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रे#डयो, एफ.एम. र टे#ल#भजन ूसारण स3ब5धमा 7यवःथा गन< बनेको >वधेयक 
 
 

ूःतावनाः पूण< ूसे ःवत5ऽता ू#त ू#तवD रहदG #म#डया Hेऽमा उपलJध ू>व#धको ूयोग गरK 
ूसारणका माLयमबाट हनेु सूचना ूवाहलाई 7यवःथापन एवं #नयमनका माफ< त शाि5त र 7यवःथा 
एवम ्सव<साधारण जनताको सदाचार कायम राT र सूचनाको ूवाहलाई #नवा<ध Uपले ूशारण गनV 
स3ब5धमा कानूनी 7यवःथा गन< वाXछनीय भएकोले, 

ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१.   संिH] नाम, >वःतार र ूार3भ : (१) यस ऐनको नाम “ूदेश रे#डयो¸ एफ.एम. र टे#ल#भजन 
ूसारण स3ब5धी ऐन, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो ऐन सदुरुपिbम ूदेशभर लागू हनेुछ । 

(३)  यो ऐन तUु5त ूार3भ हनेुछ । 

२.  पdरभाषा : >वषय वा ूसंगले अकg अथ< नलागेमा यस ऐनमा- 
(क) “इजाजतपऽ” भiाले काय<बमको ूसारण गन<को ला#ग यस ऐन 

बमोिजम kदइने ूसारण इजाजतपऽ वा >ृmवे5सी मोडलेुशन ूसारण 
ूणालKको ःथापना गरK ूसारण गन< kदइने इजाजतपऽ समेतलाई 
स3झनपुछ< । 

(ख) “काय<बम” भiाले ौ7य वा ौ7यqँयको माLयमsारा ूसारण हनेु 
जनुसकैु >क#समको काय<बमलाई स3झनपुछ< । 

(ग)  “केबलु” भiाले कुनै #निbत ूसारण के5िबाट तारको माLयमsारा 
ूसारण साममीहw >व#भi माहक, सदःय वा उपभोxा समH पyु याउने 
ू>व#ध स3झनपुछ< । 

(घ)   “तो>कएको” वा “तो>कए बमोिजम” भiाले यस ऐन अ5तग<त बनेको 
#नयममा तो>कएको वा तो>कए बमोिजम स3झनपुछ< । 

(ङ) “ूसारक” भiाले ूसारण संःथाबाट ूसारण हनेु काय<बम वाचन गनV 
7यिx स3झनपुछ< र सो शJदले |यःतो काय<बम तयार गनV तथा 
स3पादन गनV 7यिx समेतलाई जनाउँछ । 

(च) “ूसारण” भiाले इसारा, आवाज, आकृ#त, तःवीर वा अ5य यःतै 
ूकारबाट आम जनताले जानकारK पाउन सmने गरK ूवाह गdरने 
रे#डयो, एफ. एम. र टे#ल#भजन समेतको #म#डया सेवालाई स3झनपुछ< । 
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(छ) “ूसारण संःथा” भiाले यस ऐन बमोिजम काय<बम ूसारण गन< 
इजाजतपऽ ूा] संगkठत संःथा स3झनपुछ< । 

(ज)  “>ृmवे5सी मोडलेुशन ूसारण ूणालK” भiाले >ृmवे5सी मोडलेुशन 
ूशारण ूणालKको स5दभ<मा ूयोग गरेको वा गdरने उपकरण वा 
उपकरणहUको समूह स3झनपुछ< । 

(झ)  æवोड<Æ भiाले  दफा ३ वमोिजम गठन भएको ूदेश #म#डया वोड< 
स3झनपुछ< । 

(ञ) “भ–ूउपमह ूसार के5ि (अथ< ःटेशन)” भiाले ःयाटेलाईट माफ< त 
ूसारण काय<बम आदान ूदान गन< प�ृवीको धरातलमा ःथापना गdरने 
के5ि (ःटेशन) स3झनपुछ< ।  

(ट)  “म5ऽालय” भiाले आ5तdरक मा#मला तथा  कानून म5ऽालय 
स3झनपुछ< ।. 

(ठ)   “ःयाटेलाइट” भiाले >व#भi ूसारण साममी ूा] गन< वा अ5यऽ 
पठाउनको ला#ग अ5तdरHमा अविःथत भ-ूउपमह स3झनपुछ< । 

३.   वोड<को गठन : १) ूदेश #भऽ रे#डयो, एफ एम र टे#ल#भजनको ूभावकारK 7यवःथापन तथा 
#नयमन गनV स3ब5धमा आवँयक नी#त #नधा<रण एवं #नयमन गन< एक ूदेश #म#डया वोड< 
रहनेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोिजमको ूदेश #म#डया वोड<मा देहाय बमोिजमका पदा#धकारKहU  
रहनेछन ्: 

म5ऽी, म5ऽालय    - अLयH 

सिचव, म5ऽालय        - सदःय 

सिचव, म�ुयम5ऽी तथा मि5ऽपdरष�को काया<लय    - सदःय 

अLयH, नेपाल पऽकार महासंघ, सदूुरपिbम ूदेश स#म#त   - सदःय 

सरुHा सम5वय महाशाखा ूमखु, म5ऽालय                 - सदःय सिचव 

४=    ूदेश #म#डया वोड<को काम कत<7य र अ#धकार : १) ूदेश #म#डया वोड<को काम, कत<7य र                                     
अ#धकार देहाय बमोिजम हनेुछन ्।  

क) ूदेश #भऽ रे#डयो, एफ= एम= र टे#ल#भजनको स�ालन तथा 7यवःथापन 
स3व5धी आवँयक नी#त तजू<मा गनV । 

ख) रे#डयो एफ= एम= र टे#ल#भजन ूसारण ईजाजत स3ब5धी काय< गनV ।  
ग) ूसारण ईजाजत श�ुक, रोय�टK र दःतरु आkदको #नधा<रण गनV ।  
घ) रे#डयो तथा एफ=एम. को वग�करण स3ब5धी काय< गनV ।  
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ङ) रे#डयो, एफ एम र टे#ल#भजन स�ालन तथा ूशारण स3ब5धी मापद�ड 
#नधा<रण गनV ।  

च) स�ा#लत रे#डयो, एफ= एम= र टे#ल#भजनको अनगुमन गनV । 

छ) तो>कए  बमोिजमका अ5य काय< गनV । 

२) ूदेश #म#डया वोड<को सिचवालय आ5तdरक मा#मला तथा कानून म5ऽालयमा 
रहनेछ । 

३) वोड<ले आवँयकता अनसुार रे#डयो, एफ.एम. र टे#ल#भजन Hेऽका ू#त#न#धलाई 
बैठकमा आम5ऽण गन< सmनेछ।   

४) ूदेश #म#डया वोड<को वैठक स�ालन स3ब5धी काय<>व#ध वोड< आफैले #नधा<रण 
गरे वमोिजम हनेुछ । 

५) रे#डयो तथा एफ.एम. को व#ग<करण स3ब5धी अ5य 7यवःथा तो>कएबमोिजम 
हनेुछ ।  

५ ूसारण स3ब5धी काय<को 7यवःथापन एवं #नयमन : ूदेश #भऽ एकसय वाट भ5दा मा#थ 
एकहजार वाट स3मको रे#डयो, एफ.एम. र ःयाटेलाईट ूणालKबाट ूसारण हनेु बाहेकको 
केवल टे#ल#भजनको ूसारण स3ब5धी काय<को ईजाजत, स�ालन तथा 7यवःथापन काय<को 
#नयमन गनV अ#धकार म5ऽालयलाई हनेुछ । 

६. इजाजतपऽ न#लई ूसारण गन< नहनेु : कसैले प#न यस ऐन बमोिजम इजाजत पऽ न#लई 
कुनै प#न रे#डयो, एफ.एम. तथा टे#ल#भजन ूसारण गनु< गराउन ुहुँदैन । 

७. इजाजतपऽको ला#ग #नवेदन kदनपुनV : (१) ूदेश#भऽ रे#डयो, एफ. एम. र टे#ल#भजन ूसारण 
गन< चाहने 7यिx वा संःथाले म5ऽालयले तोकेको अ#धकारK समH #नवेदन kदन ुपनVछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको #नवेदन साथ देहायका कागजातहU संल�न 
गनु<पनVछ :-            

(क)  इजाजतपऽ #लन खोजेको स�ार माLयमको ूा>व#धक तथा 7यवसा>यक 
Hेऽको >वःततृ अLययन ू#तवेदन¸ 

(ख)  ूसारण संःथाको दता<को ूमाणपऽको ू#त#लपी 
(ग)   ूव5धपऽ र #नयमावलK वा संःथाको >वधानको ू#त#लपी ।  
(घ)   करदाता ूमाणपऽको ू#त#लपी ।   
(ङ) तो>कए बमोिजम #नवेदन दःतरु बझुाएको नगदK र#सद वा तो>कएको 

राज� खातामा #नवेदन दःतरु ज3मा गरेको बGक भौचर । 

(च)   ूसारण के5ि रहने ठाउँको नmसा स>हतको >ववरण । 

(छ) ौमिज>व पऽकार ऐन बमोिजमको पाdरौ#मक तथा स>ुवधा उपल7ध 
गराउने #लिखत ू#तवDता पऽ ।  
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८. >ृmवे5सी #नधा<रण तथा बाँडफाँड : >ृmवे5सी #नधा<रण तथा बाँडफाँड स3ब5धी 7यवःथा 
संिघय कानून बमोिजम हनेुछ । 

९. इजाजतपऽ kदन स>कने : (१) दफा ७ बमोिजमको #नवेदन पन< आएमा म5ऽालयले 
तोकेको अ#धकारKले उx #नवेदन उपर आवँयक जाँचबझु गरK #नवेदकलाई तो>कएको 
शत<हU पालना गनV गरK काय<बम ूसारण गन< तो>कएको ढाचँामा प�ता#लस kदन#भऽ वोड<ले 
तोकेको दःतरु #लई रे#डयो तथा एफ.एम. को हकमा अनसूुची-१ र केबलु टे#ल#भजनको 
हकमा अनसूुची-२ बमोिजमको ढाचँामा इजाजतपऽ kदनेछ । 

(२) इजाजतपऽ kदन न#म�ने भएमा सोको कारण खोलK #नवेदन दर>पठ 
गdरkदनपुनVछ।    

10. ूसारण गनु<पूव< >ववरण पेश गनु<पनV : दफा (८) को उपदफा (१) बमोिजमको इजाजतपऽ 
ूा] गरेको छ म>हना#भऽमा ूसारण स3ब5धी कामको ूार3भ गनु<पनVछ र |यःतो काय< 
ूार3भ हनुअुिघ प>हलो पटकका ला#ग ूसारण ूार3भ हनेु kदन¸ ूसारण गdरने दै#नक 
समयता#लका र ूसारण गdरने काय<बमको >ववरण समेत म5ऽालय समH पेश गनु<पनVछ । 

१1. ूसारण के5िको ःथापना स3ब5धी 7यवःथा : (१) कुनै 7यिx वा संगkठत संःथाले 
ःयाटेलाइट टे#ल#भजन बाहेकको टे#ल#भजन स3ब5धी ूसारण के5ि ःथापना गरK कुनै 
काय<बम ूसारण गन< चाहेमा अनमु#तको ला#ग दफा (७) को उपदफा (२) बमोिजमका 
कागजात संल�न गरK वोड<ले तोकेको दःतरु बझुाई #नवेदन kदनपुनVछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको #नवेदन पन< आएमा म5ऽालयले उx #नवेदन उपर 
आवँयक जाँचबझु गदा< #नवेदकलाई टे#ल#भजन स3ब5धी भ–ूउपमह ूसारण के5ि ःथापना 
गरK काय<बम ूसारण गनV अनमु#त kदँदा वोड<ले #नधा<रण गरेको दःतरु #लई दफा १३ मा 
तो>कएको शत<हU पालना गनV गरK काय<बम ूसारण अनमु#त kदन सmनेछ । 

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजम काय<बम ूसारण अनमु#त kदँदा ूच#लत 
संघीय कानूनको ू#तकूल नहनेु गरK kदन ुपनVछ । 

(४)  ूदेश सरकारबाट ःथापना भई स�ालन हनेु रे#डयो, एफ. एम. तथा 
टे#ल#भजनको ूसारण के5ि स3ब5धी 7यवःथा तो>कए बमोिजम हनेुछ ।  

१2. नवीकरण स3ब5धी 7यवःथा : (१) ू|येक आ#थ<क वष< समा] भएको चार म>हना#भऽमा 
ूसारण इजाजतपऽ नवीकरण गनु<पनVछ । नवीकरण वापत बझुाउन ुपनV श�ुक वा दःतरु 
बोड<ले #नधा<रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

(२)  यो ऐन ूार3भ हनु ु भ5दा अगाडी ूच#लत कानून बमोिजम ूसारण गन< 
इजाजतपऽ पाएका ूसारण गनV संःथाले यसै ऐन बमोिजम इजाजत पाएको मा#ननेछ र 
|यःता संःथाले यो ऐन ूार3भ भएप#छ तो>कए बमोिजम दता< एवं न>वकरण गनु<पनVछ । 
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(३)  अ5य ूदेशमा ूच#लत कानून बमोिजम ूसारण इजाजत #लई काय<बम 
ूसारण गरेका संःथाले यस ूदेशमा समेत शा5स#मटर लगायतका उपकरण राखी छु�ै dरले 
ःटेसन ःथापना गरK काय<बम ूसारण गन< चाहेमा म5ऽालयको पवु<ःवीकृती #लनपुनVछ । 

१3. उ|पादन तथा ूसारण : ूसारण संःथाले कुनै काय<बमको उ|पादन तथा ूसारण गदा<  
देहायका >वषयहUलाई ूाथ#मकता kदई काय<बम उ|पादन तथा ूसारण गनु<पनVछः– 

(क)  ूदेशःतरका कृ>ष, िशHा, उ�ोग, वािण�य, >व�ान र ू>व#ध, ःवाः�य, 
पय<टन, वन तथा वातावरण संरHण, खा� ःव�छता तथा गणुःतर 
लगायत साव<ज#नक मह|वका काय<बमहw, 

(ख)  ूदेश#भऽका सबै जातजा#त, भाषा, वग<, Hेऽ, #ल� तथा धा#म<क 
स3ूदायबीच समानता, आपसी सद\भाव र साम5जःयता अ#भव>ृD गनV 
>क#समका काय<बमहw, 

(ग) रा>�य >हत र एकता अ#भब>ृD गराउने >वषयका काय<बमहw, 
(घ)  रा>�य चेतना तथा नै#तक जागरण ब>ृD गनV >वषयका काय<बमहw, 
(ङ)  जनतामा सामािजक चेतना बढाउने र लोकताि5ऽक मू�य, मा5यता एवं 

संःकारको >वकास गराउने >क#समका काय<बमहw, 
(च)  #मऽरा�हwसँगको स-ुस3ब5ध अ#भब>ृD गनV >क#समका काय<बमहw, 
(छ)  रा�ले अवल3बन गरेको पररा� नी#त स3ब5धी काय<बमहw, 
(ज)  ूदेश #भऽको कला, भाषा, संःकृ#त र संगीतको ूवD<न तथा स3बD<न 

हनेु काय<बमहw, 
(झ)  >वप� जोिखम 5यूनीकरण तथा 7यवःथापन स3ब5धी जनचेतना 

अ#भव>ृD हनेु >क#समका काय<बमहU, 
(ञ) संघ, ूदेश र ःथानीय तह वीचको स3ब5ध अ#भब>ृD गनV >क#समका 

काय<बमहU,   
(ट) सशुासन र पारदिश<ता अ#भव>ृD हनेु >क#समका काय<बमहU, 

(ठ) रा>�य तथा अ5तरा<>�य ःतरमा भए गरेका मह|वपूण< ग#त>व#धहw 
स3ब5धी काय<बमहU,  

(ड) कानूनको पdरपालनालाई ूो|सा>हत गनV खालका काय<बमहU । 

१4. काय<बम उ|पादन तथा ूसारण गनV 7यिx तथा संःथाले पालना गनु<पनV शत<हU M (१) 

काय<बम उ|पादन तथा ूसारण गनV 7यिx तथा संःथाले देहाय बमोिजमको शत<हU पालना 
गनु< पनVछ :  
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(क)  आफू समH ूा] हनु आएका सूचना, समाचार, लेख वा काय<बमको 
स|य त�य ौोतबाट प>ु� भएप#छ माऽ ूसारण गनV, गराउने,  

(ख)  पवुा<महर>हत भई समाचारको स3पादन तथा ूसारण गनV, गराउने,  

(ग) ूच#लत कानून ूद� 7यिxको गोपनीयताको हक र सामािजक 
संवेदनशीलतालाई �याल गरेर माऽ ूसारण साममी ूसारण गनV, 
गराउने, 

(घ) तो>कए वमोिजमका अ5य कुराहU ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प#न ूसारण गदा< ूसारकले 
#न3न कुरामा Lयान kदन ुपनVछ : 

(क)  साव<ज#नक सरुHा, नै#तकता र सामािजक मया<दामा आचँ आउने 
>क#समका काय<बमहw ूसारण नगनV, नगराउने, 

(ख)  कसैको चdरऽ ह|या, लै>�क >हंसा, छुवाछुत तथा जातीय >वभेदलाई 
दUु|साहन गनV ूकृ#तका साममी ूसारण नगनV, नगराउने,   

(घ)  गलत तथा ॅामक समाचारको ूसारण नगनV, नगराउने, 

(ङ)   ूच#लत कानूनले ूसारण गन< रोक लगाएका अ5य काय<हU नगनV, 
नगराउने, 

१5. धरौटK स3ब5धी 7यवःथा : रे#डयो, एफ= एम= र टे#ल#भजनको धरौटK रकम वोड<ले तोके 
बमोिजम हनेुछ । 

१6. ूसारण गन< नपाइने : (१) दफा १३ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप#न ूसारण संःथाले 
देहायको >वषयका समाचार, साममी वा >व�ापन ूसारण गन< गराउन पाइने छैनः- 

(क)  नेपालको ःवत5ऽता, रा>�य >हत, साव<भौमस�ा, भौगो#लक अख�डता, 
रा>�य ःवा#धनता, ःवा#भमान, #समानाको सरुHा एवं संघीय 
इकाइवीचको स-ुस3ब5धमा खलल ्पyु याउने >वषयहU, 

(ख) >व#भi जातजा#त, धम< वा स3ूदाय वीचको स-ुस3ब5धमा खलल ्
पyु याउने >वषयहU, 

(ग) रा�यिोह, गालK बेइ�जती, अदालतको अवहेलना, अपराधको 
दUु|साहन वा साव<ज#नक िश�ाचार >वUD ठहनV >वषयहU, 
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(घ) ौमू#तको अवहेलना र जातीय छुवाछुत एवं लG#गक भेदभावलाई 
दUु|साहन गनV >क#समका >वषयहU, 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप#न #नवा<चनको समयमा नेपाल 
सरकारले #नवा<चन आयोगको परामश< #लई कुनै प#न राजनै#तक दललाई आ�नो घोषणापऽ, 

काय<बम वा |यःतो दलको स3ब5धी >वषयको जानकारK गराउन यस दफाको कुनै कुराले 
ब5देज लगाएको मा#नने छैन ।  

१7. सजाय : (१) कसैले दफा ८ बमोिजम ूसारण संःथाको इजाजतपऽ न#लई ूसारण गरेमा 
वोड<ले |यःतो ूसारण स3ब5धी काम कारवाहK रोmन गन< सmनेछ ।  

 (२) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अ5तग<त बनेको #नयम >वपरKत कुनै काय<बम, 
>व�ापन, समाचार साममी ूसारण गरे गराएमा |यःतो ूसारण संःथा, ूसारक वा स3बि5धत 
7यिxलाई वोड<ले #नण<य गरK दश हजार देिख एक लाख Uपैयाँस3म जdरवाना गन< सmनेछ 
। 

१8.  पनुरावेदन : यस ऐनका >व#भi दफामा पनुरावेदन स3ब5धी 7यवःथा गरेकोमा सोहK बमोिजम 
र |यःतो 7यवःथा नभएकोमा यस ऐन बमोिजम ूदेश सरकार वा स3बि5धत म5ऽालय, वोड<  
वा तो>कएको अ#धकारKले kदएको आदेश वा सजाय उपर िच� नब�ुने पHले पGतीस kदन#भऽ 
स3बि5धत उ�च अदालतमा पनुरावेदन गन< सmनेछ । 

१9. ूसारण संःथाको सरुHा :   ूदेश सरकारले ूसारण संःथामा हलुद�ा वा अशाि5त उ|पi 
भई भौ#तक संरचनामा H#त प�ुन जाने अवःथा #सज<ना भएमा स3बि5धत िज�लाको िज�ला 
सरुHा स#म#तको सरुHा ाटे >वंलेषणको आधारमा #निbत समयकाला#ग ूसारण के5ि वा 
टावरमा चौ>वसै घ�टा सरुHाकम� खटाउन सmनेछ ।  

20. अ#धकार ू|यायोजन :   म5ऽालय वा वोड<मा #न>हत अ#धकारमLये के>ह अ#धकार कुनै अ5य 
अ#धकारK वा #नकायलाई ू|यायोजन गन< सmनेछ । 

२1. #नयम बनाउने अ#धकार :  यस ऐन बमोिजम ूदेश सरकारले आवँयक #नयमावलK, 
काय<>व#ध, #नदV िशका र मापद�ड बनाउन सmनेछ । 

२2. ूच#लत कानून बमोिजम हनेु :  यस ऐनमा लेिखएको कुरामा यसै ऐन बमोिजम र अ5यको 
हकमा ूच#लत कानून बमोिजम हनेुछ । 
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अनसूुची -१ 

दफा ८ को उपदफा (१) सँग स3बि5धत  

रे#डयो, एफ.एम. ूसारण ूणालKको ःथापना गरK काय<बम ूसारण गनV इजाजतपऽ 

1. इजाजतपऽ नं. : 
2. इजाजतपऽ पाउने 7यिx वा संःथाको नामः 

3. ठेगाना : 

क) ःथायी ठेगाना     ख) अःथायी ठेगाना 
िज�ला :    िज�ला : 
न.पा./गा.पा. :    न.पा./ गा.पा. :  

वडा नं. :    वडा नं. : 
गाउँ/ टोल :    गाउँ/ टोल : 
फोन नं. :    फोन नं. : 

4. ूसारण संःथा वा 7यिxको नाम : 

5. ूसारणको माLयम : 

6. ूसारणको Hमता : 

7. ूसारण गदा< ूयोग गdरने : 

क) >ृmवे5सी : ख) Jया�ड : 
ग) �यानेल :  घ) शा5स#मटर : 
ङ) ए5टेना : 

8. ूसारण ूणालK  ःथापना हनेु ठाउँ र ूसारण : 

9. ूसारण हनेु Hेऽ र जनसं�या : 

10. ूसारण शUु हनेु #म#त : 

11. ूसारणमा ूयोग हनेु भाषा : 
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12. ूसारणको समय र समयव#ध : 

13. ूसारण गdरने काय<बमहU : 

14. इजाजतपऽ बहाल रहने #म#त : 

15. दफा 13 मा उ�लेिखत शत<बाहेक वोड<ले तोकेका अ5य शत<हU : 

क) 
ख) 
ग) 

 
 
काया<लयको छाप :      इजाजतपऽ kदने अ#धकारK : 
 सहK : 
 नाम : 
 दजा< : 
 काया<लय : 
 #म#त : 

 
 
 

नवीकरणको >ववरण 

आ#थ<क वष<  नवीकरण दःतरु तथा 
अ5य >ववरण 

नवीकरण #म#त नवीकरण गनV 
अ#धकारKको नाम र 

दःतखत 
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अनसूुची -२ 

दफा ८ को उपदफा (१) सँग स3बि5धत  

केबलु टे#ल#भजन ूसारण के5िको ःथापना गरK काय<बम ूसारण गनV अनमु#तपऽ  

1. अनमु#तपऽ नं.: 
2. अनमु#तपऽ पाउने 7यिx वा संःथाको नाम : 

3. ठेगाना : 

क) ःथायी ठेगाना    ख) अःथायी ठेगाना 
िज�ला :    िज�ला : 
न.पा./ गा.पा.:    न.पा./ गा.पा.:  
वडा नं. :    वडा नं.: 
गाउँ/ टोल :    गाउँ/ टोल : 
फोन नं. :    फोन नं. : 

4. अनमु#तपऽ पाउने 7यिx भए नागdरकता न3बर र  संःथा भए संःथा दता< न3बर : 

5. ूसारणको माLयम : 

6. ूसारण के5ि  ःथापना गनV ःथान : 

7. ूसारण हनेु Hेऽ : 

8. ूसारण ूार3भ हनेु #म#त : 

9. ूसारणमा ूयोग हनेु �यानल र भाषा : 

10. ूसारणको समय र समयाव#ध : 

11. ूसारण गdरने काय<बम : 
12. अनमु#तपऽ बहाल रहने अव#ध : 
13. दफा 13 मा उ�लेिखत शत<वाहेक वोड<ले तोकेका अ5य शत<हU : 
 क) 
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 ख) 
 ग) 
काया<लयको छाप :      अनमु#तपऽ kदने अ#धकारK : 
 सहK : 
 नाम : 
 दजा< : 
 काया<लय : 

                    #म#त : 
 
 

नवीकरणको >ववरण 

आ#थ<क वष<  नवीकरण दःतरु तथा 
अ5य >ववरण 

नवीकरण #म#त नवीकरण गनV 
अ#धकारKको नाम र 

दःतखत 
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