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एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलि, २०७५
प्रस्तावनााः
एफ.एि िे लड्ो सञ्चािनको िालग अनिु ल , नवीकिण ि लन्िन गने सम्बन्धिा का्यलवलध व््वस्था गनय
वाञ्छनी् भएकोिे,
नेपािको सलं वधानको धािा २२६(१) ि स्थानी् सिकाि सच
ं ािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(ग)
िे
लदएको अलधकाि प्र्ोग गिी हरिवन नगिपालिकािे नगिसभाको लिल २०७६।१२।२७ को बैठकबाट ्ो
का्यलवलध पारि िागू गिे को छ ।
१.

२.

संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) ्स का्यलवलधको नाि एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा संचािन)
काययलवलि, २०७५ िहेको छ ।
(२)
्ो का्यलवलध रुु न् प्रािम्भ हुनेछ ।
पररभाषााः लबष् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा ्स का्यलवलधिा–
(क) “प्रिख
ु ” भन्नािे हरिवन नगिपालिकाको प्रिख
ु सम्झनपु छय ।
(ख) “उपप्रिख
ु ” भन्नािे हरिवन नगिपालिकाको उपप्रिख
ु सम्झनपु छय ।
(ग) “का्यपालिका” ि“सभा”भन्नािे क्रिशः हरिवन नगिपालिकाको नगि का्यपालिका ि नगि
सभा सम्झनपु छय ।
(घ) “प्रिख
ु प्रशासकी् अलधकृ ” भन्नािे हरिवन नगिपालिका का्यपालिकाको प्रिख
ु
प्रशासकी् अलधकृ सम्झनपु छय ।
(ङ) “नगिपालिका” भन्नािे हरिवन नगिपालिका सम्झनु पछय ।
च) “का्ायि्” भन्नािे हरिवन नगि का्यपालिकाको का्ायि् सम्झनु पछय ।
छ) “िन्राि्” भन्नािे सचू ना था सञ्चाि िन्राि् वा सो कािको िालग ोलकएको संघको
िन्राि्िाई सम्झनु पछय ।
झ)
“लवष्ग शाखा” भन्नािे हरिवन नगि का्यपालिका अन् िग को लवष्ग शाखा,
उपशाखा, का्ायि् वा इकाईिाई सम्झनपु छय ।
(ञ) “वडा सलचव” भन्नािे नगि का्यपालिकाको का्ायि्अन् गय ११ वटै वडा का्ायि्को
प्रशासकी् प्रिख
ु को रुपिा कािकाज गनय ोलकएको वडासलचव सम्झनपु छय ।
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(ट)
(ढ)
ठ)

ड)

“वडा सलिल ” भन्नािे हरिवन नगिपालिकाको वडा सलिल सम्झनु पछय ।
“सदस््” भन्नािे नगि का्यपालिकाकोसदस्् सम्झनु पछय । सो शब्दिे नगि का्यपालिकाको
प्रिख
ु , उपप्रिख
ु ि वडा अध््क्ष सिे िाई जनाउने छ ।
“स््ाटेिाईट रिलसलभंग लसष्टि” भन्नािे अलधकांश भाग पृथ्वीको वा्िु ण्डि बालहि िहने वा
िहेको एक वा एक भन्दा बढी भ-ू उपग्रहहरु व अन् रिक्ष स्टेशनबाट प्राप्त गने लडस एण्टेना
िगा् का सचं ाि प्रणािी सम्झनु पदयछ ।
“िे लड्ो ्न्र” भन्नािे िगा ाि ािको कनेक्शन लवना िे लड्ो िंगद्धािा शब्द, लचर वा संके
प्राप्त गनेवा पठाउने कािको लनलित्तप्र्ोग गरिने देहा्को ्न्रहरु सम्झनपु छय ः
लडस एण्टेना िगा् सबै प्रकािको स््ाटिाइट रिलसलभगं लसष्टिहरु,
िे लड्ो ट्रान्सलिटि

३.

प्रसारण सम्बन्िी काययक्रमको रेखदेख र सञ्चािनाः (१) नगिपालिकालभर १०० वाट सम्िको
एफ एि िे लड्ोको प्रसािण सम्बन्धी का्यक्रिको िे खदेख ि सञ्चािनको नील लनिायण
गने
अलधकाि नगिका्यपालिकािाई हुनेछ ।
(२) ्ो का्यलवलध िागु हुनपु वू य प्रचलि काननू बिोलजि इजाज पर लिई सञ्चािन भैिहेका
एफएि िे लड्ोहरुको प्रसािण सम्बन्धी का्यक्रिको िे खदेख ि सञ्चािन का्य सिे
नगिपालिकाको हुनेछ ।
४.
इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गनय नहुनेाः (१) कसैिे ्स का्यलवलध बिोलजि इजाज पर नलिई
्स नगिपालिका क्षेरलभर एफएि सञ्चािन गनय पाउने छै न ।
(२) कसैिे उपदफा (१) लवपरि गिे िा दफा २१ बिोलजि जिीवाना गरिने छ ।
(३) ्स दफािा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको भए ा पलन ्ो का्यलवलध आउनु भन्दा अगावै
प्रचलि
नेपाि काननू बिोलजि द ाय भै सञ्चािन भैिहेका १०० वाटसम्ि क्षि ा भएका
एफएि िे लड्ोहरुको हकिा न्ााँ इजाज पर लिइिहनु पने छै न ।
५.
इजाजतपत्रको िालग लनवेदन लदनु पननाः (१) नगिपालिका सिहदलभर एफ.एि. िे लड्ो सञ्चािन
इजाज पर लिन चाहने व््लि वा संगलठ संस्थािे अनसु चू ी–१ बिोलजिको ढााँचािा
का्ायि्
सिक्ष लनवेदन लदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि लदइने इजाज पर अनसु चू ी–२ को ढााँचािा स्थानी् हिे
उपिब्ध
गिाउनु पनेछ ।
६.
लनवेदनसाथ संिग्न गनयपु ननाः दफा ५ बिोलजि लदने लनवेदन साथ देहा्को कागजा संिग्न
गनयपु नेछः
(क) सम्बलन्ध लवष्िा अनभु वी था ख्ाल प्राप्त व््लि वा िान्् ा प्राप्त
अनसु न्धनात्िक सस्ं थाबाट आफूिे इजाज पर लिन खोजेको लवष्को आलथयक, प्रालवलधक
था व््ावसाल्क पक्षिा लवस् ृ अध्््न गनय िगाई ्ाि गिे को प्रल वेदन ।
(ख) प्रसािण संस्था द ायको प्रिाणपर सम्बलन्ध लवधान था सञ्चािकहरूको
नागरिक ाको प्रिाणपरको प्रल लिलप,
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७.

८.

९.

(ग) लनवेदन दस् िु ..................(सभािे ोके अनरुु पको िकि) बझु ाएको नगदी िलसद वा
ोलकएको िाजश्व खा ािा जम्िा गिे को दोस्रो प्रल भौचिको साथै प्रसािण के न्र िहने ठाउाँको
लवविण ।
(घ) एफएि िे लड्ो द ाय ि नवीकिणको िालग आवश््क कागजा हरु अनसु चू ी—१ ि
नवीकिणको िालग अनसु चू ी—२ बिोलजि कागजा हरु अलनवा्य सिावेश गनयपु ने छ ।
इजाजतपत्र लदन सलकनेाः (१)नगिपालिकािे दफा ५ बिोलजि प्राप्त लनवेदन ि सि
ं ग्न कागजा
साथै िाखी लिक्वेन्सी उपिब्ध हुने नहुने सम्बन्धिा नेपाि सिकािको लवष्ग िन्राि्िा
िेखीपठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि िेलखपठाएको लवष्िा नेपाि सिकािको सम्बलन्ध िन्राि्बाट
लिक्वेन्सी उपिब्ध गिाउन सलकने व््होिा िेखी आएिा नगिपालिकािे लनवेदकिाई
इजाज पर उपिब्ध गिाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोलजि इजाज पर लदनपु वू य नगिपालिकािे िे लड्ो उपकिणहरु (एफ एि
ट्रान्सलिटि, एस.टी.एि.लिंक ि बी.बी.सी.रिलसभि) को इजाज ि लन्िनको व््वस्था
लििाउनु
पनेछ ।
(४) िे लड्ो उपकिणहरु (एफ एि ट्रान्सलिटि, एस.टी.एि.लिंक ि बी.बी.सी.रिलसभि) को
इजाज पर लिनको िालग अनसु चू ी—६, ७, ि ८ बिोलजि कागजा हरु अलनवा्य सिावेश
गनयपु ने छ ।
(५) इजाज परको अवलध एक आलथयक वषयको हुनेछ ।
इजाजतपत्रको अवलि र नवीकरण दस्तरु ाः (१) एफ.एि िे लड्ोको इजाज पर प्रत््ेक आलथयक
वषयिा नवीकिण गनयु पनेछ ।
(२) इजाज पर नवीकिण गिाउन चाहने संस्था वा व््लििे इजाज पर बहाि िहने अवलध
भि
ु ान नहुदाँ ै नगि सभािे ोके अनसु ािको बझु ाउनु पने अलघल्िो आलथयक बषयको शल्ु क
बझु ाएको प्रिाण संिग्न गिी इजाज पर नवीकिणको िालग अनसु चू ी-३ बिोलजिको ढााँचािा
सचू ना शाखािा लनवेदन लदनु पनेछ ।
(३) दफा (२) बिोलजि इजाज पर नवीकिणको िालग कुनै लनवेदन पनय आएिा का्ायि्िे
इजाज पर लददं ा िाग्ने दस् िु को नगि सभािे ोके बिोलजि शल्ु क लिई त््स् ो इजाज पर
नवीकिण गिी लदन सक्नेछ ।
(४) दफा (२) बिोलजिको म््ाद भि
ु ान भएपलछ १ वषयलभरसम्ि इजाज पर नवीकिण गनय
आएिा नगि सभािे ोके बिोलजि जरिवाना ि लबिम्व दस् िु सिे लिई इजाज पर
नवीकिण
गिी लदन सक्नेछ । म््ाद भि
ु ान भएको १ वषयलभर पलन इजाज पर नवीकिण
नगिाएिा त््स् ो
इजाज पर स्व ः िद्द हुनेछ ।
( ५) एफ.एि िे लड्ो द ाय, था नवीकिण शल्ु क सम्वलन्ध स्थानी् हको नगि सभािे
ोके बिोलजि हुनेछ ।
दस्तुर लतनयु पननाः (१) एफ.एि िे लड्ो सञ्चािन गने संस्था वा व््लििे नगि सभािे ोके बिोलजि
शल्ु क ल नयु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोलजि शल्ु क बझु ाउाँदा सम्बलन्ध सस्ं था वा व््लििे सो आलथयक वषयको
िेखापिीक्षण सम्पन्न गिाई सोको प्रल वेदन सिे पेश गनयु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोलजि शल्ु क नबुझाउने वा उपलन्ि (२) बिोलजि िेखापिीक्षणको
प्रल वेदन पेश नगने सस्ं था वा व््लिका सम्बन्धिा नगिपालिकािे देहा् बिोलजि गनय
सक्नेछः–
(क) लवज्ञापनिा िोक िगाउन,
(ख) सञ्चाि सािग्री एवं सोसाँग सम्बलन्ध कच्चा पदायथको पैठािीिा िोक िगाउन,
(ग) त््स् ो संस्था वा व््लिको प्रेस प्रल लनलध प्रिाणपर िद्द गनय ।
१०.

११.
१२.

१३.

प्रसारणमा रोक िगाउन सलकनेाः नगिपालिकािे कुनै एफएि िे लड्ो प्रसािण स्थिको लनिीक्षण
गदाय वा त््स् ो एफएि िे लड्ोको कुनै प्रसािण सम्बन्धिा पिे को उजिु ीको छानबीन
गदाय देहा्
बिोलजि भएको देलखएिा बढीिा ३ िलहनाको िालग त््स् ो एफएि िे लड्ोको कुनै
का्यक्रि
वा सम्पणू य का्यक्रिको प्रसािणिा िोक िगाउन सक्नेछः
(क) लनिीक्षण था छानवीन गदाय श य बिोलजि का्यक्रि प्रसािण गिे को ि त््सिी िौका लदाँदा
पलन श य बिोलजि काि नगिे को भन्ने पनु ः गरिएको लनिीक्षण था छानवीनबाट देलखएिा
(ख) सलिल िे कसैिे का्यलवलध बिोलजि इजाज पर नलिई अनलधकृ रूपिा कुनै का्यक्रि
प्रसािण गिे को देलखएिा त््स् ो एफ.एि िे लड्ो त्काि बन्द गने शव्द हटाउन सझु ाव प्राप्त
लनदेशन गनय सक्नेछ । ि बन्द गनयु अगालड सफाईको िौका लदनु पनेछ ।
इजाजतपत्र रद्द गनय सलकनेाः ोलकएको श य ि सि्ावलधलभर प्रसािण प्रािम्भ नगने व््लि वा
संस्थाको इजाज पर स्व ः िद्द हुनेछ ।
एफ.एम रेलियो समन्वय तथा अनुगमन सलमलताः (१) हरिवन नगिपालिकािा लनम्नानसु ािका एक
एफ.एि िे लड्ो सिन्व् था अनगु िन सलिल िहने छः
क) नगिपालिकाको प्रिख
– सं्ोजक
ु
ख) नगिपालिकाको प्रिख
– सदस््
ु प्रशासकी् अलधकृ
ग) का्यपालिकाको सदस््हरु िध््ेवाट १ जना िलहिा सलह २ जना – सदस््
(लवष्बस् क
ु ो जानकािी भएको भए िाम्रो)
ङ) सम्बलन्ध लवष्ग शाखाको शाखा प्रिख
– सदस्् सलचव
ू
एफ.एम रेलियो समन्वय तथा अनुगमन सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकाराः एफएि
िे लड्ो सिन्व् था अनगु िन सलिल िाई देहा् बिोलजिको काि, क यव्् ि अलधकाि हुनेछः
क) नगिपालिकािा द ाय हुन आएका १०० वाट क्षि ासम्िको एफ.एि. िे लड्ोको द ाय
सम्बन्धिा आवश््क लनणय् गने ।
ख) नगिपालिकािा सञ्चालि एफ.एि. िे लड्ोहरुिे ोलकएको श य अनरुु प का्य गिे नगिे
अनगु िन गने व््वस्था लििाउने ।
ग) नगिपालिकािा एफ.एि िे लड्ो सञ्चािनको िालग आवश््क सिन्व् था सोको
अनगु िन गने ।
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१४.

१५.

१६.

घ) आवश््क देखेको अन्् का्यहरु गने ।
एफ.एम रेलियो समन्वय तथा अनुगमन सलमलतको बैठक र काययप्रलक्रयााः (१) एफएि
िे लड्ो सिन्व् था अनगु िन सलिल को बैठक कलम् िा रैिालसक रुपिा बस्नेछ ।
(२) सलिल को बैठक भत्ता सभाबाट ोलकए बिोलजि हुनेछ ।
एफ.एम रेलियोिे पािना गनुपनन शतयहराः ्स काननू बिोलजि द ाय भै सञ्चािनिा िहेका
एफ एि िे लड्ोहरुिे का्यक्रि प्रसािण गदाय देहा् बिोलजिको श यहरुको अलधनिा िही का्यक्रि
प्रसािण गनयपु नेछः
क) एफ .एि िे लड्ोिे प्रशािण गने सिाचाि कुनै दि लवशेषको नभई स्व न्र, टस्थ रुपिा
सत्् सिाचािको रुपिा का्यक्रि प्रसािण गनयपु नेछ ।
ख) िोक कल््ाणकािी सिाचािहरुको प्रसािणिा ध््ानलदनु पनेछ ।
ग) सिाचाि प्रवाहिा देशको िालरट्र् ा, सावयभौिसत्ता, अखण्ड ा था वा ाविणिा कुनै पलन
लकलसििे असि नपने लहसाबिा प्रसािण गनयपु ने हुन्छ ।
घ) सेवा लिन इच्छुक सेवाग्राहीिाई लबना पवू ायग्रह सेवा उपिव्ध गिाउनु पनेछ । साथै सेवा
सलु वधा ोक्दा प्रचलि बजाि दिभन्दा बढी लिन पाइने छै न ।
ङ) का्ायि् सि् अलघपलछ ि लबदाको लदनिा पलन सेवाग्राहीको आवश््क ा बिोलजि
सेवा प्रवाह गने व््वस्था सलु नश्च ा गनयु पनेछ ।
च ) का्यक्रि प्रसािण वा लव िण गदाय सम्बलन्ध प्रसािण संस्था वा व््लिको सहिल
लिनपु नेछ
छ) ्ो का्यलवलध िागू हुनु पवू य सचू ना था संचाि िन्राि्बाट िालरट्र् प्रसािण ऐन, २०४९
ि
िालरट्र् प्रसािण लन्िाविी, २०५२ बिोलजि जािी गिे का १०० वाट सम्िका एफ. एि. को
इजाज परहरु ्सै का्यलवलध बिोलजि जािी भएको िालनने छ ।
(ज)आप कािीन वा लवपदक
् ो सि्िा नगि का्यपालिकाबाट लनदेशन भएिा सिकािी
सचू नाहरू लनःशुल्क प्रसािण गनयपु नेछ ।
झ)्द्वु वा संकटकािीन सि् आइपिे िा नगि का्यपालिकािे कुनै खास का्यक्रिहरू िार
प्रसािण गने गिी लनदेशन लदएिा सोही का्यक्रिहरू िार प्रसािण गनयु पने ।
(ञ) का्यक्रि प्रसािण गने प्रसािण संस्था वा व््लििे का्यक्रि प्रसािणको आिम्भ, बीच ि
अन्त््िा आफ्नो परिच् (कि साइन) लदनपु नेछ ।
ट) प्रचलि ऐन काननु को पणू यरुपिा परिपािना गनयु पनेछ ।
प्रसारण गनय नहुनेाः एफएम रेलियोहरिे देहाय बमोलजमका कुनै काययक्रम प्रसारण गनन छै नाः
(क) नेपािको सिु क्षा, शालन् ि व््वस्थािा खिि पनय जाने ।
(ख) सवयसाधािण जन ाको सदाचाि, नैल क ा ि सािालजक ि्ायदािा आघा पनय जाने ।
(ग) नेपािको सावयभौिसत्ता ि अखण्ड ािा आाँच प्ु ायउने ।
(घ) लवलभन्न जा , जाल , धिय, वणय, क्षेर, सम्प्रदा्का िालनसहरू बीच वैिनश्् ा लसजयना
गने वा सािालजक दभु ायवना फै िाउने ।
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(ङ) अदाि को अवहेिना हुने
(च) सािालजक लवकृ ल फै िाउने लकलसिका अलिि सािग्रीहरू ।
(छ) कुनै व््लिको नाि लकटान गिी कसैको िान, ि्ायदा वा प्रल ष्ठािा आघा पाने
सािग्रीहरू
(ज) संलवधान था प्रचलि काननू को सीिालभर िही नगि सभािे प्रसािण गनय नहुने भनी
ोलकलदएका अन्् सािग्रीहरू ।
१७. काययक्रम प्रसारण प्रारम्भ गनयु पननाः (१) इजाज पर प्राप्त व््लि वा सङ्गलठ संस्थािे इजाज पर
वा अनिु ल पर पाएको लिल िे ६िलहनालभर आफ्नो प्रसािण प्रािम्भ गनयु पनेछ ।
(२) इजाज पर प्राप्त कुनै व््लि वा सङ्गलठ सस्ं थािे उपलन्ि (१) बिोलजिको
अवलधलभर प्रसािण प्रािम्भ गनय नसक्ने भएिा सोको आधाि ि कािण सिे खि
ु ाई अवलध
थपको िालग त््स् ो अवलध भि
ु ान हुनु अगावै का्ायि् सिक्ष लनवेदन लदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोलजि पनय आएको लनवेदन उपि आवश््क जााँचबझु गदाय अवलध थप गनय
िनालसव देखेिा का्ायि् सिक्ष ३ िलहनासम्िको अवलध थप गनय सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बिोलजिको अवलधलभर पलन प्रसािण प्रािम्भ नगने व््लि वा
संस्थाको
इजाज पर स्व ः िद्द हुनेछ ।
१८. लववरण संशोिन गनय सकनेाः (१) कसैिे इजाज परिा उल्िेलख कुनै लवविण बदल्न चाहेिा
नगि सभािे ोके बिोलजि दस् िु सलह अनसु चू ी–५ बिोलजिको ढााँचािा का्यि् सिक्ष लनवेदन
लदनु पनेछ ।
(२)उपदफा (१) बिोलजि लवविण बदल्न लदएको लनवेदनको व््होिा िनु ालसब देलखएिा नगि
का्यपालिकािे लनवेदन बिोलजिको लवविण बदल्न सक्नेछ ।
१९. इजाजतपत्रको प्रलतलिलपाः (१) ्स काननू बिोलजि प्राप्त इजाज पर हिाएिा, नालसएिा वा
कुनै कािणवश च््ाल एिा इजाज पर प्राप्त व््लि वा सस्ं थािे सो को प्रल लिलप िाग गनय सक्नेछ ।
(२) कसैिे उपदफा (१) बिोलजि प्रल लिपी िाग गिे िा नगिपालिकािे ........रुपै्ााँ दस् िु
लिई
नक्कि लदनपु नेछ ।
२०. लववरण वदल्न सकनेाः
(१) कसैिे इजाज परिा उल्िेलख कुनै लवविण बदल्न चाहेिा नगि सभािे ोके बिोलजि
दस् िु सलह अनसु चू ी–३ बिोलजिको ढााँचािा का्ायि् सिक्ष लनवेदन लदनु पनेछ
(२) उपदफा (१) बिोलजि लवविण बदल्न लदएको लनवेदनको व््होिा िनु ालसब देलखएिा
नगि का्यपालिकािे लनवेदन बिोलजिको लवविण बदल्न सक्नेछ ।
२१. लनयमन गनय सकनेाः (१) इजाज पर उल्िेलख श यहरू बिोलजि का्यक्रि प्रसािण गिे वा नगिे को
सम्बन्धिा एफ.एि िे लड्ो सिन्व् था अनगु िन सलिल िे वा ोलकएको अलधकािीिे प्रसािण
सम्बन्धी
संस्थाको लनिीक्षण था छानवीन गनय गिाउन सक्नेछ । साथै लनिीक्षण था छानवीन गदाय श य
बिोलजि
का्यक्रि प्रसािण नगिे को पाइएिा इजाज पर उल्िेलख श यहरू बिोलजि का्यक्रि प्रसािण
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गनय एफ.एि
िे लड्ो सिन्व् था अनगु िन सलिल िे वा ोलकएको अलधकािीिे एक पटकको िालग
बढीिा १ िलहना सि् उपिब्ध गिाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि लनिीक्षण था छानवीन गदाय श य बिोलजि का्यक्रि प्रसािण नगिे को ि
िौका लददं ा पलन श य बिोलजि काि नगिे को भन्ने पनु ः गरिएको लनिीक्षण था छानलबनबाट देलखएिा
वा सलिल िे कसैिे का्यलवलध बिोलजि इजाज पर नलिई अनलधकृ रूपिा कुनै का्यक्रि प्रसािण
गिे को देलखएिा त््स् ो एफ.एि िे लड्ो त्काि बन्द गनय सक्नेछ । ि बन्द गनयु अगालड सफाईको
िौका लदनु पनेछ ।
२२.

२३.
२४.

२५.

दण्ि जररवानााः (१) ्स काननू लवपरि गनेिाई का्यपालिकािे एफ एि िे लड्ो सिन्व् था
अनगु िन सलिल को लसफारिशिा ५०००।- रुपै्ााँसम्ि जरिवाना गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि जरिवाना गनयपु वू य त््स् ो एफ.एि.िे लड्ो सञ्चािकिाई आफ्नो भनाइ
िाखने िौका लदनपु नेछ ।
पुनरावेदनाः का्यपालिकािे दफा २१ बिोलजि गिे को जिीवाना उपि लचत्त नबझ्ु ने पक्षिे सो
लनणय् भएको ३५ लदनलभर न््ाल्क सलिल िा पनु िावेदन गनय सक्नेछ ।
अनूसुचीमा हेरफे र तथा थपघट गनय सकनेाः
का्यलवलधको अनसू चु ीिा हेिफे ि था थपघट गन गनयु पने भएिा स्थानी् ह एफ.एि िे लड्ो सिन्व्
था अनगु िन सलिल को लसफारिशिा नगि सभािे गनेछ ।
काययलवलिको व्याख्या तथा संशोिन
का्यलवलधको सश
ं ोधन गनयु पने भएिा स्थानी् ह एफ.एि िे लड्ो सिन्व् था अनगु िन सलिल को
लसफारिशिा का्यपालिकािे नगि सभािा पेश गिी संशोधन गनयपु ने छ ।

9

अनस
ु च
ु ी -१
एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलि, २०७४ को
दफा ५.१ सँग सम्वलन्ित
स्थानीय तहमा एफ. एम. रेलियो इजाजतपत्र स्वीकृलतका िालग लदइने लनवेदन
श्री ............................
एफ.एि िे लड्ो (व््वस्थापन था सञ्चािन) का्यलवलध, २०७४ को दफा ३ (५) बिोलजि एफ.एि िे लड्ो
सञ्चािन गने इजाज पर पाउनको िालग देहा्का लवविणहरू खि
ु ाई ्ो लनवेदन गिे को छु/छौं ।
१. लनवेदकको,
(क) स्था्ी ठे गाना –
(ख) अस्था्ी ठे गाना –
लजल्िाः
लजल्िाः
..............पालिका का्ायि्
..............पालिका का्ायि्
वडा नं.वडा नं.–
गाउाँ /टोिः–
गाउाँ / टोिः–
फोन नं.–
फोन नं.–
घि नं –
घि नं.–
फ््ाक्स नःं –
फ््ाक्स नःं –
नागरिक ा लिएको लजल्िाः
इिेि ठे गानाः–
नागरिक ा नं ि नागरिक ा लिएको लिल ः–
२. संस्था वा व््लिको
(क) नािः
(ख) आलथयक लस्थल (लस्थि था चािु पाँजू ी)(ग) अनुभवः–
(घ) प्रालवलधक दक्ष ाः–
३. प्रसािण गरिने स्थानः–
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४. प्रसािण हुने क्षेरः–
५. प्रसािण शरुु हुने लिल ः–
६. प्रसािणको िाध््िः–
७. प्रसािणको क्षि ाः–
८. प्रसािण गदाय प्र्ोग गरिने लिक्वेन्सी ि च््ानेिः–
९. प्रसािण गदाय प्र्ोग गरिने उपकिणहरूः–
१०. प्रसािण सम्बन्धिा उपभोिा था अन्् व््लि वा लनका्संग गरिएको सम्झौ ाः–
११. प्रसािणिा प्र्ोग हुने भाषाः–
१२. प्रसािणको सि्ावलधः–
१३. प्रसािण गरिने का्यक्रिहरूः–
िालथ िेलखएको व््होिा ठीक सााँचो छ, झट्टु ा ठहिे काननू बिोलजि सहुि
ाँ ा बुझाउाँ िा ।
लनवेदककोः–
सहीः–
नािः–
लिल ः–
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अनस
ु च
ु ी—२
एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलि, २०७४ को
दफा ५.२ सँग सम्वलन्ित
एफ. एम. रेलियो सञ्चािन इजाजतपत्र
इजाज पर नं.-–
१. इजाज पर पाउने व््लि वा सस्ं थाको नािः–
२. ठे गानाः–
(क) स्था्ी ठे गाना –
(ख) अस्था्ी ठे गाना –
लजल्िाः–
लजल्िाः–
नगिपालिका /गाउाँपालिकाः
नगिपालिका/गाउाँपालिकाः
वडा न.ं –
वडा न.ं –
गाउाँ/टोिः–
गाउाँ/टोिः–
फोन नं.–
फोन नं.–
३. प्रसािण सस्ं था वा व््लिको नािः–
४. प्रसािणको िाध््िः–
५. प्रसािणको क्षि ाः–
६. प्रसािण गदाय प्र्ोग गरिने
(क) लिक्वेन्सीः–
(ख) बैण्डः–
(ग) च््ानेिः–
(घ) ट्रान्सलिटिः–
(ङ) एण्टेनाः–
७. प्रसािण प्रणािी स्थापना हुने ठाउाँ ि प्रसािण के न्रः–
८. प्रसािण हुने क्षेर ि जनसंख्ाः–
९. प्रसािण शरुु हुने लिल ः–
१०. प्रसािणिा प्र्ोग हुने भाषाः–
११. प्रसािणको सि् ि सि्ावलधः–
१२. प्रसािण गरिने का्यक्रिहरूः–
१३. इजाज पर बहाि िहने लिल ः–
१४. अन्् श यहरूः–
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(क) प्रल लिलप अलधकाि ऐन, २०५९ को दफा ३९ बिोलजि गलठ िो्ल्टी सम्बन्धी संस्थाहरुिे ोके को
िापदण्ड बिोलजि गी संगी को सावयजलनक प्र्ोग वाप िो्ल्टी बझु ाएको लनस्सा वा बझु ाउन कबलु ि्
गरिएको सम्झौ ापर अलनवा्य पेश गनयपु नेछ ।
(ख)
(ग)
का्ायि्को छाप

इजाज पर लदने अलधकािीकोः–
सहीः

लिल ः–

नािः–
दजायः–
का्ायि्ः–
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अनस
ु च
ु ी—३
एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलि, २०७४ को
दफा ८ सँग सम्वलन्ित
एफ. एम. रेलियो इजाजतपत्रका नवीकरणको िालग लदइने लनवेदन
श्री ............................
िैिे/हािीिे लिल ..................िा प्राप्त गिे को इजाज पर नं...... आ.व.........................को िालग
नवीकिण गरिलदन नवीकिण दस् िु सिे बझु ाई (भौचि नं.....) श्रीिान् सिक्ष (आवश््क कागजा संिग्न गिी)
अनिु ोध गदयछु/गदयछौ ।
लनवेदक
...........................
सि
ं ग्न
१) लनवेदन
२) सक्कि ईजाज पर
३) भौचि/िलसद
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अनस
ु च
ु ी—४
एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलि, २०७४ को
दफा ८ सँग सम्वलन्ित
एफ. एम. रेलियो सञ्चािन इजाजतपत्रको नवीकरण
इजाज पर न.ं –
१. इजाज पर पाउने व््लि वा संस्थाको नािः–
२. ठे गानाः–
(क) स्था्ी ठे गाना –
लजल्िाः–
नगिपालिका /गाउाँपालिका
वडा नं.–
गाउाँ/टोिः–
फोन न.ं –
३. प्रसािण संस्था वा व््लिको नािः–
४. प्रसािणको िाध््िः–
५. प्रसािणको क्षि ाः–
६. प्रसािण गदाय प्र्ोग गरिने
(क) लिक्वेन्सीः–
(ग) च््ानेिः–
(घ) ट्रान्सलिटिः–
७. प्रसािण प्रणािी स्थापना हुने ठाउाँ ि प्रसािण के न्रः–
८. प्रसािण हुने क्षेर ि जनसंख्ाः–
९. प्रसािण शरुु हुने लिल ः–
१०. प्रसािणिा प्र्ोग हुने भाषाः–
११. प्रसािणको सि् ि सि्ावलधः–
१२. प्रसािण गरिने का्यक्रिहरूः–
१३. इजाज पर बहाि िहने लिल ः–

(ख) अस्था्ी ठे गाना –
लजल्िाः–
नगिपालिका /गाउाँपालिका
वडा नं.–
गाउाँ/टोिः–
फोन न.ं –

(ख) बैण्डः–
(ङ) एण्टेनाः–
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१४. अन्् श यहरुः–
(क) प्रल लिलप अलधकाि ऐन, २०५९ को दफा ३९ बिोलजि गलठ िो्ल्टी सम्बन्धी संस्थाहरुिे ोके को
िापदण्ड बिोलजि गी संगी को सावयजलनक प्र्ोग वाप िो्ल्टी बझु ाएको लनस्सा वा बझु ाउन कबलु ि्
गरिएको सम्झौ ापर अलनवा्य पेश गनयपु ने ।
(ख)
(ग)

का्ायि्को छाप

इजाज पर लदने अलधकािीकोः–
सहीः–
नािः–
दजायः–
का्ायि्ः–

नवीकिणको लवविण
आलथयक वषय

नवीकिण दस् िु
अन्् लवविण

था नवीकिण लिल
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नवीकिण
गने
अलधकािीको दस् ख

अनस
ु च
ू ी— ५
एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलि, २०७४ कोदफा ७ सँग सम्वलन्ित
स्याटे िाइट ररलसलभि्ि लसष्टम । स्याटे िाइट कम्यूलनके शन लसष्टम (अथय स्टे शन) को इजाजतपत्रको
िालग लदइने दरखास्ताः
श्री .................
स््ाटेिाइट रिलसलभड्ड लसष्टि िाखन था प्र्ोग गनयको िालग देहा्का लवविणहरू खि
ु ाई प्रोफिाय इन््वाइस ि
टेलक्नकि स्पेलशलफके शनको प्रल लिलप सिे संिग्न गिी स््ाटेिाइट रिलसलभड्ड लसष्टिको इजाज पर पाउनको
िालग अनिु ोध गदयछु ।
१. प्र्ोग गनयु पने उद्देश्् ि कािणः–
२. प्र्ोग गनय चाहेको लसष्टिको लवविणः–
(क) लनिाय ाको नािः–
(ख) िोडेि न.ं –
(ग) लसरि्ि नं.–
(घ) साइज ि अन्् लवविणः–
(ङ) एण्टेना सम्बन्धी लवविणः–
३. प्र्ोग गरिने ठाउः–
४. आि. एफ. लिक्वेन्सी िे न्ज/प्र्ोग गने लिक्वेन्सीः–
५. कुन स््ाटेिाइटको िाध््िबाट के कस् ो सञ्चाि आदान प्रदान गने होः–
६. प्र्ोग भइिहेको भए कुन लिल देलख प्र्ोग भइिहेको होः–
७. प्र्ोगः–
(क) व््लिग ः–
(ख) सािलु हकः–
८. सािलु हक रूपिा प्र्ोग गरिने भए प्र्ोगक ायहरूको नाि ि अन्् लवविण (नाि ्सैसाथ संिग्न गिे को हुनपु ने)
९. घि बहाििा लिई िे लड्ो ्न्र िाखने वा प्र्ोग गने भए घि धनीको स्वीकृ ल भए नभएकोः–
(घि धनीको स्वीकृ ल पर ्सैसाथ सि
ं ग्न गनयु पने)
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१०. आ्ा गरिने देशको नािः–
११. आ्ा हुने भन्साि का्ायि्को नािः–
दिखास् वािाको
सहीः–
नािः–
ठे गानाः–
लिल ः–
अनस
ु च
ु ी—६
एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलि, २०७४ कोदफा ७ सँग सम्वलन्ित
एफ एम ट्रान्सलमटर र STL Link को इजाजतपत्रको िालग दरखास्त
श्री.....................,
देहा्का िे लड्ो ्न्र िाखन था प्र्ोग गनयको िालग देहा्का लवविणहरू खि
ु ाई प्रोफिायइन््वाइस ि टेलक्नकि
स्पेलसलफके शनको प्रल लिलप सिे सि
ं ग्न गिी िे लड्ो ्न्रको इजाज पर पाउनको िालग अनिु ोध गदयछु ।
१. िे लड्ो ्न्र प्र्ोग गनायको उद्देश्् एवं कािणः–
२. प्र्ोग गने स्थानः–
३. प्र्ोग गरिने लिक्वेन्सीः–
४. प्र्ोग गने अनिु ालन लिल ः–
५. िे लड्ो ्न्रको लवविणः–
(क) लनिाय ाः–
(ख) िोडेि नं.–
(ग) लसरि्ि न.ं आलदः–
६. स्टेशनको प्रकािः–
७. प्र्ोग गरिने प्रणािीको प्रकािः–
८. प्र्ोग गरिने सि्ः–
९. अन्् लवविणः–
(क)
(ख)
(ग) दिखास् वािाको
सहीः–
नािः–
ठे गानाः–
लिल ः–
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अनस
ु च
ू ी—७
एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलि, २०७४ कोदफा ७ सँग सम्वलन्ित
स्याटे िाइट ररलसलभि्ि लसष्टमको इजाजत पत्रको नमूना
देहा्का व््लि, फिय, कम्पनी वा सस्ं थािाई लनम्न लिलख श यहरू पािन गने गिी लनम्न लवविणको स््ाटेिाइट
रिलसलभड्ड लसष्टि (अथय स्टेशन) िाखन था प्र्ोग गनय पाउने गिी ्ो इजाज पर लदइएको छ ।
१. व््लि, फिय, कम्पनी वा संस्थाको नािः–
२. ठे गानाः–
३. इजाज पर नं.–
४. जडान हुने स्थानः–
५. अथय स्टेशन स््ाटेिाइट लसष्टिको लवविणः–
(क) लनिाय ाको नािः–
(ख) िोडेि न.ं –
(ग) साइज ि अन्् लवविणः–
(घ) एण्टेनाको लवविणः–
६. इनपटु लिक्वेन्सी िे न्ज/प्र्ोग गरिने लिक्वेन्सीः–
७. कुन स््ाटेिाइटको िाध््िबाट कस् ो सञ्चाि आदान–प्रदान गनेः–
८. प्र्ोगः–
(क) व््लिग ः–
(ख) सािलू हकः–
९. सािलू हक रूपिा प्र्ोग गरिने भए जोलडने िाइन संख्ा ि व््लिहरूको नािः–
१०. इजाज पर बाहकिे पािन गनयु पने श यहरूः–
(क) सावयजलनक सडक, लबजि
ु ी, सावयजलनक सञ्चाििाई असि पानय नपाउने गिी लनजी घि
कम्पाउण्डलभर िार लव िण गनयु पनेछ ।
(ख) आि जन ाको िालग प्रसािण भएको प्राप्त प्रसािण सािाग्री बाहेक अन्् कुनै प्रकािको
प्रसािण सािाग्रीहरू लव िण वा प्रसािण गनय पाइने छै न ।
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(ग) िनु ाफा वा शल्ु क आलद लिई फाइदा लिन वा व््ापारिक प्र्ोग गनय पाइने छै न ।
का्ायि्को छाप
इजाज पर लदने अलधकािीको
सहीः–
नािः–
दजायः–

नवीकरणको लववरण
आलथयक वषय

नवीकिण दस् िु
अन्् लवविण

लिल –

था नवीकिण लिल
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नवीकिण
गने
अलधकािीको दस् ख

अनस
ु ूची — ८
एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलि, २०७४ कोदफा ७ सँग सम्बलन्ित
एफ.एम ट्रान्सलमटर र STL Link राख्न तथा प्रयोग गनयको िालग इजाजतपत्र
देहा्का व््लि, फिय, कम्पनी वा संस्थािाई लनम्न लिलख श यहरू पािन गने गिी लनम्न लवविणको िे लड्ो ्न्र
िाखन था प्र्ोग गनय पाउने गिी ्ो इजाज पर लदइएको छ ।
१. व््लि, फिय, कम्पनी वा संस्थाको नािः–
२. ठे गानाः–
३. िाइसेन्स नंः–
४. प्र्ोग गरिने स्थानः–
५. प्र्ोगको उद्देश््ः–
६. प्र्ोग गने स्थानः–
७. प्र्ोग गरिने लिक्वेन्सीः–
८. िे लड्ो ्न्रको लवविणः–
(क)
(ख)
(ग)
९. प्र्ोग गने लिल ः–
१०. स्टेशनको प्रकािः–
११. प्र्ोग गरिने प्रणािीः–
१२. प्र्ोग गरिने सि्ः–
१३. इजाज पर बाहकिे पािन गनयु पने श यहरूः–
(क)
(ख)
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(ग)
का्ायि्को छापः–
इजाज पर लदने अलधकािीको
सहीः–
नािः–
दजायः–
लिल ः–

नवीकिणको लवविण
आलथयक वषय

नवीकिण दस् िु
अन्् लवविण

था नवीकिण लिल
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नवीकिण
गने
अलधकािीको दस् ख

अनस
ु ूची— ९
एफ.एम रेलियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलि, २०७४ को
दफा २० सँग सम्वलन्ित
स्थानीय तहमा एफ. एम. रेलियो इजाजतपत्रको लववरण बदल्न लदईने लनवेदनको ढाँचा
श्री ............................
िैिे/हािीिे लिल ..................िा प्राप्त गिे को इजाज पर नं. ..... िा देहा् बिोलजिको लवविण वदल्न
चाहेकोिे सि
ं ग्न अनसु ािको कागजा हरु सलह श्री...................सिक्ष अनिु ोध अनिु ोध गदयछु/गदयछौं ।
बदल्न चाहेको लवविण
क)
ख)
ग)
संिग्न कागजा हरु
१) लनवेदन
२) सक्कि ईजाज पर
३) भौचि/ िलसद
लनवेदक
……..................
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आज्ञािे,
टीकािाि ढकाि
प्रिख
ु प्रशासकी् अलधकृ
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