स्वीकृ त मभमत: २०७३।८।२३
ऩत्रकारयतासॊग सम्फन्धधत सॊघ सॊस्थाहरुराई अनुदान तथा आमथिक सहमोग ववतयण सम्फधधी कामिववमध, २०७३
प्रचमरत कानून फभोन्जभ दताि बई ऩत्रकाय तथा ऩत्रकारयताको ऺेत्रसॊग

सम्फद्ध सॊस्थाहरुको ववकासभा सहमोग ऩुमािमउन

नेऩार सयकायरे सभम-सभमभा उऩरब्ध गयाउने अनुदान तथा आमथिक सहामता यकभ वा सूचना तथा सञ्चाय भधत्रारमको
अनुदान शीषिकभा वावषिक रुऩरे ववमनमोजन हुने एकभुष्ट यकभको फाॉडपाॉ ड य खचि प्रक्रिमा सुव्मवन्स्थत , ऩायदशी, मनममभत य
अनुगभन गने उद्दे श्मरे सूचना तथा सञ्चाय भधत्रारमरे मो कामिववमध जायी गये को छ ।
१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब
(१) मो कामिववमधको नाभ "ऩत्रकारयतासॊग सम्फन्धधत सॊघ सॊस्थाहरुराई अनुदान तथा आमथिक सहमोग ववतयण सम्फधधी
कामिववमध, २०७३" यहे को छ ।
(२) मो कामिववमध नेऩार सयकाय सूचना तथा सञ्चाय भधत्रारमरे मनणिम गये को मभमतदे न्ख प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा
ववषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मो कामिववमधभा्(क) "भधत्रारम" बधनारे सूचना तथा सञ्चाय भधत्रारम सम्झनु ऩदि छ ।
(ख) "सॊस्था" बधनारे प्रचमरत कानून फभोन्जभ दताि बई मनममभत रुऩभा नवीकयण बएका ऩत्रकारयतासॉग सम्फद्ध सॊस्था
सम्झनु ऩदि छ ।
(ग) "ऩत्रकाय" बधनारे सूचना ववबागफाट प्रेस ऩास प्राप्त गये का सञ्चाय भाध्मभभा कामियत वा स्वतधत्ररुऩभा ऩत्रकारयता
ऺेत्रभा कामियत ऩत्रकाय सम्झनु ऩदि छ ।
(घ) "कामिववमध" बधनारे"ऩत्रकारयतासॊग सम्फन्धधत सॊघ सॊस्थाहरुराई अनुदान तथा आमथिक सहमोग ववतयण सम्फधधी
कामिववमध, २०७३" राई सम्झनु ऩदि छ ।
३. अनुदान तथा आमथिक सहमोग सम्फधधी व्मवस्था
सयकायरे वावषिक फजेट तथा कामििभभा सभावेश गयी वा सभम सभमभा ऩत्रकारयता सम्फद्ध सॊस्थाहरुराई सहमोग गनि
अनुदान वा आमथिक सहमोगको रुऩभा उऩरब्ध गयाउन सॊस्था तोकी वा एकभुष्ठ रुऩभा फजेट यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्ने
छ। मसयी ववमनमोजन बई आउने अनुदान वा आमथिक सहामताको यकभको फाॉडपाॉड, स्वीकृ ती य ववतयण मस कामिववमध
अनुसाय गरयने छ।
४. अनुदान वा सहामता यकभफाट सञ्चारन गनि सक्रकने कामििभहरु
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मस कामिववमध फभोन्जभ अनुदान तथा आमथिक सहामता प्राप्त गनि चाहने सॊस्थाहरुरे दे हाम फभोन्जभका कामििभहरु
सञ्चारन गनि सक्नेछन ्:(क) सूचना तथा सञ्चाय एवॊ ऩत्रकारयता सम्फधधभा नेऩारको सॊववधान, आभसञ्चाय

नीमत य कानूनहरुको

कामािधवमनभा सहमोग ऩुग्ने कामििभहरु।
(ख) ऩत्रकारयता, आभसञ्चाय ऺेत्रको बुमभका, ऩहर य सुधायका ऺेत्रभा अध्ममन, अनुसधधान, प्रकाशन गने सम्फधधी
कामििभहरु।
(ग) सञ्चायकभी/ ऩत्रकायहरुको ऺभता ववकास सम्फधधी तामरभ, गोष्ठी, सेमभनाय, अबीभुन्खकयण, कामिशाराहरुको
आमोजना, स्थरगत अध्ममन, छात्रवृवि, ऩुयस्काय सम्फधधी।
(घ) आभसञ्चाय सम्फधधी सॊस्था/ आफ्नो सॊस्थाको ऩूवािधाय ववकास, उऩकयण सक्रहत सॊस्थागत ऺभता वृद्धीका
कामििभ।
(ङ) सभसाभममक जनचेतनाभूरक, सभावेमशता, सहबामगता सम्फधधी भक्रहरा/ दमरत/ जनजाती, भधेशी/भुन्स्रभ
रगामतका वगि य ऺेत्रको सशक्तीकयण सम्फधधी गोष्ठी, कामिशारा सम्फधधी कामििभहरु।
(च) ऩत्रकारयता सम्फधधी प्रमतवष्ठत व्मवक्तत्व/सॊस्था/ अध्ममन अनुसधधान सम्फधधभा यचनात्भक अऺमकोषको स्थाऩना
य सञ्चारन सम्फधधी कामििभ।
(छ) सम्फन्धधत सॊस्थारे गने ऩत्रकारयता य आभसञ्चाय सम्फद्ध यचनात्भक य ववशेष कामिहरु सम्फधधी कामििभ।
(ज) ऩत्रकारयता य आभसञ्चाय ऺेत्रभा प्रत्मऺ सहमोग ऩुग्ने अधम कामििभहरु।
५. प्रस्ताव ऩेश गनि सक्ने सॊस्थाहरू
अनुदान वा आमथिक सहमोगका रामग मनम्न फभोन्जभका सॊस्थारे भधत्रारमभा प्रस्ताव ऩेश गनि सक्नेछन ्:
(क) ऩत्रकारयता सम्फधधी प्रमतमनमधभूरक सॊस्थाहरु,
(ख) प्रचमरत कानून फभोन्जभ दताि बई कम्तीभा एक वषे

दे न्ख स्थावऩत

गैयब्माऩारयक य गैयनापाभूरक सॊस्थाहरू,
(ग) यावष्डम, ऺेत्रीम य स्थानीमस्तयका ऩत्रकारयता सम्फद्ध सॊस्थाहरु ।
६. प्रस्तावसाथ सॊरग्न याख्नुऩने कागजातहरू
(१) सॊस्था दताि प्रभाणऩत्र –(नवीकयण सभेत),
(२) ववधानको प्रमतमरवऩ,
(३) कय चुक्ता प्रभाणऩत्र,
(४) अमघल्रो आ.व.को रेखाऩयीऺण प्रमतवेदन,
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ऩत्रकारयता य ऩत्रकायसॉग सम्फन्धधत

(५) अमघल्रो आ.व.भा त्मस्तो सहमोग ऩाएको बए कामि प्रगमत वववयण ,
(६) प्रमतवेदन, प्रकाशन आक्रद बए सो ।

७. यकभ फाॉडपाॉट गने आधायहरू
अनुदान मशषिकभा ववमनमोन्जत यकभ भधत्रारमरे दे हाम फभोन्जभ फाॉडपाॉड गनेछ:(क) फजेटको उऩरब्धता, सम्फन्धधत सॊस्थारे ऩेश गये को ववस्तृत वववयण सक्रहतको कामििभ प्रस्ताव य प्रस्ताववत कामििभको
औमचत्म एवॊ साधदमबिकता सभेतको अध्ममन गयी

सम्फन्धधत सॊघ सॊस्थाहरुराई आमथिक सहामता उऩरब्ध गयाउने गयी

फाॉडपाॉड गनि सक्नेछ ।
(ख) अनुदान वा आमथिक सहमोग यकभ वफमनमोजन गदाि

नेऩारको रोकतान्धत्रक आधदोरन , प्रेस स्वतधत्रता , आभ सञ्चाय

ऺेत्रको सॊयऺण ववकास य प्रवध्रिन, मोगदान, द ुगभ
ि ऺेत्रभा सञ्चामरत, रैन्गगक सभानता, सभावेमशता, भक्रहरा सशक्तीकयण,
मसभान्धतकृ त वगि य ऺेत्रको उत्थानभा क्रिमामशर ऩत्रकारयतासॉग सम्फन्धधत सॊस्थाहरुराई प्राथमभकता क्रदइनेछ ।

(ग) भामथ दपा ४ भा उल्रेख बएका कामििभहरु भध्मेका कामििभ सञ्चारन गनि प्रस्ताव गने सॊस्थाराई प्राथमभकता
क्रदइनेछ।
(घ) अनुदान वा सहमोग यकभ कुनै सॊस्था नै तोकी ववमनमोजन बएको हकभा दपा ४ भा उल्रेन्खत भध्मेका कामििभ
सञ्चारन गने गयी प्रस्ताव गरयएको हुनुऩनेछ।
(ङ) प्राप्त प्रस्तावहरुको अध्ममन, जाॉचफुझ गयी भधत्रारमरे अनुदान वा सहामता यकभको फाॉडपाॉड गनेछ।
८. प्रस्तावभा उल्रेख हुनुऩने वववयणहरू
अनुदान सहमोग भाग गने सॊस्थारे कामििभ प्रस्तावसाथ मनम्न मरन्खत वववयण उल्रेख गनुि ऩनेछ :(१) सॊस्थाको स्थाऩना, उद्दे श्म य ऩरयचम,
(२) हारसम्भ गरयएका प्रभुख कामिहरु य मोगदान,
(३) मस अमघ भधत्रारमफाट कुनै अनुदान सहमोग प्राप्त गये को बए सो सम्फधधी वववयण -आ.व.य यकभ),
(४) सॊस्थाको फंक खाता नॊ. य फंकको ठे गाना
(५) प्रस्ताववत कामििभको रुऩये खा :- भामथ दपा ४ फभोन्जभका कामििभहरु भध्मेफाट कामििभहरुको उद्दे श्म, कामििभ गरयने
स्थान, सभम, कामििभ अधतयगत गरयने क्रिमाकराऩहरु , कामििभको कूर रागत , व्महोने श्रोतहरु , सूचना तथा सञ्चाय
भधत्रारमफाट अऩेऺा गरयएको प्रस्ताववत सहमोग यकभ , कामििभफाट ऩुग्ने प्रत्मऺ , अप्रत्मऺ राब तथा उऩरन्ब्ध , कामििभको
रन्ऺत सभूह य अधम साधदमबिक

ववषमहरु)

,
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(६) सञ्चारन गरयने कामििभ य फजेटको चौभामसक फाॉडपाॉड वववयण।
९. अनुदान तथा सहामताको फाॉडपाॉड , स्वीकृ मत य सम्झौता गने
(१) भधत्रारमरे प्राप्त प्रस्तावहरु भध्मे दपा ७ सभेतका आधायभा सॊस्थाको छनौट गयी कामििभ य फजेट स्वीकृ त गनेछ।
(२) छनौट बएका सॊस्थाहरुराई कामििभ सञ्चारन गनि सम्झौता गनि भधत्रारमभा सम्ऩकि गनि १५ क्रदनको म्माद क्रदई
जानकायी गयाउने छ।
(३) छनौट बएको सॊस्थारे भधत्रारमफाट जानकायी प्राप्त बएको १५ क्रदन मबत्र अध्मऺ वा आमधकायीक प्रमतमनमधरे
भधत्रारमभा अनुदान वा सहमोग सम्झौता गनुऩ
ि नेछ।
(४) सॊस्था नै तोकी अनुदान वा सहमोग ववमनमोजन बएको बए सॊस्थाका अध्मऺ वा आमधकारयक प्रमतमनमधरे भधत्रारमरे
तोकेको अवधीमबत्र सम्झौता गनुऩ
ि नेछ।
(५) तोक्रकएको अवमधमबत्र सम्झौता गनि नआएका सॊस्थाहरुराई भधत्रारमरे यकभ बुक्तानी गनि फाध्म हुने छै न ।

(७) सॊस्थाहरुरे प्राप्त गने यकभ एक वा एक बधदा फढी क्रकस्ताभा प्राप्त गने गयी सम्झौता गनि सक्रकने छ।

(८) भधत्रारम य अनुदान वा आमथिक सहमोग प्राप्त गने सॊस्थाफीच यकभ बुक्तानीको सम्झौता गदाि दे हामभा उल्रेन्खत शतिहरु
उल्रेख गनुि ऩनेछ:(क) भधत्रारम य अनुदान वा सहमोग प्राप्त गने सॊस्थाफीच अनुसूची भा तोक्रकए फभोन्जभ सम्झौता हुनेछ।
(ख) अनुदान यकभ चारु आ.व. मबत्रै खचि/ कामििभ सञ्चारन गनुऩ
ि ने, कामािधवमनको प्रगमत वववयण सभम सभमभा
भधत्रारमराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
(ग) कामििभ सञ्चारन य यकभ खचि गये को उऩरब्धी सक्रहतको कामि प्रगमत प्रमतवेदन भधत्रारमराई उऩरब्ध गयाउनु
ऩनेछ।
(घ) यकभ प्राप्त गने सॊस्थाहरुरे प्रचमरत कानून फभोन्जभ आम व्ममको रेखा याख्नुऩने य प्रचमरत कानून फभोन्जभ
स्वीकृ त रेखाऩरयऺकफाट रेखाऩरयऺण गयाई सो को रेखाऩरयऺण प्रमतवेदन भधत्रारमराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(ङ) सम्झौता गरयए फभोन्जभको कामििभभा अनुदान यकभ खचि नगरयए वा अनुदान यकभ दरु
ु ऩमोग बएको अवस्थाभा
त्मसको न्जम्भेवायी अनुदान मरने सॊस्था य सॊस्थाका ऩदामधकायीको हुनेछ।
(च) अनुदान यकभ सॊस्थाको प्रशासमनक य उऩबोग खचि, कभिचायीको तरफ बिाभा उऩमोग गनि ऩाइने छै न।
(छ) अनुदानको उऩमोग य खचि गदाि प्रचमरत आमथिक ऐन मनमभको ऩारना गनुऩ
ि नेछ।
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(ज) श्रभजीवी ऩत्रकाय सम्फधधी ऐन मनमभहरुको ऩारना गये को हुनुऩने।
(झ) अनुदान यकभ उऩरब्ध गयाइएका सॊस्थाहरुरे अनुदानसॊग सम्फन्धधत कामििभहरुको स्थरगत अनुगभन सूचना
तथा सञ्चाय भधत्रारमरे गने गयाउने छ।
१०. अनुगभन य अमबरेख याख्ने:
भधत्रारमरे कामििभ सञ्चारनको मनममभत अनुगभन गनेछ। अनुदान प्राप्त गने सॊस्थारे त्मस्तो यकभ मनधािरयत
कामििभभा खचि नगये को ऩाइएभा वा भधत्रारमभा ऩेश गनुऩ
ि ने वववयण ऩेश नगये भा, यकभको उऩमोग नबएको
वा दरु
ु ऩमोग बएको ऩाइएभा वा प्राप्त उजुयी छानववनफाट त्मस्तो प्रभान्णत हुन आएभा त्मस्तो सॊस्थाराई
त्मस्तो अनुदान यकभ क्रपताि गनि आदे श क्रदन सक्नेछ। भधत्रारमरे त्मस्ता सॊस्थाहरुको नाभ कारो सूचीभा
यान्ख त्मस्ता सॊस्थाहरुराई ऩमछल्रो ३ वषिका रामग कुनै ऩमन सयकायी आमथिक सहमोग वा अनुदान सहामता
योक्का गनि सक्नेछ।
११. प्रशासमनक खचि: मस प्रमोजनका रामग ववमनमोन्जत फजेटको ५ प्रमतशत सम्भको यकभ मसै कामिववमध फभोन्जभको
कामििभ गनि प्रशासमनक कामि तथा अनुगभन तथा भूल्मागकन कामिभा खचि गनि सक्रकने छ।
१२. यकभ मनकासा य कामिप्रगमत वववयण
(१) स्वीकृ त यकभ सम्झौता बएऩमछ दई
ु क्रकस्ताभा यकभ उऩरब्ध गयाउने छ। प्रथभ क्रकस्ता मनकासा गदाि दपा ६
फभोन्जभका कागजातका आधायभा उऩरब्ध गयाइने छ य दोश्रो

क्रकस्ता उऩरब्ध गयाउॉ दा प्रथभ क्रकस्ताफाट बएको

काभको प्रगमतको आधायभा मनकासा उऩरब्ध गयाइने छ।
(२) रु. १ राख बधदा कभ अनुदान मनकासा गदाि एकभुष्ठ यकभ उऩरब्ध गयाइने छ।
(३) कामििभहरु चारु आ.व. मबत्रै सम्ऩधन गयी सो को प्रमतवेदन भधत्रारमभा फुझाउनु ऩनेछ।
१३. खाये जी य फचाउ
ऩत्रकाय अनुदान सहमोग सम्फधधी मनदे मशका , २०६३ खाये ज गरयएको छ, सो मनदे मशका फभोन्जभ बए गये का काभहरु
मसै फभोन्जभ बएको भामननेछ।
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