प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩुय, असाय 20 गते, २०७८ सार (अततरयक्ताङ्क 5

बाग 2

प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन (दोस्रो सॊ शोधन) तनमभावरी, २०७8
प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ को दपा ५८ रे ददएको
अतधकाय प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे दे हामका तनमभहरु फनाएको छ।
1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी तनमभहरुको नाभ "प्रदे श सञ्चाय
भाध्मभ व्मवस्थाऩन (दोस्रो सॊ शोधन) तनमभावरी, 2०७8" यहेको
छ ।

(२) मो तनमभावरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
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2.

प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन तनमभावरी, 2076 को तनमभ 2
भा सॊ शोधन: प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन तनमभावरी, 2076

(मसऩतछ "भूर तनमभावरी" बतनएको) को तनमभ 2 को खण्ड
(क) भा यहेको "सम्झनु ऩछछ ।" बन्ने शब्दहरुऩतछ "सो शब्दरे

ये तडमो उऩकयण प्रमोग गनछका रातग प्रदान गरयएको अनुभततऩत्र
3.

सभेतराई फुझाउॉछ ।" बन्ने शब्दहरु थपऩएको छ।

भूर तनमभावरीभा तनमभ ५क. थऩ: भूर तनमभावरीको तनमभ ५
ऩतछ दे हामको तनमभ ५क. थपऩएको छ:-

"५क. ये तडमो उऩकयण अनुभतत सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऐन
फभोशजभ प्रसायण इजाजत प्राप्त गये का प्रसायण सॊ स्थारे

ये तडमो उऩकयण अनुभततका रातग अनुसूची-१ग. फभोशजभ
तनवेदन ददनु ऩनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ तनवेदन ददएका

प्रसायण सॊ स्थाराई अनुसूची २ फभोशजभको दस्तुय तरई
अनुसूची-३ग.

फभोशजभको

अनुभततऩत्र प्रदान गनेछ।

ढाॉचाभा

ये तडमो

उऩकयण

(3) ये तडमो उऩकयण अनुभततऩत्र प्रदान गनुछ ऩूव छ

4.

कामाछरमरे सम्फशन्धत तनकामसॉग सभन्वम गनुछ ऩनेछ ।"

भूर तनमभावरीको तनमभ 7 भा सॊशोधन: भूर तनमभावरीको तनमभ
7 को,-

(1) उऩतनमभ (2) भा यहेको "दश प्रततशतरे" बन्ने शब्दहरु

ॉ ा राग्ने दस्तुयको
ऩतछ "य ये तडमो उऩकयण अनुभततऩत्र तरद
ऩचास प्रततशतरे" बन्ने शब्दहरु याशखएका छन् ।

(2) उऩतनमभ (4) को सट्टा दे हामको उऩतनमभ (4) याशखएको
छ,-
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"(4)

तनमभ

५

को

उऩतनमभ

(2)

फभोशजभ

तोपकएका शतछ पवऩयीत ऐनभा उशलरशखत म्माद बुक्तान
बएऩतछ इजाजतऩत्र वा अनुभततऩत्र नवीकयण गनछ आएभा
ऩपहरो एक भपहनासम्भको रातग दश प्रततशत, दोस्रो एक
भपहनासम्भ

फीस

प्रततशत, तेस्रो

एक

भपहनासम्भ

तीस

प्रततशत, चौथो एक भपहनासम्भ चारीस प्रततशत, ऩाॉचौ एक
भपहनासम्भ ऩचास प्रततशत य छै टौँ एक भपहनादे शख शत
प्रततशत जरयफाना सभेत तरई इजाजतऩत्र तथा अनुभततऩत्र
नवीकयण गयी ददन सक्नेछ ।"

(3) उऩतनमभ (7) भा यहेको "एप. एभ. ये तडमोको हकभा
अनुसूची-१क. य केवर टे तरतबजनको हकभा अनुसूची-१ख."
बन्ने
5.

शब्दहरुको

याशखएका छन् ।

सट्टा

"अनुसूची-४क." बन्ने

शब्दहरु

भूर तनमभावरीभा तनमभ ७क. थऩ: भूर तनमभावरीको तनमभ ७
ऩतछ दे हामको तनमभ 7क. थपऩएको छ:-

"७क. ऺभता पवस्ताय् (१) ऐनको दपा १८ फभोशजभ प्रदे श वा
स्थानीम तहभा सञ्चारनभा यहेका कुनै प्रसायण सॊ स्थारे

एप.एभ. ये तडमोको ऺभता पवस्ताय गनछ चाहेभा त्मस्तो

प्रसायण सॊ स्थारे अनुसूची-१क. फभोशजभको तनवेदन सञ्चाय
यशजष्ट्रायको कामाछरमभा ददनु ऩनेछ।

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको तनवेदन प्राप्त

बएऩतछ सञ्चाय यशजष्ट्रायरे प्रदे श य स्थानीम तहहरूराई
ये तडमो
6.

पिक्वेन्सी

उऩरब्ध

गयाउन

फभोशजभको प्रपिमा अगातड फढाउनेछ ।"

प्रचतरत

कानून

भूर तनमभावरीको तनमभ ८ भा सॊशोधन: भूर तनमभावरीको तनमभ
८ को,-
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(1) उऩतनमभ (1) भा यहेको प्रततफन्धात्भक वाक्माॊश मथावत
याखी सो उऩतनमभ (1) को सट्टा दे हामको उऩतनमभ (1)
याशखएको छ:-

"(1) ऐनको दपा १३ फभोशजभ प्रसायण सॊ स्थारे

कामछिभ उत्ऩादन, प्रसायण य पवतयण गयी सञ्चारन गनछ
चाहेभा आतथछक वषछ सभाप्त बएको छ भपहनातबत्र आपूरे

गये को वापषछक कुर आम्दानीको दुई प्रततशत यकभ
प्रसायण

तथा पवतयण शुलक

सयकायको

याजश्व

खाताभा

(योमलटी)
फुझाई

फभोशजभको ढाॉचाभा तनवेदन ददनु ऩनेछ ।

फाऩत

प्रदे श

अनुसूची-५क.

स्ऩष्टीकयण: मस उऩतनमभको प्रमोजनको रातग "कुर
आम्दानी" बन्नारे सम्फशन्धत प्रसायण सॊ स्थारे एक आतथछक

वषछभा आन्तरयक याजस्व कामाछरम तथा कयदाता सेवा
कामाछरमभा फुझाएको आम पववयणभा मपकन बएको ऋण

तथा साऩटी फाहेक प्राप्त गये को जुनसुकै यकभ सम्झनु
ऩछछ।"

(2) उऩतनमभ (2) ऩतछ दे हामको उऩतनमभ (2क) थऩ गरयएको
छ:-

"(२क) उऩतनमभ (1) फभोशजभ प्रसायण तथा

पवतयण शुलक (योमलटी) फाऩत आतथछक वषछ सभाप्त बएको
छ भपहनातबत्र प्रदे श सयकायको याजश्व खाताभा नफुझाएभा
सो

अवतधऩतछ

ऩपहरो

एक

भपहनासम्भको

रातग

दश

प्रततशत, दोस्रो एक भपहनासम्भ फीस प्रततशत, तेस्रो एक

भपहनासम्भ तीस प्रततशत, चौथो एक भपहनासम्भ चारीस

प्रततशत, ऩाॉचौ एक भपहनासम्भ ऩचास प्रततशत य छै टौँ एक
भपहनादे शख शत प्रततशत जरयफाना राग्नेछ।"
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7.

(3) उऩतनमभ (4) य (५) हटाइएको छ ।

भूर तनमभावरीभा तनमभ ८क. थऩ: भूर तनमभावरीको तनमभ ८
ऩतछ दे हामको तनमभ ८क. थपऩएको छ:"८क.

अन्म प्रदे शभा सञ्चातरत प्रसायण सॊस्थारे प्रदे शतबत्र प्रसायण

गने सम्फन्धी व्मवस्था: (१) अन्म प्रदे शभा प्रचतरत कानून
फभोशजभ प्रसायण इजाजत तरई कामछिभ प्रसायण

गये का

प्रसायण सॊ स्थारे मस प्रदे शभा सभेत ट्रान्सतभटय रगामतका
उऩकयण याखी वा नयाखी छु ट्टै

स्टे शन

स्थाऩना

गयी

प्रचतरत कानून फभोशजभ कामछिभ प्रसायण गनछ चाहेभा

इजाजतको रातग अनुसूची-१क. फभोशजभ तनवेदन ददनु
ऩनेछ।

सञ्चारन

(2) प्रदे शको ऺेत्रातधकायतबत्र ऩने सञ्चाय भाध्मभ
गने

सम्फद्ध

सञ्चाय

सॊ स्थारे

प्रदे शको

ऺेत्रातधकायतबत्र ऩने फाहेकका सञ्चाय भाध्मभ वा अन्म
व्मवसाम सभेत गने गयी सॊ स्था दताछ गये को बए योमलटी

फुझाउने प्रमोजनको रातग सम्फशन्धत सञ्चाय भाध्मभको

ु
अरग्गै रेखा ऩयीऺण प्रततवेदन वा सॊ मक्त
रेखा ऩयीऺण

बए सम्फशन्धत सञ्चाय भाध्मभको अरग्गै कुर आम्दानी
जतनएको रे खा ऩयीऺण प्रततवेदन ऩेश गनुछ ऩनेछ।

(3) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्रसायण अनुभतत

प्राप्त गने सञ्चाय सॊ स्थाको इजाजत य नवीकयण तथा अन्म

व्मवस्था नमाॉ इजाजत तरने प्रसायण सॊ स्थाराई हुने सयह
8.

हुनेछ।"

भूर तनमभावरीको तनमभ १५ भा सॊशोधन: भूर तनमभावरीको
तनमभ 15 को,-
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(1) तनमभ १५ को तनमभ शीषछकभा बएको "अतबरेखीकयण"

बन्ने शब्द अशघ "दताछ य" बन्ने शब्दहरु थपऩएका छन् ।

(2) उऩतनमभ (1) भा यहेको "ऩत्रकारयता" बन्ने शब्दहरुऩतछ
"दताछ गयी सञ्चारन" य "उलरे ख गयी" बन्ने शब्दहरुऩतछ

"अनुसूची-२ फभोशजभको दस्तुय सॊ रग्न गयी" बन्ने शब्दहरु
9.

थपऩएका छन् ।

भूर तनमभावरीको तनमभ १७ भा सॊ शोधन: भूर तनमभावरीको
तनमभ 1७ को,-

(1) उऩतनमभ (2) भा यहेको "यशजष्ट्रायरे" बन्ने शब्दऩतछ "दताछ

गदाछ राग्ने शुरु दस्तुयको ऩचास प्रततशत शुलक तरई" बन्ने
शब्दहरु थपऩएका छन् ।

(2) उऩतनमभ (3) को सट्टा दे हामको उऩतनमभ (3) याशखएको
छ:-

"(3)

उऩतनमभ

(1)

फभोशजभको

अवतधतबत्र

नवीकयण नगये भा सो अवतधऩतछ ऩपहरो एक भपहनासम्भको
रातग दश प्रततशत, दोस्रो एक भपहनासम्भ फीस प्रततशत,

तेस्रो एक भपहनासम्भ तीस प्रततशत, चौथो एक भपहनासम्भ
चारीस प्रततशत, ऩाॉचौ एक भपहनासम्भ ऩचास प्रततशत य

छै टौँ एक भपहनादे शख शत प्रततशत जरयफाना तरई नवीकयण
10.

11.

गनछ सक्नेछ ।"

भूर तनमभावरीको तनमभ 20 भा सॊ शोधन: भूर तनमभावरीको
तनमभ २० भा यहेको "वा" बन्ने शब्दहरु ऩतछ "नवीकयण जनाउने
ऩाना सभाप्त बएभा वा" बन्ने शब्दहरु याशखएका छन् ।

भूर तनमभावरीको तनमभ 21 भा सॊ शोधन: भूर तनमभावरीको
तनमभ २१ को उऩतनमभ (१) को सट्टा दे हामको उऩतनमभ (1)
याशखएको छ्-
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"(१) कसैरे इजाजतऩत्र तथा अनुभततऩत्रभा उलरे ख

पववयण भध्मे कुनै पववयण फदलन चाहेभा इजाजतऩत्रको हकभा
तनवेदन दताछ गदाछ राग्ने दस्तुय य अनुभततऩत्रको हकभा "एक सम

रुऩैमा" दस्तुय सॊ रग्न गयी सञ्चाय यशजष्ट्राय सभऺ अनुसूची-१३क.
फभोशजभको ढाॉचाभा तनवेदन ददनु ऩनेछ।

स्ऩष्टीकयण् मस उऩतनमभ प्रमोजनको रातग "पववयण" बन्नारे

इजाजतऩत्रको हकभा सञ्चाय सॊ स्थाको नाभ, करसाइन, य ठे गाना,
प्रसायण केन्र जस्ता साभान्म पववयण य अनुभततऩत्रको हकभा

ॉ सम्फशन्धत अन्म उऩकयण सम्झनु
ये तडमो ट्रान्सतभटय य सोसग
12.

ऩछछ।"

भूर तनमभावरीको तनमभ 23 भा सॊ शोधन: भूर तनमभावरीको
तनमभ २3 को उऩतनमभ (2) को खण्ड (ग) को,-

(1) उऩखण्ड (2) ऩतछ दे हामको उऩखण्ड (२क) थपऩएको छ:"(२क)

नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त शशऺण सॊ स्थाफाट
प्रवेशशका

ऩयीऺा उतीण बई

तनमतभत

रुऩभा

प्रकाशशत वा प्रसारयत हुने कुनै सञ्चाय भाध्मभभा

सभाचाय सॊ करन तथा सम्ऩादन सम्फन्धी कम्तीभा

फीस वषछ तनयन्तय काभ गये को वा स्तम्ब रे खन
कामछ गये को ऩुष्ट्याई गने कागजात,"

(2) उऩखण्ड (3) भा यहेको "उऩतनमभ (2) को खण्ड (ग) को
उऩखण्ड (2)" बन्ने शब्दहरुको सट्टा "उऩखण्ड (1), (2)

13.

य (२क)" बन्ने शब्दहरु याशखएका छन् ।

भूर तनमभावरीको तनमभ 28 भा सॊ शोधन: भूर तनमभावरीको
तनमभ २8 को,-

(1) उऩतनमभ (१) भा यहेको "प्रदे शबय" बन्ने शब्द हटाइएको
छ ।
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14.

15.

(2) उऩतनमभ (२) हटाइएको छ ।

भूर तनमभावरीको तनमभ 30 भा सॊ शोधन: भूर तनमभावरीको

तनमभ 30 को उऩतनमभ (1) भा यहेको "तनमभावरी वा" बन्ने
शब्दहरु ऩतछ "अनुभततऩत्रभा वा" बन्ने शब्दहरु थपऩएको छ।

भूर तनमभावरीको तनमभ 35 भा सॊ शोधन: भूर तनमभावरीको
तनमभ ३५ को सापवकको व्मवस्थाराई उऩतनमभ (1) फनाई

त्मसऩतछ दे हामको उऩतनमभ (2), (3), (4) य (५) थपऩएको
छ:-

"(2) सूचना फैंकरे ऐन तथा उऩतनमभ (1) फभोशजभको

प्रपिमाफाट सूचना सङ्करन, प्रशोधन य पवतयणको रातग थऩ
जनशशक्त आवश्मक ऩये

सोको व्मवस्थाऩनको रातग तनदे शक

सतभततफाट तनणछम गयी कामाछरमरे भन्त्रारमको सहभतत तरई
आवश्मक भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ ।

(3) उऩतनमभ (2) फभोशजभ जनशशक्तको व्मवस्थाऩनको

रातग भाऩदण्ड फनाउॉदा दे हामको आधाय तरनु ऩनेछ:(क) जनशशक्तको

व्मवस्थाऩन

आधारयत हुन ु ऩने,

कामछसम्ऩादनभा

(ख) सूचना सॊ ङ्करनको रातग खपटने जनशशक्तराई
ऩारयश्रतभक उऩरब्ध गयाउनु ऩने बए सॊ ङ्कतरत
प्रकृतत, बाय, प्रबावकायीता, सभम

सूचनाको

सान्दतबछकता, औशचत्मता, आवश्मकता सभेतराई
आधाय भानी सूचनाको भूलम तनधाछयण गयी सोही
अनुरुऩ ऩारयश्रतभक तनधाछयण गने ।

(4) सूचना फैंकभा प्राप्त बएका सूचना पवतयण गने,

ग्राहक फनाउने, सूचनाको ऩहुॉचको सॊ मन्त्र एवॊ अन्म सञ्चाय
8
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भाध्मभराई पविी पवतयण सम्फन्धभा तनदे शक सतभततरे उऩतनमभ
(2) को अतधनभा यही आवश्मक भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ ।
(5)

16.

सूचना

कामाछरमभा यहने छ ।"

फैंकको

सशचवारम

सञ्चाय

यशजष्ट्रायको

भूर तनमभावरीको अनुसूचीभा सॊ शोधन: भूर तनमभावरीको,(1) अनुसूची-२ को,(क)

िभ सॊ ख्मा 1. को खण्ड (ख) ऩतछ दे हामको खण्ड
(ग) थपऩएको छ:"(ग)

ये तडमो

दस्तुय्-

उऩकयणको

अनुभततऩत्र

फाऩतको

 100 वाट बन्दा भातथ 500

वाटसम्भको रातग -ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ

 500 वाट बन्दा भातथ १०००
(ख)

वाटसम्भको रातग -दश हजाय रुऩैमाॉ"

िभ सॊ ख्मा 4. को,-

(1) खण्ड (क) को उऩखण्ड (ई) ऩतछ दे हामको
उऩखण्ड (उ) थपऩएको छ्-

"(उ) अन्म ऩत्रकायको रातग -तीन सम रुऩैमाॉ"

(2) खण्ड (ङ) "व्मवस्थाऩक" शब्दऩतछ "सम्ऩादक
(ग)

य सञ्चारक" शब्दहरु थपऩएको छन्।

िभ सॊ ख्मा ४. ऩतछ दे हामको िभ सॊ ख्मा ५. थऩ
गरयएको छ्-

"५. अनराइन दताछ प्रभाणऩत्र दस्तुय -एक हजाय
रुऩैमाॉ"
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17.

भूर तनमभावरीभा अनुसूची थऩ: भूर तनमभावरीको,(1) अनुसूची-१ख.

ऩतछ

मसैसाथ

सॊ रग्न

अनुसूची-१ग.

(2) अनुसूची-३ख.

ऩतछ

मसैसाथ

सॊ रग्न

अनुसूची-३ग.

थपऩएको छ ।
थपऩएको छ ।

(3) अनुसूची-४ ऩतछ मसैसाथ सॊ रग्न अनुसूची-४क. थपऩएको
छ।

(4) अनुसूची-5 ऩतछ मसैसाथ सॊ रग्न अनुसूची-५क. थपऩएको
छ।

(5) अनुसूची-१३.

थपऩएको छ ।

ऩतछ

10

मसै साथ

सॊ रग्न

अनुसूची-१३क.
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अनुसूची- १ग.

(तनमभ ५क. को उऩतनमभ (1) सॉग सम्फशन्धत)
ये तडमो उऩकयण अनुभततऩत्रको तनवेदन ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्ट्रायज्मू,
सञ्चाय यशजष्ट्रायको कामाछरम,
फागभती प्रदे श ।
दे हामका ये तडमो उऩकयण याख्न तथा प्रमोग गनाछका रातग दे हामका पववयणहरू खुराई
प्रोपभाछ इन््वाइस य टे शक्नकर स्ऩेतसपपकेशनको प्रतततरपऩ सभेत सॊ रग्न गयी ये तडमो
उऩकयणको अनुभतत ऩाउनको रातग अनुयोध गदछछु।
१.

ये तडमो उऩकयण प्रमोग गनछको उद्देश्म एवॊ कायण:

२.

प्रमोग गने स्थान:

३.

प्रमोग गरयने पिक्वेन्सी:

४.

ये तडमो उऩकयणको पववयण:
(क) तनभाछता:
(ख) भोडेर नॊ.
(ग)

तसरयमर नॊ.

५.

स्टे शनको प्रकाय:

६.

प्रमोग गरयने प्रणारीको प्रकाय्

७.

प्रमोग गरयने सभम:

८.

अन्म पववयण:
तनवेदकको:
सही :
नाभ :
सॊ स्थाको नाभ:
ठे गाना:
तभतत :
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अनुसूची- ३ग.

(तनमभ ५क. को उऩतनमभ (२) सॉग सम्फशन्धत)
ये तडमो उऩकयण अनुभततऩत्र

दे हामका व्मशक्त वा सॊ स्थाराई तनम्न तरशखत शतछहरु ऩारना गने गयी तनम्न पववयणको
ये तडमो उऩकयण याख्न तथा प्रमोग गनछ ऩाउने गयी मो अनुभततऩत्र ददइएको छ।
१. व्मशक्त वा सॊ स्थाको नाभ:
२. ठे गाना:
३. अनुभततऩत्र नॊ.:
४. प्रमोग गरयने स्थान:
५. प्रमोगको उद्देश्म:
६. प्रमोग गरयने पिक्वेन्सी :
७. प्रसायण ऺभता:
८. ये तडमो उऩकयणको पववयण:
S.N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

९.

Details
Manufacturer:

Transmitter

Antenna

Cavity Filter

Model:
Serial No.
Power
No. of set:
Gain/Bandwidth:

प्रमोग गरयने तभतत:

१०. स्टे शनको प्रकाय्
११. प्रमोग गरयने प्रणारी्
१२. प्रमोग गरयने सभम:
१३. अनुभततऩत्रवारारे ऩारना गनुऩ
छ ने शतछहरु:
(क)
(ख)
अनुतभतत प्रदान गने
अतधकायीको:
सही :
नाभ :
दजाछ:
तभतत :
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ऩछाडी ऩट्टी
नवीकयणको पववयण
आतथछक

नवीकयण दस्तुय तथा अन्म

वषछ

पववयण

नवीकयण गने
नवीकयण तभतत

अतधकायीको
दस्तखत
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अनुसूची -४क.

(तनमभ ७ को उऩतनमभ (७) सॉग सम्फशन्धत)

प्रसायण सॊ स्थारे (एप.एभ. ये तडमो/केफर टे तरतबजन) सञ्चाय भाध्मभ नवीकयणका
रातग ददइने तनवेदनको ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्ट्रायज्मू,
सञ्चाय यशजष्ट्रायको कामाछरम,
फागभती प्रदे श ।
...................... (प्रसायण सॊ स्थाको नाभ) रे तभतत ...........................भा प्राप्त गये को
इजाजतऩत्र/अनुभततऩत्र

नॊ..................आ.व........................को

रातग

नवीकयण

गरयददन नवीकयण दस्तुय सभेत फुझाई (बौचय नॊ......................) श्रीभान् सभऺ
(आवश्मक कागजात सॊ रग्न गयी) अनुयोध गदछछु/गदछछौँ ।

.....................
तनवेदक
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अनुसूची-५क.

(तनमभ ८ को उऩतनमभ (1) सॉग सम्फशन्धत)
प्रसायण तथा पवतयण शुलक (योमलटी) फुझाएको तनवेदनको ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्ट्रायको कामाछरम,
फागभती प्रदे श ।
पवषम् प्रसायण तथा पवतयण शुलक फुशझतरने फाये ।

.....................................................................(सॊ स्थाको नाभ य ठे गाना) इ.प्र.नॊ.
................................. प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन तनमभावरी, 2076 को
तनमभ 8 को उऩतनमभ (1) फभोशजभ आ.व ................. को प्रसायण तथा पवतयण शुलक
दे हाम अनुसाय सॊ रग्न गयी ऩेश गये को छु /छौँ ।
१. रेखा ऩयीऺक प्रततवेदन अनुसाय कुर आम अङ्कभा रु. ...............................(आ.व.)
अऺयभा रु. ............................................(आ.व.)
२. कुर आमको दुई प्रततशत रे हुन आउने यकभ रु अङ्कभा रु. .....................(आ.व.)
अऺयभा रु. ..........................................(आ.व.)
तभतत .............................................
उऩमुक्त व्महोया ठीक साॉचो हो । उक्त पववयणभा कुनै पयक ऩनछ गएभा तनमभानुसाय
राग्ने शुलक तथा दण्ड ततने छु /छौं ।
तनवेदक्
नाभ्
सम्ऩकछ नॊ.
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अनसूची -१३क.

(तनमभ २१ को उऩतनमभ (1) सॉग सम्फशन्धत)
इजाजतऩत्र/अनुभततऩत्रभा उशलरशखत पववयण फदलनको रातग ददइने तनवेदनको ढाॉचा
श्री सञ्चाय यशजष्ट्रायज्मू,
सञ्चाय यशजष्ट्रायको कामाछरम,
फागभती प्रदे श ।
......................(प्रसायण सॊ स्थाको नाभ) रे तभतत ............................भा प्राप्त गये को
इजाजतऩत्र/अनुभततऩत्र नॊ. .............. भा उशलरशखत पववयणहरु भध्मे दे हामका पववयणहरु
............................ कायणरे फदलनु ऩने बएकोरे प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन
तनमभावरी, २०७६ को तनमभ २१ को उऩतनमभ (1) फभोशजभ राग्ने दस्तुय सपहत
इजाजतऩत्र/अनुभततऩत्रको सक्करै प्रतत सॊ रग्न गयी मो तनवेदन गये को छु /छौं।
पववयण फदलनु ऩने कुयाहरु
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
तनवेदकको
सही्नाभ्ठे गाना्तभतत्-

आऻारे,

भदन बुजेर
प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदरत।
भूलम रु.10।-

