- ५ अॊक

(च) द्रै भानसक य रैभानसक सभाचायऩर - २ अॊक
14.

ऩरऩनरकाको वगॉकयण गदाथ अऩनाउने आधाय: ऐनको दपा २५

फभोशजभ प्रदे श सयकाय वा प्रदे श सयकायको स्वानभत्वभा बएको
सॊ स्थाफाट सेवा सुहवधा तथा हवऻाऩन उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका

रानग सञ्चाय यशजष्डायरे सोही दपाको उऩदपा (२) भा उशलरशखत
आधायका अनतरयक्त प्रेस काउशन्सररे ददएको प्रनतवेदनराई सभेत
आधाय भानी वगॉकयण गनथ सक्नेछ ।
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ऩरयच्छे द-४
अनराइन सम्फन्धी व्मवस्था
15.

अनराइन सञ्चाय भाध्मभको



दताथ य अनबरेखीकयण: (१) ऐनको दपा

२७ फभोशजभ अनराइन सञ्चाय भाध्मभ भापथत अनराइन ऩरकारयता


दताथ गयी सञ्चारन गनथ चाहने व्मशक्त वा सॊ स्थारे दे हामका हववयणहरु

उलरेख गयी



अनुसूची-२ फभोशजभको दस्तुय सॊ रग्न गयी अनुसूची-

१० को ढाॉचाभा सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ ननवेदन ददनु ऩनेछ:(क) कम्ऩनी दताथ य अद्यावनधक हववयण,

(ख) श्रभशजवी ऩरकाय य सम्फि अन्म कभथचायीको दयफन्दी
हववयण,

(ग) वेवसाइट, डोभेन दताथ वा नवीकयण सम्फन्धी हववयण,
(घ) भूलम अनबवृहि कय वा स्थामी रेखा नम्फय,
(ङ) सॊ स्थाको अनराइन सञ्चाय भाध्मभफाट साभग्री प्रसायण
गने ननणथम।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको हववयणसहहत सञ्चाय यशजष्डाय

सभऺ प्राद्ऱ बएको ननवेदन जाॉचफुझ गयी अनबरेख याख्न उऩमुक्त
दे शखए सञ्चाय यशजष्डायरे दताथ हकताफ य हवद्युतीम अनबरेखभा अनबरेख
याख्नु ऩनेछ।

(३) ऐनको दपा २८ फभोशजभ सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरमभा

अनबरेखीकयण बएको अनराइन सञ्चाय भाध्मभराई अनुसूची-११ को
ढाॉचाभा अनराइन ऩरकारयताका दताथ प्रभाणऩर ददइनेछ।





दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।
दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।
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16.

अनराइन सञ्चाय भाध्मभको वगॉकयण: (१) ऐनको दपा २८ फभोशजभ

सञ्चाय यशजष्डायरे अनराइन सञ्चाय भाध्मभको अनबरेखीकयण गयी
प्रभाणऩर ददने कामथको अनतरयक्त ती सञ्चाय भाध्मभको वगॉकयण सभेत
गनथ सक्नेछ।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ वगॉकयण गदाथ बौनतक ऩूवाथधाय,
रगानी, जनशशक्त, ऩहुॉच, सूचना साभग्रीको गुणस्तय वा मस्तै अन्म
आधायभा वगॉकयण गनेछ।

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ वगॉकयण गनुथ अशघ सञ्चाय
यशजष्डायरे सञ्चाय भाध्मभको ननयीऺण, अनुगभन, सुऩयीवेऺण, हवऻसॉग
छरपरसभेत गयी भनानसव प्रहक्रमा ऩूया गनुथ ऩनेछ।
17.

अनराइन नवीकयण सम्फन्धी व्मवस्था: (१) मस ननमभावरी फभोशजभ

दताथ बएका अनराइन सञ्चाय भाध्मभरे प्रत्मेक वषथको आषाढ भसान्त
नबर नवीकयणको रानग अशघलरो आनथथक वषथको कय च ुक्ताको

प्रभाणऩर तथा रे खा ऩयीऺण प्रनतवेदनको प्रनतनरहऩ सभेत साथ याखी
सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ अनुसूची-१० फभोशजभको ढाॉचाभा ननवेदन ददनु
ऩनेछ।
(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ ऩेश बएको ननवेदन जाॉचफुझ
गयी सञ्चाय यशजष्डायरे दताथ गदाथ राग्ने शुरु दस्तुयको ऩचास प्रनतशत
शुलक नरई अनुसूची-११ फभोशजभको ढाॉचाभा नवीकयण प्रभाणऩर
जायी गयी सो को अनबरेख याख्नेछ।


(3)

उऩननमभ

(1)

फभोशजभको

अवनधनबर

नवीकयण

नगये भा सो अवनध ऩनछ ऩहहरो एक भहहनासम्भको रानग दश प्रनतशत,
दोस्रो एक भहहनासम्भ फीस प्रनतशत, तेस्रो एक भहहनासम्भ तीस

प्रनतशत, चौथो एक भहहनासम्भ चानरस प्रनतशत, ऩाॉचौ एक
भहहनासम्भ ऩचास प्रनतशत य छै ठौँ एक भहहनादे शख शत प्रनतशत
जरयफाना नरई नवीकयण गनथ सक्नेछ ।




दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको ।
दोस्रो सॊ शोधनद्राया सॊ शोनधत ।
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ऩरयच्छे द-५
सञ्चाय भाध्मभभा रगानी तथा हक हस्तान्तयण
18.

सञ्चाय भाध्मभभा रगानी: (१) सञ्चाय भाध्मभभा वैदेशशक रगानी
सम्फन्धी व्मवस्था सॊ घीम कानून फभोशजभ हुनछ
े ।
(२)

उऩननमभ

(१)

फभोशजभ

सॊ घीम

सयकायरे

सञ्चाय

भाध्मभको प्रहवनध य ऩूवाथधायभा हवदे शी रगानी खुरा गये को अवस्थाभा
दे हामका शतथ तोकी त्मस्तो हवदे शी रगानीराई सञ्चाय यशजष्डायरे
भान्मता ददन सक्नेछ:-

(क) सञ्चाय भाध्मभभा कामथयत ऩरकाय, काभदाय य
कभथचायी नेऩारी नागरयक भार हुन ु ऩने,

(ख) नेऩारी नागरयकको सम्ऩादकीम स्वतन्रता सुननशित
हुन ु ऩने ।

19.

सञ्चाय भाध्मभको हक हस्तान्तयण: (१) ऐनको दपा ४२ फभोशजभ

अनबरेखीकयण बएको सञ्चाय भाध्मभको हक वा स्वानभत्व हस्तान्तयण
बई कसैरे प्राद्ऱ गये भा सो स्वानभत्व प्राद्ऱ गने व्मशक्त वा सॊ स्थारे

अनुसूची -१२ को ढाॉचाभा सात ददननबर सञ्चाय यशजष्डायराई जानकायी
ददनु ऩनेछ।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको जानकायी प्राद्ऱ बएऩनछ

सञ्चाय यशजष्डायरे त्मस्तो हववयण अनुसूची -१३ फभोशजभको दताथ
हकताफभा दताथ जनाई याख्नु ऩनेछ य हक हस्तान्तयण गरयददनु ऩनेछ।
20.

इजाजतऩरको प्रनतनरहऩ ददने: इजाजतऩर हयाएभा वा



नवीकयण

जनाउने ऩाना सभाद्ऱ बएभा वा प्राकृनतक प्रकोऩभा ऩयी नानसएको वा
ऩुयानो बई च्मानतएको कायण दे खाई कसै रे प्रनतनरहऩ भाग गये भा ऩाॉच

सम रुऩैमाॉसम्भ दस्तुय नरई त्मस्तो इजाजतऩरको प्रनतनरहऩ ददन


दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको ।
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सक्नेछ ।
21.

हववयण फदलन सक्ने:



(१) कसैरे इजाजतऩर तथा अनुभनतऩरभा

उलरेख हववयण भध्मे कुनै हववयण फदलन चाहेभा इजाजतऩरको

हकभा ननवेदन दताथ गदाथ राग्ने दस्तुय य अनुभनतऩरको हकभा एक

सम रुऩैमा दस्तुय सॊ रग्न गयी सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ अनुसूची-१३क.
फभोशजभको ढाॉचाभा ननवेदन ददनु ऩनेछ।
स्ऩष्टीकयण्

मस

उऩननमभ

प्रमोजनको

रानग

"हववयण"

बन्नारे

इजाजतऩरको हकभा सञ्चाय सॊ स्थाको नाभ, करसाइन य ठे गाना, प्रसायण
केन्र जस्ता साभान्म हववयण य अनुभनतऩरको हकभा ये नडमो ट्रान्सनभटय
य सोसॉग सम्फशन्धत अन्म उऩकयण सम्झनु ऩछथ।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ हववयण फदलन ददएको ननवेदन

जाॉचफुझ गदाथ भनानसव दे शखए सञ्चाय यशजष्डायरे ननवेदन फभोशजभको
हववयण फदलन सक्नेछ ।
22.

प्रसायण सम्फन्धी कामथ फन्द गनथ सक्ने: (१) इजाजतऩर प्राद्ऱ प्रसायण

सॊ स्था वा व्मशक्तरे कुनै कायणवस आपूरे प्रसायण गदै आएको
प्रसायण सम्फन्धी कामथ फन्द गनथ चाहेभा त्मो कुयाको नरशखत
जानकायी एक भहहना अगानड नै सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ ददनु ऩनेछ।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ प्रशायण सम्फन्धी कामथ फन्द

गये को जानकायी प्राद्ऱ बएभा सञ्चाय यशजष्डायरे सो को अनबरेख दताथ
हकताफभा जनाई याख्नु ऩनेछ।

ऩरयच्छे द-६
प्रेस प्रनतनननध सम्फन्धी व्मवस्था
23.

हववयण फुझाउनु ऩने: (१) ऐनको दपा ४४ फभोशजभ प्रेस प्रनतनननध

प्रभाणऩर नरन चाहने कुनै नेऩारी वा हवदे शी सञ्चाय प्रनतष्ठानरे प्रदे श


दोस्रो सॊ शोधनद्राया सॊ शोनधत ।
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नबर काभ गने आफ्ना सम्ऩूणथ ऩदानधकायी वा प्रनतनननध वा कभथचायी

वा व्मवस्थाऩकरे दे हाम फभोशजभको हववयण सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ
फुझाउनु ऩनेछ:-

(क) प्रनतनननधको नाभ
(ख) ऩद /श्रे णी/ तह
(ग) स्थामी/ अस्थामी/ कयाय
(घ) कामथऺेर
(ङ) शैशऺक मोग्मता
(च) श्रभजीवी ऩरकाय ऐन फभोशजभको ऩारयश्रनभक खुरेको
ननमुशक्त ऩर

(२) उऩननमभ (१) को खण्ड (ङ) फभोशजभ हुने सम्ऩादक, प्रेस

प्रनतनननध तथा स्वतन्र ऩरकायको शैशऺक मोग्मता तथा अनुबव दे हाम
हुनेछ :(क)

सम्ऩादक हुनका रानग:
(१)

नेऩार

सयकायफाट

भान्मता

प्राद्ऱ

हवश्वहवद्यारमफाट

(२)

नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राद्ऱ शशऺण सॊ स्थाफाट

स्नातक वा सो सयहको ऩयीऺा उतॉण गये को वा

प्रवेशशका ऩयीऺा उतॉण बई ननमनभत रुऩभा प्रकाशशत

वा प्रसारयत हुने कुनै सभाचाय प्रधान दै ननक, अधथ
साद्ऱाहहक, साद्ऱाहहक

वा

ऩाशऺक

ऩरऩनरका

वा

सभाचाय सनभनत, वा ये नडमो, टे नरनबजन वा अनराइनभा
सभाचाय सॊ करन तथा सम्ऩादन सम्फन्धी कम्तीभा
दश वषथ काभ गये को वा स्तम्ब रेखन कामथ गये को।
(ख)

प्रेस प्रनतनननध वा अस्थामी प्रेस प्रनतनननध हुनका रानग:
20

(१)

नेऩार

सयकायफाट

भान्मताप्राद्ऱ

कुनै

शशऺण

सॊ स्थाफाट प्रवेशशका वा सो सयहको ऩयीऺा उतॉण
गये को वा

(२)
(ग)

सभाचाय सॊ करन वा रयऩोहटथङ सम्फन्धभा कम्तीभा
ऩाॉच वषथ काभ गये को ।

स्वतन्र ऩरकायका रानग:
(१)

नेऩार

सयकायफाट

भान्मता

प्राद्ऱ

हवश्वहवद्यारमफाट

ऩरकारयता सम्फन्धी हवषमभा स्नातक उऩाधी हानसर

गयी कम्तीभा दश वषथ सञ्चाय भाध्मभभा सभाचाय तथा
हवचायभूरक कामथ सम्ऩादन गये को वा
(२)

नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राद्ऱ कुनै हवश्वहवद्यारमफाट
स्नातक उऩाधीहानसर गयी कम्तीभा ऩन्र वषथ सञ्चाय

भाध्मभभा सभाचाय तथा हवचायभूरक कामथ सम्ऩादन
गये को वा स्तम्ब रेखन कामथ गये को ऩुष््ाई गने
कागजात।


(२क)नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राद्ऱ शशऺण सॊ स्थाफाट

प्रवेशशका ऩयीऺा उतॉण बई ननमनभत रुऩभा प्रकाशशत
वा

प्रसारयत

हुने

कुनै

सञ्चाय

भाध्मभभा

सभाचाय

सॊ करन तथा सम्ऩादन सम्फन्धी कम्तीभा फीस वषथ
ननयन्तय काभ गये को वा स्तम्ब रेखन कामथ गये को
ऩुष््ाई गने कागजात।
(३)



उऩखण्ड (1), (2) य (२क) फभोशजभ फुझाइएका

कागजात झुठो ठहरयएभा सञ्चाय यशजष्डायरे

त्मस्तो

व्मशक्तको प्रेस प्रनतनननध प्रभाणऩर यि गनुक
थ ा साथै


दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको ।



दोस्रो सॊ शोधनद्राया सॊ शोनधत ।
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ननज

य ननजराई झुठा कागजात

फनाई उऩरब्ध

गयाउने सञ्चाय सॊ स्थाराई सभेत ऐनको दपा ४६
उऩदपा (३) फभोशजभको सजाम गनथ सक्नेछ।
24.

प्रभाणऩरको दस्तुय य ननवेदन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रेस प्रनतनननध वा

अस्थामी प्रेस प्रनतनननध प्रभाणऩर नरन चाहने व्मशक्तरे आपू काभभा
सॊ रग्न यहेको सॊ स्थाको नसपारयस साथ ननमभ २३ भा उशलरशखत

मोग्मताको प्रभाणऩर य अनुसूची-२ भा उशलरशखत दस्तुय साथ याखी
अनुसूची-१४ को ढाॉचाभा सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ ननवेदन ददनु ऩनेछ ।

(२) प्रेस प्रनतनननध य अस्थामी प्रेस प्रनतनननध प्रभाणऩर ऩाउने

प्रमोजनको रानग प्राद्ऱ ननवेदन य सॊ रग्न कागजात सभेतराई अध्ममन

गयी उऩमुक्त ठहरयएका व्मशक्तराई अनुसूची-१५ फभोशजभको ढाॉचाभा
सञ्चाय यशजष्डायरे प्रभाणऩर जायी गनेछ।

(३) उऩननमभ (१) फभोशजभको ननवेदन ददने व्मशक्तराई प्रेस

प्रनतनननध प्रभाणऩर वा अस्थामी प्रेस प्रनतनननध प्रभाणऩर ददॉदा राग्ने
दस्तुय अनुसूची-२ भा उलरेख बए फभोशजभ हुनछ
े ।

(४) स्वतन्र ऩरकायको प्रभाणऩर नरन चाहने व्मशक्तरे

ननमभ २३ फभोशजभको मोग्मताको प्रभाणऩर सभेत सॊ रग्न याखी

अनुसूची-१४ फभोशजभको ढाॉचाभा सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ दयखास्त ददनु
ऩनेछ ।

(५) उऩननमभ (१) फभोशजभको दयखास्त प्राद्ऱ बएऩनछ सञ्चाय

यशजष्डायरे आफ्नो याम सहहत उक्त दयखास्तवाराराई अनुसूची-२

फभोशजभको दस्तुय नरई दयखास्तवाराराई अनुसूची-१५ फभोशजभको
ढाॉचाभा स्वतन्र ऩरकायको प्रभाणऩर ददन सक्नेछ।
25.

प्रभाणऩर हपताथ गनुथ ऩने: कुनै व्मशक्तरे सम्फशन्धत सञ्चाय सॊ स्था वा

ऩरऩनरकाको प्रनतनननधत्व गने कामथ छोडेभा ननजरे वा सम्फशन्धत

सॊ स्थाको व्मवस्थाऩक वा सम्ऩादकरे एक भहहनानबर त्मसयी कामथ
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छोडे को सूचना सहहत प्रभाणऩर सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ हपताथ गनुथ
ऩनेछ।
26.

प्रभाणऩरको अवनध य नवीकयण: (१) ननमभ 24 फभोशजभ ददइएको

प्रभाणऩरको अवनध तीन आनथथक वषथको हुनेछ।

तय अस्थामी प्रेस प्रनतनननननधको प्रभाणऩर जनत अवनधको

रानग ददइएको छ सोही अवनधसम्भ भार फहार यहनेछ ।

(2) उऩननमभ (१) फभोशजभ प्रभाणऩर फहार यहने अवनध

सभाद्ऱ बएको नभनतरे ऩैँ तीस ददन नबर प्रभाणऩर नवीकयण गयाउन

एक सम रुऩैमाॉ दस्तुय सहहत अनुसूची-१४ फभोशजभको ढाॉचाभा सञ्चाय
यशजष्डाय सभऺ दयखास्त ददनु ऩनेछ ।

तय हवदे शी नागरयकरे नरएको प्रभाणऩर एक ऩटक बन्दा

फढी नवीकयण गरयने छै न।

(३) उऩननमभ (१) फभोशजभ अवनध सभाद्ऱ बएऩनछ कुनै

व्मशक्तरे प्रभाणऩर नवीकयणको रानग दयखास्त ददन आएभा सञ्चाय
यशजष्डायरे

अनुसूची-2

फभोशजभ

राग्ने

दस्तुयभा

उऩननमभ

(२)

फभोशजभको अवनध सभाद्ऱ बएको नभनतरे तीन भहहनासम्भका रानग

एक सम ऩचास रुऩैमाॉ य त्मसऩनछ तीन सम रुऩैमाॉ दस्तुय नरई एक
आनथथक वषथका रानग नवीकयण गयी ददन सक्नेछ ।
27.

प्रभाणऩर व्मशक्तगत हुन:े

ननमभ २४ फभोशजभ ददइएको प्रभाणऩर

सोही व्मशक्त फाहेक अन्म कुनै व्मशक्तरे प्रमोग गनथ ऩाउने छै न।
28.

सभाचाय सॊकरन गने कामथऺर
े : (१) मस ननमभावरी फभोशजभ

प्रेस

प्रनतनननध वा स्वतन्र ऩरकायको प्रभाणऩर प्राद्ऱ नेऩारी नागरयकरे
सभाचाय सॊ करन गनथ सक्नेछ।

..

..

दोस्रो सॊ शोधनद्राया खाये ज गरयएको ।
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(२)

..

ऩरयच्छे द-७
सञ्चाय यशजष्डाय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
29.

सञ्चाय यशजष्डायको कामथ सम्फन्धी व्मवस्था: ऐनको दपा ३६ भा

उशलरशखत काभ, कतथव्म य अनधकायको अनतरयक्त सञ्चाय यशजष्डायको
काभ, कतथव्म य अनधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :-

(क) प्रदे श सयकाय, सञ्चाय सॊ स्था य ऩरकायहरुका फीचभा
सहजीकयण गने,

(ख) सॊ घ, अन्म प्रदे श य स्थानीम तहसॉग सभन्वम गयी
आवश्मक कामथ गने,

(ग) सूचना फैंक सञ्चारन गने य सो फैंकफाट आवश्मक
सूचना उऩरब्ध गयाउने,

(घ) प्रदे शनबर प्रकाशशत तथा प्रसारयत हुने सञ्चाय भाध्मभको

नाभ, हकनसभ, प्रकाशन तथा प्रसायण अवनध, बाषा आदद
हवषमभा वाहषथक प्रनतवेदन तमाय गयी प्रकाशन गने,

(ङ) ऐनको दपा ५७ को उऩदपा (१) फभोशजभ श्रभशजवी
ऩरकायहरुराई ऩारयश्रनभक तथा सेवा सुहवधा उऩरब्ध

बए नबएको अनुगभन तथा भूलमाङ्कन गने य श्रभशजवी
ऩरकाय

ऐन

सहजीकयण गने,

य

ननमभावरी

कामाथन्वमन

गयाउन

(च) कसै रे सञ्चाय भाध्मभभा हवऻाऩन ददने प्रमोजनको रानग

कुनै सञ्चाय भाध्मभको सम्फन्धभा हववयण भाग गये भा
हववयणहरु उऩरब्ध गयाउने,

(छ) ऩरकायराई सऺभताका आधायभा स्रोत व्मशक्तको रुऩभा
उऩमोग गनथ सहमोग ऩुर्माउने,
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(ज) ऐनको

दपा

५१

फभोशजभ

याशखने

ऩुस्तकको

अनबरेखराई ऩुस्तकारमका रुऩभा सञ्चारन गने,

(झ) सूचना प्रहवनध, सञ्चाय, प्रकाशन तथा प्रसायणको ऺेरभा
प्राद्ऱ हुने स्वदे शी तथा हवदे शी हवनबन्न छारवृशत्त, सीऩ
हवकास तानरभ, भ्रभण आदद कामथक्रभको नेतत्ृ व तथा
सभन्वम गने,

(२) ऐनको दपा ३६ को खण्ड (ग) फभोशजभ सञ्चाय

यशजष्डायरे साभुदाहमक सञ्चाय भाध्मभको अनबरेख यातदा साभुदाहमक

सञ्चाय भाध्मभरे दे हामको हवषमहरुराई प्राथनभकताभा याखेको हुन ु
ऩनेछ:-

(क) शशऺा, जनस्वास््म, स्थानीम उत्ऩादन, वातावयण,
हवऩद् व्मवस्थाऩन, फजाय हवकास, कृहष, सहकायी,
उद्मभशीरता प्रविथन, ऩमथटन य ऻान तथा सीऩ

प्रविथन गने य साभाशजक कुयीनत हवरुि सचेतना
जगाउने,

(ख) बाषा, सॊ स्कृनत, करा
मोगदान ददने,

य

ऩयम्ऩयाको

सॊ यऺणभा

(ग) सभुदामको हवहवधता प्रविथन गने,
(घ) सभुदामका

काभ

कायफाहीको

प्रचाय

प्रसाय

सावथजननक अनुगभनका रानग सहमोग गने।

30.

य

अनुगभन तथा सुऩयीवेऺण: (१) ऐनको दपा ४६ को उऩदपा (३)
फभोशजभ सञ्चाय यशजष्डायरे कुनै व्मशक्त वा प्रसायण सॊ स्थाराई जरयफाना
गदाथ वा ऐन तथा मस ननमभावरी वा



अनुभनतऩरभा वा इजाजतऩरभा

उशलरशखत शतथ फभोशजभ प्रकाशन तथा प्रसायण गये वा नगये को


दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको ।
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सम्फन्धभा सञ्चाय यशजष्डाय वा ननजफाट अनधकायप्राद्ऱ अनधकायीरे सञ्चाय
सॊ स्थाको अनुगभन, ननयीऺण तथा सुऩयीवेऺण गनथ सक्नेछ।
(२)

उऩननमभ

(१)

फभोशजभ

अनुगभन, ननयीऺण

तथा

सुऩयीवेऺण गदाथ इजाजतऩरभा उशलरशखत शतथ फभोशजभ प्रकाशन तथा

प्रसायण गये को नऩाइएभा त्मस्ता सञ्चाय सॊ स्थाराई इजाजतऩरभा
उशलरशखत
सक्नेछ।

शतथहरु

ऩारना गनथ सञ्चाय

यशजष्डायरे

ननदे शन

ददन

(३) कुनै प्रसायण सॊ स्थारे उऩननमभ (२) फभोशजभ ददएको

ननदे शन ऩारना नगये को अवस्थाभा सञ्चाय यशजष्डायरे ऐनको दपा ४६

को उऩदपा (३) फभोशजभको कायफाही प्रहक्रमा अगानड फढाउन
सक्नेछ ।

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभ कायफाही प्रहक्रमा अगानड

फढाउॉदा अनुगभन, ननयीऺण तथा सुऩयीवेऺणभा दे शखएका कैहपमतहरु
य त्मसको सुधाय गनथ उऩमुक्त सभम ददई स्ऩष्टीकयण सोध्ने रगामत
ु ाईको भौका ददएय भार गनुथ ऩनेछ।
ऐनको दपा ४७ फभोशजभ सुनव
31.

ऩुस्तकको अनबरेखीकयण गयाउनु ऩने: ऐनको दपा ५१ फभोशजभ कुनै

प्रकाशकरे प्रकाशन गये को हकताफ हवक्री हवतयण गनुथ अशघ सञ्चाय
यशजष्डाय सभऺ ऩुस्तकको अनबरेखीकयण गयाउॉदा दे हामको हववयण
खुराई ननवेदन ददनु ऩनेछ :-

(क) ऩुस्तकको नाभ,
(ख) भुखऩृष्ठभा छाहऩएको व्महोया (नेऩारी बाषाभा नबए
अनुवाद गयी याख्ने),

(ग)

ऩुस्तक रे शखएको बाषा,

(घ)

ऩुस्तक वा त्मसको बागको रे खक, अनुवादक वा

(ङ)

ऩुस्तकको हवषम,

सम्ऩादकको नाभ,
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(च)

भुरण गरयएको य प्रकाशन गरयएको स्थान,

(छ) भुरक वा भुरण गने सॊ स्था,
(ज)

प्रकाशक वा प्रकाशन गने सॊ स्थाको नाभ,

(झ) प्रकाशन गरयएको नभनत, ऩृष्ठ सॊ तमा य आकाय,
(ञ)

सॊ स्कयण सॊ तमा,

(ट)

सॊ स्कयणभा छाहऩएको प्रनत,

(ठ)

हवक्री भूलम,

(ड)

प्रनतनरहऩ अनधकाय ऩाउने व्मशक्तको नाभ, थय य वतन।
ऩरयच्छे द-८

कोष सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था
32.

कोषको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन: (१) ऐनको दपा ५३ फभोशजभको

ऩरकाय वृशत्त कोष, भहहरा ऩरकायका रानग रशऺत कोष य दपा ५४

फभोशजभको जेष्ठ ऩरकाय रशऺत कोषभा दे हाम फभोशजभको यकभ
यहनेछ:-

(क) नेऩार सयकायफाट प्राद्ऱ हुने अनुदान,
(ख) प्रदे श सयकायफाट प्राद्ऱ हुने अनुदान ,
(ग) स्थानीम सयकायफाट प्राद्ऱ हुने यकभ,
(घ) हवनबन्न साभाशजक सॊ घ सॊ स्थाफाट वा व्मशक्तफाट प्राद्ऱ हुने
यकभ,

(ङ) प्रेस प्रनतनननध प्रभाणऩर नवीकयण गदाथ राग्ने दस्तुयको
शत प्रनतशत हुन आउने यकभ।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको कोषहरुको सञ्चारन तथा

व्मवस्थाऩन गनथ दे हाम फभोशजभको एक कोष सञ्चारक सनभनत
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यहनेछ:(क) सशचव, भन्रारम

-अध्मऺ

(ख) अनधकृत, नवौँ तह, आनथथक भानभरा
तथा मोजना भन्रारम

-सदस्म

(ग) अनधकृत, नवौँ तह, साभाशजक हवकास भन्रारम

(ज्मेष्ठ नागरयक तथा भहहरा भहाशाखा हेने) -सदस्म

(घ) अनधकृत, नवौँ तह, भन्रारम
(सूचना सभन्वम तथा

प्रसायण भहाशाखा हेने)

-सदस्म

(ङ) अध्मऺ, नेऩार ऩरकाय भहासॊ घ
प्रदे श सनभनत

-सदस्म

(च) भन्रारमरे भनोनमन गये को एक जना
भहहरा सहहत दुई जना ऩरकाय

(छ) सञ्चाय यशजष्डाय

-सदस्म

-सदस्म सशचव

(3) उऩननमभ (2) फभोशजभको सनभनतको काभ, कतथव्म य

अनधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :-

(क) ज्मेष्ठ, घाइते य दीघथ योगी ऩरकायहरुको आवश्मक
साभाशजक सुयऺा व्मवस्थाऩन गनथका रानग मोजना,
भाऩदण्ड तथा कामथहवनध तथा कामथक्रभ तमाय गयी
प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गने,

(ख) ऩरकायहरुको रगत तथा अनबरे ख अद्यावनधक
याख्ने,

(ग) ज्मेष्ठ ऩरकायहरुराई भानसक वृशत्त प्रदान गनथ तथा

ननजहरुको ऻान, सीऩ य ऺभता अनबवृहि गनथ
सहमोग ऩुर्माउने नीनत मोजना य कामथक्रभ फनाई
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प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गने,
(घ) ऩरकायहरुराई सहमोग उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा
आवश्मकता अनुरुऩ हवनबन्न ऺेरसॉग सभन्वम गने,

(ङ) प्रदे श

सयकायरे

ननधाथयण गये

फभोशजभ

नेऩार

सयकाय तथा स्थानीम तहफाट प्रदान बएको सेवा

सुहवधाभा दोहोयो नऩने गयी ज्मेष्ठ ऩरकायहरुराई

भानसक वृशत्त एवॊ अन्म ऩरकायराई ददने सुहवधा
उऩरब्ध गयाउने।

(4) उऩननमभ (२) फभोशजभ गठन बएको कोष सञ्चारक

सनभनतरे आफ्नो फैठक रगामत कोष सञ्चारन प्रमोजनको रानग
आवश्मक कामथहवनध आपैँ ननधाथयण गनथ सक्नेछ।
33.

कोषको यकभ खचथ य रेखा ऩयीऺण: (१) सञ्चारक सनभनतरे ननमभ

३१ को कोषको यकभ प्रचनरत कानून फभोशजभ फैङ्कभा खाता खोरी
जम्भा गनथ सक्नेछ ।
(२)

कोषको

खाता

सञ्चारन

सञ्चाय

यशजष्डाय

य

सञ्चाय

ु
यशजष्डायको कामाथरमको रेखा हेने कभथचायीको सॊ मक्त
दस्तखतफाट
हुनेछ ।

(३) कोषको आम्दानी य खचथको रेखा प्रदे श सयकायरे

अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोशजभ याशखनेछ ।

(४) कोषको अशन्तभ रेखा ऩयीऺण भहारे खा ऩयीऺकफाट

हुनेछ ।

ऩरयच्छे द-९
सूचना फैंक सम्फन्धी व्मवस्था
34.

सूचना फैंकको सञ्चारन: (१) ऐनको दपा ५५ को उऩदपा (२)

फभोशजभ प्रदे श सयकायरे

स्थाऩना गने

29

सूचना फैँकको सञ्चारन

तथा व्मवस्थाऩन गनथ एक ननदे शक सनभनत य कामथसम्ऩादन सनभनत

यहनेछ।

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ गठन हुने ननदे शक सनभनत दे हाम

फभोशजभ हुनेछ:-

(क) सशचव, आन्तरयक भानभरा तथा
कानून भन्रारम

-अध्मऺ

(ख) अनधकृत, नवौ तह,

प्रदे श सयकाय अन्तगथतका सफै भन्रारम

(ग) नेऩार ऩरकाय भहासॊ घको
प्रदे श सनभनतको अध्मऺ

-सदस्म
-सदस्म

(घ) सूचना वा ऩरकारयता ऺेरफाट हवशेषऻता
हानसर गये का व्मशक्त भध्मेफाट एकजना

(ङ) सञ्चाय यशजष्डाय

-सदस्म

-सदस्म-सशचव

(3) ननदे शक सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय दे हाम

फभोशजभ हुनेछ:-

(क) फैठक सम्फन्धी नीनत, मोजना य फजेट स्वीकृत गने
य सॊ शोधन गने,

(ख) फैठकको
फनाउन

सक्ने ।

कामथराई

व्मवशस्थत

य

प्रबावकायी

कामथसम्ऩादन सनभनतराई ननदे शन ददन

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ गठन हुने ननदे शक सनभनतको

प्रत्मऺ ननदे शनभा यही सूचना फैंकको सम्ऩूणथ कामथ सम्ऩादन गने

प्रमोजनका रानग दे हाम फभोशजभको एक कामथ सम्ऩादन सनभनत गठन
हुनेछ:-

(क) सञ्चाय यशजष्डाय

-अध्मऺ

(ख) ननदे शक, सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरम

-सदस्म
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(ग) शाखा प्रभुख (सूचना फैँ क शाखा हेने)
सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरम

35.

सूचना फैँकको काभ, कतथव्म य अनधकाय:



कतथव्म य अनधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ :-

-सदस्म

(१) सूचना फैँ कको काभ

(क) नागरयकको सूचनाको हकराई व्मवहायभा कामाथन्वमन
गने,

(ख) ऩरकारयताको हवकास य ऺभता अनबवृहि गनथ सूचनाको
ऩहुॉच फढाउने,

(ग) सयकायी सूचना, त्म, त्माङ्क एवॊ अन्म जानकायीहरु
एकद्राय प्रणारीफाट उऩरब्ध गयाउने,

(घ) सूचनाको ऩहुॉचराई प्रहवनधभैरी फनाई स्वत: अद्यावनधक
हुने गयी अटोभेसनभा रै जाने,

(ङ) प्रदे श सयकाय य सयकायी ननकामका सावथजननक सूचना,
जानकायी, सेवा, दस्तावेजभा सहज ऩहुॉच स्थाऩना गने गयी
सूचना ऩोटथर तमाय गने य अध्मावनधक गने,

(च) प्रदे श सयकायका भहत्वऩूणथ फैठक, ननणथम य घटना
आभसञ्चाय भाध्मभराई उऩरब्ध गयाउन सहजीकयण
गने,

(छ) फैंकरे प्रवाह गनुथ ऩने सम्ऩूणथ सूचनाहरुराई हवद्युतीम
अनबरेखीकयण

य

बण्डायण

गनुक
थ ो

साथसाथै

नागरयकहरुको सो सूचनासम्भ सहज ऩहुॉचका रानग
आवश्मक डाटावेस य वेवसाइट ननभाथण गयी अध्मावनधक
य च ुस्त दुरुस्त याख्ने,



दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको ।
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(ज) फैंकरे

सावथजननक

भहत्वका

सूचनाहरुको

हवषम,

उऩबोक्ता सभूह य प्रमोजनका आधायभा वगॉकयण गने
गयी

सूची

ननभाथण

गने

य

सूचनाको

सॊ करन

बण्डायणभा सहजताका रानग ढाॉचा ननभाथण गने ,
(झ) फैंकका

रानग

आवश्मक

सूचनाहरु

फैंकरे

य

प्रदे शका

भन्रारमहरु, हवबागहरु य त्मस अन्तगथतका ननकामहरुका

वेवसाइटफाट वा वेफसाइटभा उऩरब्ध नबएका वा
अद्यावनधक

नबएका

सूचनाहरु

सोझै

सम्फशन्धत

कामाथरमफाट प्रमोजन खोरे य भाग गयी प्राद्ऱ गने,

(ञ) प्रदे शका भन्रारमहरु, हवबागहरु य त्मस अन्तगथतका
ननकामहरुरे

फैंकफाट

भाग

बई

आएका

सूचनाहरु

उऩरब्ध गयाउनेछन् तय उऩरब्ध गयाउन कानूनी रुऩभा
वा प्राहवनधक रुऩभा ननभलने बएभा सो को जानकायी
ददनु ऩनेछ ।

(ट) सूचना प्राद्ऱ गनथ फैंकरे प्रदे श सूचना आमोगको सहमोग
नरन सक्नेछ ।

(ठ) ननशज वा अधथसयकायी वा गैयसयकायी ऺेरभा यहेका
सावथजननक

भहत्वका

सफै

प्रकृनतका

सूचनाहरु

फैंकरे आफ्नो डाटावेसभा याख्न सक्नेछ ।


ऩनन

(2) सूचना फैंकरे ऐन तथा उऩननमभ (1) फभोशजभको

प्रहक्रमाफाट सूचना सङ्करन, प्रशोधन य हवतयणको रानग थऩ जनशशक्त

आवश्मक ऩये सोको व्मवस्थाऩनको रानग ननदे शक सनभनतफाट ननणथम
गयी

कामाथरमरे

फनाउन सक्नेछ ।



भन्रारमको
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सहभनत

नरई

आवश्मक

भाऩदण्ड

(3) उऩननमभ (2) फभोशजभ जनशशक्तको व्मवस्थाऩनको

रानग भाऩदण्ड फनाउॉदा दे हामको आधाय नरनु ऩनेछ:(क)

जनशशक्तको

व्मवस्थाऩन

कामथसम्ऩादनभा

आधारयत हुन ु ऩने,
(ख)

सूचना सॊ ङ्करनको रानग खहटने जनशशक्तराई

ऩारयश्रनभक उऩरब्ध गयाउनु ऩने
सूचनाको

प्रकृनत,

बाय,

बए

प्रबावकारयता,

सॊ ङ्कनरत
सभम

सान्दनबथकता, औशचत्मता, आवश्मकता सभेतराई
आधाय भानी सूचनाको भूलम ननधाथयण गयी सोही
अनुरुऩ ऩारयश्रनभक ननधाथयण गने ।
(4) सूचना फैंकभा प्राद्ऱ बएका सूचना हवतयण गने, ग्राहक

ॉ को सॊ मन्र एवॊ अन्म सञ्चाय भाध्मभराई हवक्री
फनाउने, सूचनाको ऩहुच
नफतयण सम्फन्धभा ननदे शक सनभनतरे उऩननमभ (2) को अनधनभा यही
आवश्मक भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ ।

(5) सूचना फैंकको सशचवारम सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरमभा

यहने छ ।
36.

ननदे शक सनभनतको फैठक: (१) सूचना फैंकको ननदे शक सनभनतको
फैठक आवश्मकता अनुसाय अध्मऺरे तोकेको नभनत, स्थान य सभमभा
फस्नेछ ।
सदस्म

(२) फैठकको सूचना य छरपर हुने हवषमवस्तुको फाये भा
सशचवरे

साभान्मतमा

फैठक

सदस्महरुराई जानकायी गयाउनेछ ।

बन्दा

२४

घण्टा

अगानड

(३) ननदे शक सनभनतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामथहवनध

सनभनत आपैँरे ननधाथयण गये फभोशजभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द-१०
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हवहवध
37.

दताथको रानग सूचना आव्हान: (१) सञ्चाय यशजष्डायरे ऐन प्रायम्ब हुन ु
अशघ प्रकाशन हुॉदै आएका ऩरऩनरका, प्रसायण हुॉदै आएका एप. एभ.

ये नडमो, टे नरनबजन, केवुर टे नरनबजन, केवुर प्रसायक, अनराइन य

ऩुस्तक प्रकाशनको अनबरे खको रानग ३५ ददनको अवनध तोकी सूचना
आव्हान गनेछ।
(२)

उऩननमभ

(१)

फभोशजभको

अवनधनबर

प्रदे शनबर

सञ्चारनभा यहेका ऩरऩनरका, एप.एभ ये नडमो, टे नरनबजन, केफर

टे नरनबजन, केवुर प्रसायक, ऩुस्तक प्रकाशक य अनराइन सञ्चाय
भाध्मभरे सञ्चाय यशजष्डाय सभऺ अनबरेखीकयण गयाई अधावनधक
गयाउनु ऩनेछ ।

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ अनबरेखीकयण नगयाउने सञ्चाय

भाध्मभराई ऐन तथा मस ननमभावरी फभोशजभ प्रदान गरयने कुनै ऩनन
सेवा, सुहवधा उऩरब्ध गयाइने छै न ।
38.

अनुसूचीभा हेयपेय य सॊ शोधन: प्रदे श सयकायरे प्रदे श याजऩरभा सूचना
प्रकाशन गयी मस ननमभावरीको अनुसूचीभा आवश्मकता अनुसाय
हेयपेय य सॊ शोधन गनथ सक्नेछ ।

39.

कामथहवनध फनाउन सक्ने: मस ननमभावरीको कामाथन्वमनको रानग
आवश्मक हवषमभा भन्रारमरे कामथहवनध फनाई रागू गनथ सक्नेछ।

34

अनुसूची -१




-------

ऩहहरो सॊ शोधनद्राया खाये ज गरयएको।
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अनुसूची-१क.



(ननमभ ३, ५ को उऩननमभ (3) य ७ को उऩननमभ (7) सॉग सम्फशन्धत)
हिक्वेन्सी भोडुरेसन (एप.एभ) प्रसायण प्रणारीको स्थाऩना गयी कामथक्रभ प्रसायण गने
इजाजतऩरको रानग ददइने ननवेदनको ढाॉचा

श्री सञ्चाय यशजष्डायज्मू,
प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी, 2076 को ननमभ ३ फभोशजभ हिक्वेन्सी
भोडुरेसन प्रणारीको स्थाऩना गयी कामथक्रभ प्रसायण गने इजाजतऩर ऩाउनको रानग
दे हामको हववयणहरु खुराई मो ननवेदन ऩेश गये को छु /छौँ।
1. ननवेदकको,

(क) स्थामी ठे गाना

(ख) अस्थामी ठे गाना

प्रदे श्

प्रदे श्

शजलरा:

शजलरा:

स्थानीम तह:

स्थानीम तह:

वडा नॊ.:

वडा नॊ.:

इभेर ठे गाना :

2. प्रसायण सॊ स्था वा व्मशक्तको,
(क) नाभ :

ॉ ी)
(ख) आनथथक शस्थनत (शस्थय वा चारू ऩुज
(ग) अनुबव :

(घ) प्राहवनधक दऺता :
(ङ) सॊ स्था दताथ नॊ.

(च) भ्माट /प्मान नॊ.

3. प्रसायण गरयने स्थान :

4. प्रसायण शुरु हुने नभनत :
5. प्रसायणको भाध्मभ :
6. प्रसायणको ऺभता :

7. प्रसायण गदाथ प्रमोग गरयने:
(क) हिक्वेन्सी



(ख) व्माण्ड
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(ग) ट्रान्सनभटय

(घ) एण्टे ना

(ङ) च्मानर

8. प्रसायण गदाथ प्रमोग गरयने उऩकयणहरु:

9. प्रसायणभा प्रमोग गरयने शचन्ह, सॊ केत वा रोगो :

10. प्रसायण सम्फन्धभा उऩबोक्ता तथा अन्म व्मशक्त वा ननकामसॉग गरयएको
सम्झौता :

11. प्रसायणभा प्रमोग हुने बाषा :
12. प्रसायणको सभमावनध :

13. प्रसायण गरयने कामथक्रभहरु :
भानथ रेशखएका व्महोया ठीक साॉचो छ झुला ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा फुझाउॉरा। ,
ननवेदकको:

सही :

नाभ :

नभनत :
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अनुसूची-१ख.



(ननमभ ३, ५ को उऩननमभ (3) य ७ को उऩननमभ (7) सॉग सम्फशन्धत)
केवुर टे नरनबजन प्रसायण प्रणारीको स्थाऩना गयी कामथक्रभ प्रसायण गने
इजाजतऩरको रानग ददइने ननवेदनको ढाॉचा

श्री सञ्चाय यशजष्डायज्मू,
प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी, 2076 को ननमभ ३ फभोशजभ केवुर
टे नरनबजन प्रसायण प्रणारीको स्थाऩना गयी कामथक्रभ प्रसायण गने इजाजतऩर ऩाउनको
रानग दे हामको हववयणहरु खुराई मो ननवेदन ऩेश गये को छु /छौँ।
१. ननवेदकको,
(क) स्थामी ठे गाना

(ख) अस्थामी ठे गाना

प्रदे श्

प्रदे श्

शजलरा:

शजलरा:

स्थानीम तह:

स्थानीम तह:

वडा नॊ.:

वडा नॊ.:

इभेर ठे गाना :
२. प्रसायण सॊ स्था वा व्मशक्तको,

(क) नाभ :

ॉ ी)
(ख) आनथथक शस्थनत (शस्थय वा चारू ऩुज

(ग) अनुबव :

(घ) प्राहवनधक दऺता :
(ङ) सॊ स्था दताथ नॊ.

(च) भ्माट/प्मान नॊ.

३. प्रसायण गरयने स्थान :
४. प्रसायण शुरु हुने नभनत :
५. प्रसायणको ऺभता :

६. प्रसायण गदाथ प्रमोग गरयने उऩकयणहरु:
७. प्रसायणभा प्रमोग गरयने शचन्ह, सॊ केत वा रोगो :
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८. प्रसायण सम्फन्धभा उऩबोक्ता तथा अन्म व्मशक्त वा ननकामसॉग गरयएको सम्झौता :
९. प्रसायणभा प्रमोग हुने बाषा :
१०. प्रसायणको सभमावनध :

११. प्रसायण गरयने कामथक्रभहरु :

भानथ रेशखएका व्महोया ठीक साॉचो छ, झुला ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा
फुझाउॉरा।

ननवेदकको:
सही :
नाभ :
नभनत :
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अनुसूची- १ग.



(ननमभ ५क. को उऩननमभ (1) सॉग सम्फशन्धत)
ये नडमो उऩकयण अनुभनतऩरको ननवेदन ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्डायज्मू,
सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरम,
फागभती प्रदे श ।
दे हामका ये नडमो उऩकयण याख्न तथा प्रमोग गनाथका रानग दे हामका हववयणहरू खुराई
प्रोपभाथ इन्भ्वाइस य टे शक्नकर स्ऩेनसहपकेशनको प्रनतनरहऩ सभेत सॊ रग्न गयी ये नडमो
उऩकयणको अनुभनत ऩाउनको रानग अनुयोध गदथछु।

१. ये नडमो उऩकयण प्रमोग गनथको उद्देश्म एवॊ कायण:
२. प्रमोग गने स्थान:
३. प्रमोग गरयने हिक्वेन्सी:
४. ये नडमो उऩकयणको हववयण:

(क) ननभाथता:
(ख) भोडेर नॊ.
(ग) नसरयमर नॊ.
५. स्टे शनको प्रकाय:
६. प्रमोग गरयने प्रणारीको प्रकाय्
७. प्रमोग गरयने सभम:
८. अन्म हववयण:
ननवेदकको:
सही:

नाभ:

सॊ स्थाको नाभ:
ठे गाना:
नभनत:
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अनुसूची-२

(ननमभ ४ को उऩननमभ (१), ननमभ ६ को उऩननमभ (३), ननमभ १० को
उऩननमभ (१), ननमभ २४ को उऩननमभ (१), (३), (५) य ननमभ २६
को उऩननमभ (३) सॉग सम्फशन्धत)

सञ्चाय भाध्मभ सञ्चारनको ननवेदन ददॉदा य इजाजतऩर तथा अन्म प्रभाणऩर
प्रदान गदाथ राग्ने दस्तुय

1. एप. एभ. ये नडमोको रानग:-

(क) ननवेदन फाऩतको दस्तुय

(अ) हिक्वेन्सी भोडुरेसन प्रसायण प्रणारी स्थाऩना गनथको रानग

- दुई हजाय रुऩैंमा

(ख) इजाजतऩर फाऩतको दस्तुय

(अ) हिक्वेन्सी भोडुरेसन प्रसायण प्रणारीको स्थाऩना गयी कामथक्रभ
प्रस्तुत गनथको रानग:



१०० वाट बन्दा भानथ २५० वाट सम्भको रानग -एक
राख ऩचास हजाय रुऩैमाॉ



२५० वाट बन्दा भानथ ५०० वाट सम्भको रानग -तीन
राख रुऩैमाॉ



५०० वाट बन्दा भानथ १००० वाट सम्भको रानग -सात
राख ऩचास हजाय रुऩैमाॉ

(ग) ये नडमो उऩकयणको अनुभनतऩर फाऩतको दस्तुय




100 वाट बन्दा भानथ 500 वाटसम्भको रानग -ऩाॉच हजाय
रुऩैमाॉ



500 वाट बन्दा भानथ १००० वाटसम्भको रानग -दश
हजाय रुऩैमाॉ

2. टे नरनबजन प्रसायण केन्र (स्माटे राइट फाहेक) स्थाऩनाको अनुभनतको रानग
ननवेदन दस्तुय य इजाजत दस्तुय
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(क) ननवेदन फाऩतको दस्तुय
(अ)

स्माटे राइट टे नरनबजन फाहेकका केवुर टे नरनबजन वा अन्म
सञ्चाय भाध्मभिाया कामथक्रभ प्रसायण गनथ

(आ) डाउननरॊ क य नसग्नर हवतयणको रानग

-ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ

-ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ

(ख) इजाजतऩर फाऩतको दस्तुय

(अ) केवुर टे नरनबजन प्रसायकेन्र स्थाऩना गयी कामथक्रभ प्रसायण
गनथ दश राख रुऩैमाॉ

(आ) नसग्नर हवतयणका रानग ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉ
(इ) इन्टयनेट

प्रोटोकरभा

आधारयत

टे नरनबजन

(आइहऩहटबी)

प्रणारीफाट कामथक्रभ प्रसायण गनथका रानग प्रनत च्मानर ऩच्चीस
हजाय रुऩैमाॉ

(ई) नडशजटर प्रहवनधभा आधारयत नसग्नर हवतयण गनथका रानग य

ॉ ै रे प्रदे श बय केवुर
् को भाध्मभफाट ग्राहक सभऺ कामथक्रभ
आप
हवतयण गनथ जनतसुकै च्मानर बएऩनन - फीस राख रुऩैमाॉ

3. ऩरऩनरका दताथको रानग राग्ने दस्तुय्
(अ)

दै ननक सभाचायऩरको रानग

-एक हजाय रुऩैमाॉ

(इ)

साद्ऱाहहक सभाचायऩरको रानग

-ऩाॉच सम रुऩैमाॉ

(उ)

भानसक य अन्म सभाचायऩरको रानग

(आ) अधथसाद्ऱाहहक सभाचायऩरको रानग
(ई)

ऩाशऺक सभाचायऩरको रानग

(ऊ) अन्म ऩरऩनरकाको रानग

-सात सम रुऩैमाॉ
-तीन सम रुऩैमाॉ
-दुई सम रुऩैमाॉ
-दुई सम रुऩैमाॉ

4. प्रेस प्रनतनननध, अस्थामी प्रेस प्रनतनननध तथा सो सम्फन्धी अन्म दस्तुय
(क) प्रभाणऩर नरनको रानग राग्ने दस्तुय:
(अ) नेऩारी नागरयकका रानग

(आ) हवदे शी नागरयकका रानग

(इ) अस्थामी प्रेस प्रनतनननधको रानग
(ई) स्वतन्र ऩरकायका रानग
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-तीन सम रुऩैमाॉ

-ऩन्र सम रुऩैमाॉ

-एक हजाय रुऩैमाॉ(हवदे शी)
-छ सम रुऩैमाॉ

(उ) अन्म ऩरकायको रानग

-तीन सम रुऩैमाॉ

(ख) सॊ ञ्चाय सॊ स्था ऩरयवतथन

-एक सम रुऩैमाॉ

(घ) ऩरकारयताको अनुबव प्रभाशणत नसपारयस

- एक सम रुऩैमाॉ

(ग) प्रनतनरहऩ प्रनतनननध प्रभाणऩर

(ङ) अध्मऺ, प्रकाशक, भहाप्रवन्धक,
प्रफन्ध ननदे शक, व्मवस्थाऩक,



य सञ्चारक

सम्ऩादक

-दुई सम रुऩैमाॉ

-एक हजाय रुऩैमाॉ

(च) सूचना हवतयण दस्तुय : सूचनाको हक सम्फन्धी प्रचनरत कानूनरे तोके
5.



फभोशजभ ।



अनराइन दताथ प्रभाणऩर दस्तुय

-एक हजाय रुऩैमाॉ

दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।
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अनुसूची -३




-------

ऩहहरो सॊ शोधनद्राया खाये ज गरयएको।
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अनुसूची-३क.



(ननमभ 5 को उऩननमभ (1) य (3), ७ को उऩननमभ (8) सॉग सम्फशन्धत)
हिक्वेन्सी भोडुरेसन (एप.एभ) प्रसायण प्रणारीको स्थाऩना गयी कामथक्रभ प्रसायण गने
इजाजतऩरको ढाॉचा

इजाजतऩर नॊ. :

1. इजाजतऩर ऩाउने व्मशक्त वा सॊ स्थाको नाभ:
2. ठे गाना :

(क) स्थामी ठे गाना :

(ख) अस्थामी ठे गाना :

प्रदे श्

प्रदे श्

शजलरा :

शजलरा :

नगयऩानरका/ गाउॉऩानरका :

नगयऩानरका/गाउॉऩानरका:

वडा नॊ :

वडा नॊ :

गाउॉ/ टोर :

गाउॉ/ टोर :

पोन नॊ. :

पोन नॊ. :

इभेर :

इभेर :

3. प्रसायण गदाथ प्रमोग गरयने :
(क) हिक्वेन्सी :

(ख) व्माण्ड:

(ग) च्मानेर :

(घ) ट्रान्सनभटय :

(ङ) एण्टे ना:

4. सॊ स्थाको दताथ नॊ. य नभनत:

5. प्रसायणभा प्रमोग गरयने शचन्ह, सॊ केत वा रोगो (करसाइन):
6. प्रसायण ऺभता :

7. प्रसायण प्रणारी स्थाऩना हुने स्थान:
8. प्रसायण शुरु हुने नभनत:
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9. प्रसायणभा प्रमोग हुने बाषा :

10. प्रसायणको सभमावनध :

11. प्रसायण गरयने कामथक्रभहरुको प्रकृनत :

12. प्रसायण गदाथ ऩारन गनुथ ऩने शतथहरु:- प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन,
२०७५ य प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी, २०७६ भा तोहकएका
शतथका अतरयक्त सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरमरे सभम सभमभा तोहक ददएका अन्म
शतथहरुको सभेत ऩारन गनुथ ऩनेछ ।
जायी नभनत्इजाजतऩर जायी गने्दस्तखत्नाभ, थय्-

पछाडिपट्टि
नवीकयण बएको हववयण
इजाजतऩर नॊ.-

प्रसायणऺभता-

इजाजतऩर ऩाउने व्मशक्त वा सॊ स्थाको नाभ्-

हिक्वेन्सीकरसाइन्नवीकयण गने

आनथथक
वषथ

नवीकयण दस्तुय तथा अन्म

नवीकयण गने

हववयण

ननणथम नभनत

अनधका
यीको
दस्तखत

46

अनुसूची-३ख.



(ननमभ 5 को उऩननमभ (1), (3) य ननमभ ७ को उऩननमभ (8) सॉग सम्फशन्धत)
केवुर टे नरनबजन प्रसायण प्रणारीको स्थाऩना गयी कामथक्रभ प्रसायण गने
इजाजतऩरको ढाॉचा

इजाजत ऩर नॊ. :
१. इजाजत ऩर ऩाउने व्मशक्त वा सॊ स्थाको नाभ:
२. ठे गाना :
(क) स्थामी ठे गाना :

(ख) अस्थामी ठे गाना :

प्रदे श्

प्रदे श्

शजलरा :

शजलरा :

नगयऩानरका/ गाउॉऩानरका :

नगयऩानरका/गाउॉऩानरका:

वडा नॊ :

वडा नॊ :

पोन नॊ. :

पोन नॊ. :

इभेर :

इभेर :

गाउॉ/ टोर :

गाउॉ/ टोर :

३. सॊ स्थाको दताथ नॊ. य नभनत:
४. प्रसायण प्रणारी स्थाऩना हुने स्थान:
५. प्रसायण शुरु हुने नभनत :

६. प्रसायणभा प्रमोग हुने बाषा :

७. प्रसायणभा प्रमोग गरयने शचन्ह, सॊ केत वा रोगो (करसाइन):
८. प्रसायण ऺभता :

९. प्रसायण सभमावनध :

१०. प्रसायण गरयने कामथक्रभको प्रकृनत :
११. प्रसायण गदाथ प्रमोग गरयने उऩकयणहरु :
१२. इजाजतऩर फहार यहने नभनत :
१३. प्रसायण गदाथ ऩारना गनुथ ऩने शतथ: प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन,
२०७५ य प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्वस्थाऩन ननमभावरी, २०७६ भा तोहकएका
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शतथका अतरयक्त सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरमरे सभम सभमभा तोहक ददएका
अन्म शतथहरुको सभेत ऩारन गनुथ ऩनेछ ।
जायी नभनत्इजाजत ऩर जायी गने्दस्तखत्नाभ, थय्-

पछाडिपट्टि

नवीकरण भएको वववरण
इजाजतऩर नॊ.इजाजतऩर ऩाउने व्मशक्त वा सॊ स्थाको नाभ्आनथथक
व
षथ

नवीकयण दस्तुय तथा

करसाइन्-

नवीकयण गने

अन्म हववयण
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नवीकयण गने

ननणथम

अनधकायीको

नभनत

दस्तखत

अनुसूची- ३ग.



(ननमभ ५क. को उऩननमभ (२) सॉग सम्फशन्धत)
ये नडमो उऩकयण अनुभनतऩर
दे हामका व्मशक्त वा सॊ स्थाराई ननम्ननरशखत शतथहरु ऩारना गने गयी ननम्न हववयणको
ये नडमो उऩकयण याख्न तथा प्रमोग गनथ ऩाउने गयी मो अनुभनतऩर ददइएको छ।
१. व्मशक्त वा सॊ स्थाको नाभ:
२. ठे गाना

३. अनुभनतऩर नॊ.:

४. प्रमोग गरयने स्थान:
५. प्रमोगको उद्देश्म:

६. प्रमोग गरयने हिक्वेन्सी :
७. प्रसायण ऺभता:

८. ये नडमो उऩकयणको हववयण:
S.N.
Details
Transmitter
1.
Manufacturer:
2.
Model:
3.
Serial No.
4.
Power
5.
No. of set:
6.
Gain/Bandwidth:
९. प्रमोग गरयने नभनत:

Antenna

Cavity Filter

१०. स्टे शनको प्रकाय्

११. प्रमोग गरयने प्रणारी्
१२. प्रमोग गरयने सभम:

१३. अनुभनतऩरवारारे ऩारना गनुऩ
थ ने शतथहरु:
(क)
(ख)
अनुनभनत प्रदान गने अनधकायीको:
सही :
नाभ :
दजाथ:
नभनत :
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ऩछाडी ऩट्टी
नवीकयणको हववयण
आनथथक वषथ

नवीकयण

दस्तुय

तथा

नवीकयण नभनत

अन्म हववयण

नवीकयण गने अनधकायीको
दस्तखत
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अनुसूची -४




-------

ऩहहरो सॊ शोधनद्राया खाये ज गरयएको।
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अनुसूची -४क.



(ननमभ ७ को उऩननमभ (७) सॉग सम्फशन्धत)

प्रसायण सॊ स्थारे (एप.एभ. ये नडमो/केफर टे नरनबजन) सञ्चायभाध्मभ नवीकयणका रानग
ददइने ननवेदनको ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्डायज्मू ,
सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरम,
फागभती प्रदे श ।
......................(प्रसायण सॊ स्थाको नाभ) रे नभनत ...........................भा प्राद्ऱ
गये को इजाजतऩर/अनुभनतऩर नॊ…………………………… आ.व.…………………………………………
को

रानग

नवीकयण

गरयददन

नवीकयण

दस्तुय

सभेत

फुझाई

(बौचय

नॊ……………………………………) श्रीभान् सभऺ (आवश्मक कागजात सॊ रग्न गयी) अनुयोध
गदथछु/गदथछौँ ।

.....................
ननवेदक



दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।

52

अनुसूची- ५




-------
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अनुसूची-५क.

(ननमभ ८ को उऩननमभ (1) सॉग सम्फशन्धत)
प्रसायण तथा हवतयण शुलक (योमलटी) फुझाएको ननवेदनको ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरम,
फागभती प्रदे श ।
हवषम् प्रसायण तथा हवतयण शुलक फुशझनरने फाये ।

.....................................................................(सॊ स्थाको

नाभ

य

ठे गाना)

इ.प्र.नॊ ................................. प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी,
2076 को ननमभ 8 को उऩननमभ (1) फभोशजभ आ.व ................. को प्रसायण
तथा हवतयण शुलक दे हाम अनुसाय सॊ रग्न गयी ऩेश गये को छु /छौँ ।
१. रे.ऩ. प्रनतवेदन अनुसाय कुर आम अॊ कभा रु. .................................(आ.व.)

अऺयभा रु. .................................(आ.व.)
२. कुर आमको 2% रे हुन आउने यकभ रु अॊ कभा रु.........................(आ.व.)
अऺयभा रु....................................(आ.व.)
नभनत ...............................
उऩमुक्त व्महोया ठीक साॉचो हो । उक्त हववयणभा कुनै पयक ऩनथ गएभा ननमभानुसाय
राग्ने शुलक तथा दण्ड नतने छु /छौं ।
ननवेदक्
नाभ्
सम्ऩकथ नॊ.
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अनुसूची -६

(ननमभ १० को उऩननमभ (१) य ननमभ ११ को उऩननमभ (१) सॉग
सम्फशन्धत)

ऩरऩनरका दताथको रानग ददइने ननवेदनको ढाॉचा

श्री प्रभुख शजलरा अनधकायीज्मू ।

पोटो

.................................

ननम्न हववयणको ऩरऩनरका प्रकाशशत गने प्रभाणऩर ऩाउन/ अनबरेख दताथको
रानग ऩरऩनरका सम्फन्धी ननम्न हववयणहरू खुराई दुई प्रनत पोटो य रु.
१०।– को हटकट टाॉसी मो दयखास्त ऩेश गये को छु /छौं ।

१. ऩरऩनरकाको हववयण
(क) नाभ :

(ख) हकनसभ :
(ग) बाषा :

(घ) आकाय :

(ङ) ऩृष्ठ सॊ तमा :

(च) छाहऩने सॊ तमा :

(छ) प्रकाशशत हुने स्थान :
(ज) प्रकाशशत हुने ददन :

२. ऩरऩनरकाको कामाथरम यहने स्थान
(क) स्थामी

३. सम्ऩादकको नाभ य ठे गाना :

(ख) अस्थामी

४. सम्ऩादकको मोग्मता :

५. भुरकको नाभ य ठे गाना :
६. अन्म हववयण :

दयखास्तवाराको,
सही :

नाभ :

ठे गाना :
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अनुसूची– ७

(ननमभ १० को उऩननमभ (२) सॉग सम्फशन्धत)

ऩरऩनरका प्रकाशशत गनथ प्रदान गरयने अस्थामी प्रभाणऩरको ढाॉचा

नस. नॊ.
द.नॊ.

श्री......................
.........................

तऩाइौःराई ननम्न हववयणको ऩरऩनरका प्रकाशशत गनथको रानग मो अस्थामी
प्रभाणऩर ददइएको छ ।
१. ऩरऩनरकाको हववयण
(क) नाभ :
(ख) हकनसभ :
(ग) बाषा :
(घ) आकाय :
(ङ) ऩृष्ठ सॊ तमा :
(च) छाहऩने सॊ तमा :
(छ) प्रकाशशत हुने स्थान :
(ज) प्रकाशशत हुने ददन :
२. ऩरऩनरकाको कामाथरम यहने स्थान
(क) वडा नॊ. :
(ख) गाउ/नगय :
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(ग) शजलरा :
३. सम्ऩादकको
(क) नाभ :
(ख) ठे गाना :
(ग) मोग्मता :
४. भुरकको नाभ य ठे गाना :
५ अन्म हववयण :
प्रभुख शजलरा अनधकायीको,
सही :

नाभ :

दजाथ :

कामाथरमको छाऩ:
नभनत:
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अनुसूची– ८

(ननमभ १० को उऩननमभ (३) सॉग सम्फशन्धत)

नस. नॊ.

ऩरऩनरका प्रकाशन गनथ प्रदान गरयने स्थामी प्रभाणऩरको ढाॉचा

द.नॊ.

श्री........................

तऩाईँराई/तऩाईँहरुराई ननम्न हववयणको ऩरऩनरका प्रकाशशत गनथको
रानग मो स्थामी प्रभाणऩर ददइएको छ।

१. ऩरऩनरकाको हववयण
(क) नाभ :
(ख) हकनसभ :
(ग) बाषा :
(घ) आकाय :
(ङ) ऩृष्ठ सॊ तमा:
(च) छाहऩने सॊ तमा :
(छ) प्रकाशशत हुने स्थान :
(ज) प्रकाशशत हुने ददन:
२. ऩरऩनरकाको कामाथरम यहने स्थान
(क) वडा नॊ. :
(ख) गाउॉ/ नगय:
(ग) शजलरा:
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(घ) प्रदे श:
३. सम्ऩादकको:
(क) नाभ :
(ख) ठे गाना :
(ग) मोग्मता:
४. भुरकको नाभ य ठे गाना :
५. अन्म हववयण :
प्रभुख शजलरा अनधकायीको
सही :

नाभ :

दजाथ :

कामाथरमको छाऩ :
नभनत :-
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अनुसूची-९

(ननमभ १० को उऩननमभ (४) य ननमभ ११ को उऩननमभ (२) सॉग सम्फशन्धत)
आ.व.

दताथ हकताफभा जनाइने ऩरऩनरकाको हववयणको ढाॉचा
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अनुसूची–१०

(ननमभ १५ को उऩननमभ (१) य ननमभ १७ को उऩननमभ (१) सॉग
सम्फशन्धत)

अनराइन ऩरकारयताका रानग ददइने ननवेदनको ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्डायज्मू,

सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरम,
हेटौँडा, भकवानऩुय।

भ/हाभी .................................................................... नाभ गये को
अनराइन ऩोटथर भापथत प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन, 2075 तथा
प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी, २०७६ को अनधनभा यही

ऩरकारयता गनथ इच्छु क बएकोरे तहाॉ कामाथरमभा सो नाभको ऩोटथर दताथ /
नवीकयण गनथ रु १० को हटकट टाॉसी मो ननवेदन ददएका छौँ।
ननवेदकको,
सही:

नाभ थय:
ऩद:

ठे गाना:

सम्ऩकथ नॊ.:
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ु ी-११
अनूसच



(ननमभ १५ को उऩननमभ (३) य १७ को उऩननमभ (२) सॉग सम्फशन्धत)
अनराइन दताथ प्रभाणऩर
दताथ प्रभाणऩर नॊ.
श्री ................................
....................................
तऩाइॉ/ तऩाइॉहरुराई ननम्न हववयणको अनराइन सञ्चायभाध्मभ भापथत अनराइन
दताथ/नवीकयण गयी मस कामाथरमफाट मो प्रभाणऩर ददइएको छ ।
१. अनराइन सञ्चाय भाधमभको हववयण्

(क) नाभ

(ख) डोभेन्
(ग) बाषा्

२. कामाथरम यहने स्थान् ३.

सञ्चारकको नाभ, थय, ठे गाना य सम्ऩकथ पोन नॊ. -

४. सम्ऩादकको नाभ, थय, ठे गाना य सम्ऩकथ पोन नॊ.५. स्थामी रेखा नॊ. वा भूलम अनबवृहि कय नॊ.
६. अन्म हववयण्
प्रभाणऩर जायी गने्कामाथरमको छाऩ सही्
नाभ, थय्
दजाथ्
नभनत्



ऩहहरो सॊ शोधनद्राया सॊ शोनधत।
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-

पछािीपट्टि
नवीकरणको वववरण

आनथथक
वषथ

नवीकयण दस्तुय तथा अन्म

नवीकयणको ननणथम

हववयण

नभनत
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नवीकयण गने
अनधकायीको
दस्तखत

अनुसूची- १२

(ननमभ १९ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फशन्धत)

सञ्चाय सॊस्थाको हक हस्तान्तयण गदाथ ददने जानकायीको ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्डायज्मू,

सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरम,
हेटौंडा, भकवानऩुय।
त्मस

....................................................

..................

भा

..............................

..................
को

नाउॉभा

कामाथरमभा

दताथ

...........................

बएको

सञ्चाय

नभनत

द.नॊ.

भाध्मभ

(एप.एभ. / टे नरनबजन / केवुर हट.बी / ऩरऩनरका / अनराइन / अन्म

सञ्चाय भाध्मभ) नभनत .......................... भा ..................... फाट भैरे/

हाभीरे प्राद्ऱ गये कोरे सो सञ्चाय भाध्मभको स्वानभत्व हस्तान्तयण बएको
कागजातको प्रभाशणत प्रनतनरहऩ सॊ रग्न गयी मो जानकायी ऩेस गये को छु /

छौँ। उक्त सञ्चाय सॊ स्था भेयो/ हाम्रो नाउॉभा काभम गयी ऩाउन अनुयोध
गदथछु/छौँ।

ननवेदकको :
सही :

नाभ :

ठे गाना :
नभनत :
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अनुसूची - १३

(ननमभ १९ को उऩननमभ (२) सॉग सम्फशन्धत)

स्वानभत्व हस्तान्तयण बएका सञ्चाय भाध्मभहरुको दताथ याशखने ढाॉचा
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अनसूची -१३क.

(ननमभ २१ को उऩननमभ (1) सॉग सम्फशन्धत)
इजाजतऩर/अनुभनतऩरभा उशलरशखत हववयण फदलनको रानग ददइने ननवेदनको ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्डायज्मू ,
सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरम,
फागभती प्रदे श ।
......................(प्रसायण सॊ स्थाको नाभ) रे नभनत ............................भा प्राद्ऱ
गये को इजाजतऩर/अनुभनतऩर नॊ

............... भा उशलरशखत हववयणहरु भध्मे

दे हामका हववयणहरु ............................ कायणरे फदलनु ऩने बएकोरे प्रदे श सञ्चाय
भाध्मभ व्मवस्थाऩन ननमभावरी, २०७६ को ननमभ २१ को उऩननमभ (1) फभोशजभ
राग्ने दस्तुय सहहत इजाजतऩर/अनुभनतऩरको सक्करै प्रनत सॊ रग्न गयी मो ननवेदन
गये को छु /छौं।
हववयण फदलनु ऩने कुयाहरु
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
ननवेदकको
सही्

नाभ्

ठे गाना्
नभनत्



दोस्रो सॊ शोधनद्राया थहऩएको।
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अनुसूची - १४
(ननमभ २४ को उऩननमभ (१), (४) य ननमभ २६ को उऩननमभ (२) सॉग
सम्फशन्धत)

प्रेस प्रनतनननध/अस्थामी प्रेस प्रनतनननधको रानग ददइने दयखास्तको ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्डायज्मू,

(नवीकयणका रानग सभेत)

सञ्चाय यशजष्डायको कामाथरम,
हेटौंडा, भकवानऩुय।

.............................................को तपथफाट प्रेस प्रनतनननध/अस्थामी प्रेस
प्रनतनननध/ नवीकयण गनथ/ बई .................. शजलराभा नभनत................

दे शख.....................सम्भ काभ गनथ इच्छु क बएकोरे ननम्न कागजातहरू

सभेत सॊ रग्न गयी दुई प्रनत पोटो य रु. १0।– को हटकट टाॉसी मो
दयखास्त ऩेश गये को छु

। भेयो नाभभा प्रेस प्रनतनननध/अस्थामी प्रेस

प्रनतनननधको प्रभाणऩर ऩाउन अनुयोध गदथछु ।
सॊ रग्न कागजातहरू:-

१. सम्फशन्धत सॊ स्थाको नसपारयश ऩर

२. ननमभ २३ फभोशजभको शैशऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको प्रनतनरहऩ
३. नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतनरहऩ
४. व्मशक्तगत हववयण पायाभ

५. दयखास्तवाराको अनुबव ।
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अनुसूची - १५

(ननमभ २४ को उऩननमभ (२) य (५) सॉग सम्फशन्धत)
स्थामी प्रेस प्रनतनननध/अस्थामी प्रेस प्रनतनननध/स्वतन्र प्रनतनननध प्रभाणऩरको ढाॉचा

नस.नॊ.
द.नॊ.

श्री ........................................।

पोटो

तऩाॉईराई दे हामको शतथ फन्दे जभा यहने गयी प्रेस प्रनतनननध/अस्थामी प्रेस
प्रनतनननधको रुऩभा काभ गनथ ऩाउने गयी मो प्रभाणऩर ददइएको छ।
1. प्रभाणऩर ऩाउने व्मशक्तको नागरयकता :
2. प्रभाणऩर ऩाउने व्मशक्तको ठे गाना :
(क)
(ख)

स्थामी :

अस्थामी :

3. प्रभाणऩरको हकनसभ :
4. प्रभाणऩरको अवनध :
(क)
(ख)

स्थामी :

अस्थामी :

5. ऩरऩनरका वा सॊ स्थाको नाभ :

6. प्रभाणऩर ऩाउने व्मशक्तरे सभाचाय सॊ करन गने ऺेर :
7. प्रभाणऩर ऩाउने व्मशक्तरे गने काभ :

8. प्रभाणऩर ऩाउने व्मशक्तरे ऩारना गनुऩ
थ ने शतथहरु :
(क)
(ख)

सञ्चाय यशजष्डायको,
सही :

कामाथरमको नाभ य छाऩ:
नभनत :
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