ऄनस
ु ुची–१
(दफा १० सँग सम्बन्धधत)

न्िशेष चलन्चत्र छनौट–२०७५
अिेदन फारम
श्रीमान ऄध्यक्षज्य,ू
चलन्चत्र न्िकास बोर्ड,
चाबहहल, काठमाडौं ।
न्िषयः– हिशेष चलहचत्र छनौटका लाहग देहायका हििरणहरु खल
ु ाइ दरखास्त गरे को छु/छौं ।
१.

चलन्चत्रको नामः

२.

चलन्चत्रको फम्याडटः

३.

चलन्चत्र न्नमाडताको नामः

४.
५.

चलन्चत्र न्नमाडण सस्ं था र सम्पकड नं.ःः
न्नदेशकः

६.

मख्
ु य कलाकारहरः

७.

गीतकारः

८.

सगं ीतकारः

९.

कथाकारः

१०. पटकथाः
११. सम्िादः
१२. छायाँकारः
१३. सम्पादनः
१४. चलन्चत्र न्नमाडणको उद्देश्यः

अिेदक/न्नमाडताको,
दस्तखतः...................................................
हमहतः........................................................
सम्पकक नं. ..................................................
हनमाकण संस्थाको छापः
दरखास्तसाथ बुझाउनु पने अिश्यक कागजातहरः
१.
चलहचत्र हनमाकण गनक हदआने आजाजतपत्रको रतिहतहलहप,
२.
चलहचत्र जााँच रतिमाणपत्रको रतिहतहलहप,
३.
चलहचत्रको MPEG Content, MP4 िा DCP को एक रतिहत,
४.
संस्था निीकरण िा ऄहघल्लो अ.ि.सम्मको कम्पनी ऄद्यािहधक गरे को रतिमाणपत्रको रतिहतहलहप,
५.
ऄहघल्लो अ.ि.को करचक्त
ु ा रतिमाणपत्रको रतिहतहलहप ।

न्िशेष चलन्चत्र छनौट सम्बधधी सच
ू ना
(प्रथम पटक प्रकान्शत न्मन्तः– २०७६।१।१६)
चलहचत्र हिकास बोडकले हिशेष चलहचत्र छनौट कायकहिहध, २०७६ को ऄधीनमा रही भाषा, साँस्कृ हत, रहनसहन, परम्परा,
मानिीय संिदे ना, मनोहिज्ञान, राहरिय स्िाहभमान एिं कला र रतिहिहधमा रचनात्मक रतियोग सहहत राहरिय रूपमा योगदान
पयु ाकईन सक्ने त्यस्ता हिशेष नेपाली चलहचत्रहरू छनौट गरी परु स्कृ त गने भएकोले सोका हनहम्त हनम्न सतकहरुको ऄधीनमा रही
स्िदेशी चलहचत्रहरुलाइ सहभाहगताका लाहग यो सचू ना रतिकाहशत गररएको छ ।
सतडहरः
१.
चलहचत्र हनमाकताले यो सचू ना रतिथम पटक, रतिकाहशत भएको १५ (पन्ध्र) हदनहभत्र कायाकलय समयमा दरखास्त हदनु
पनेछ । दरखास्तसाथ चलहचत्र जााँच रतिमाणको पत्रको रतिहतहलहप पेश गनकु पनेछ ।
२.
हिशेष चलहचत्र छनौटमा सहभागी हुन हमहत २०७५ िैशाख १ गतेदहे ख २०७५ चैत्र मसान्ध्तहभत्र जााँच भएका
स्िदेशी चलहचत्रहरु सहभागी हुन सक्नेछन् ।
३.
दरखास्त साथ चलहचत्र ऄिलोकनका लाहग हडहजटल फम्याकट (MPEG Content, MP4 िा DCP)
Pendrive/Hard Disk मा राखी (पहछ हफताक हुने गरी) यस बोडकमा ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
४.
दरखास्त साथ चलहचत्र हनमाकण गनक हदआने आजाजतपत्र, चलहचत्र जााँच रतिमाणपत्रको रतिहतहलहप बझु ाईनपु नेछ ।
५.
तोहकएको समयभन्ध्दा पहछ रतिाप्त हुने दरखास्त ईपर कुनै कारबाही गररने छै न ।
६.
यस सम्बन्ध्धी सिाकहधकार चलहचत्र हिकास बोडकमा हनहहत रहनेछ ।
७.
यस सम्बन्ध्धमा ऄन्ध्य कुराहरु बझ्ु नु परे मा चलहचत्र हिकास बोडकमा सम्पकक गनक सहकनेछ ।
८.
यो सचू ना चलहचत्र हिकास बोडकको कायाकलय िा बोडकको िेिसाआटमा र बोडकको सचू ना पाटीमा समेत हेनक सहकनेछ ।
९.
दरखास्त फारम बाडकको कायाकलय िा बोडकको कायाकलय िा बोडकको िेिसाआट www.film.gov.np बाट डाईनलोड
गरी रतिाप्त गनक सहकनेछ ।
१०. ऄन्ध्य सतकहरु मनोनयन फारममा ईल्लेख गररए बमोहजम हुनेछ ।
न्िस्तृत जानकारीका लान्गः
नेपाल सरकार,
सञ्चार तथा सूचना प्रन्िन्ध मधत्रालय
चलन्चत्र न्िकास बोर्ड
सरस्ितीनगर, चाबहहल, काठमाडौं
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