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खप्ति छे िेदह गाउँपाडलका
बाजुरा डजल्ला
७ नं. प्रदेश
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एफ. एम. रे डियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७४
ऐन संख्या : १०
गाउँसभाबाट स्वीकृ त डमडत : २०७४/०५/१६
प्रस्तावना :
एफ. एम. रे डियो सञ्चालनको लाडग अनमु डत, नवीकरण र डनयमन गने सम्बन्धमा ऐन व्यवस्था गनन बाञ्छनीय भएकोले,
खप्ति छे िेदह गाउँसभाले नेपालको संडवधानको धारा २२६ (१) बमोडिम यो ऐन बनाई लागू गरे को छ ।
१. संडिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “एफ. एम. रे डियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०७४” रहेको
छ।
(२) यो ऐन तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा : डबषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “प्रमख
ु ” भन्नाले गाउँ कायनपाडलकाको अध्यक्ष सम्झनपु छन ।
(ख) “उपप्रमख
ु ” भन्नाले गाउँ कायनपाडलकाको उपाध्यक्षलाई सम्झनपु छन ।
(ग) “कायनपाडलका” भन्नाले गाउँ कायनपाडलका कायनपाडलका सम्झनपु छन ।
(घ) “प्रमख
ु प्रशासडकय अडधकृ त” भन्नाले गाउँपाडलकाका प्रमख
ु प्रशासकीय अडधकृ त सम्झनपु छन ।
(ङ) “गाउँपाडलका” भन्नाले खप्ति छे िेदह गाउँपाडलका सम्झनपु छन ।
(च) “मन्रालय” भन्नाले सचू ना तथा सञ्चार मन्रालय वा सो कामको लाडग तोडकएको संघको मन्रालयलाई
सम्झनपु छन ।
(छ) “डबषयगत शाखा” भन्नाले खप्ति छे िेदह गाउँपाडलका कायनपाडलका अन्तगनतको डबषयगत शाखा, उपशाखा,
कायानलय वा इकाईलाई सम्झनुपछन ।
(ि) “विा सडचव” भन्नाले गाउँपाडलकाका विा कायानलयको प्रशासकीय प्रमख
ु को रुपमा कामकाि गनन
तोडकएको विासडचव सम्झनपु छन ।
(झ) “विा सडमडत” भन्नाले खप्ति छे िेदह गाउँपाडलका कायनपाडलकाको विा सडमडत सम्झनपु छन ।
(ञ) “सदस्य” भन्नाले गाउँ कायनपाडलकाकोेे सदस्य सम्झनु पछन । सो शब्दले गाउँ कायनपाडलका प्रमख
ु ,
उपप्रमख
ु र विा अध्यक्ष समेतलाई िनाउने छ ।
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(ट) “स्याटेलाईट ररडसडभगं डसष्टम” भन्नाले अडधकांश भाग पृथ्वीको वायमु ण्िल बाडहर रहने वा रहेको एक वा
एक भन्दा बढी भ-उपग्रहहरु वा अन्तररक्ष स्टेशनबाट प्राप्त गने डिस एण्टेना लगायतका सच
ं ार प्रणाली सम्झनु
पदनछ ।
(ठ) “रे डियो यन्र” भन्नाले लगातार तारको कनेक्शन डवना रे डियो तरंगद्धारा शब्द, डचर वा संकेत प्राप्त गनेवा
पठाउने कामको डनडमत्त प्रयोग गररने देहायको यन्रहरु सम्झनपु छन ः
 डिस एण्टेना लगायत सबै प्रकारको स्याटलाइट ररडसडभगं डसष्टमहरु,
 रे डियो ट्रान्सडमटर
३. प्रसारण सम्बन्धी काययक्रमको रेखदेख र सञ्चालन : (१) गाउँपाडलकाडभर १०० वाट सम्मको एफ. एम.
रे डियोको प्रसारण सम्बन्धी कायनक्रमको रे खदेख र सञ्चालनको नीडत डनमानण गने अडधकार गाउँ कायनपाडलकालाई
हुनेछ ।
(२) यो ऐन लागु हुनपु वू न प्रचडलत काननू बमोडिम इिाितपर डलई सञ्चालन भैरहेका एफ. एम. रे डियोहरुको
प्रसारण सम्बन्धी कायनक्रमको रे खदेख र सञ्चालन कायन समेत गाउँपाडलकाको हुनेछ ।
४. इजाजतपत्र नडलई प्रसारण गनय नहुने : (१) कसैले यस ऐन बमोडिम इिाितपर नडलई यस गाउँपाडलका
क्षेरडभर एफएम सञ्चालन गनन पाउने छै न ।
(२) कसैले उपदफा (१) डवपररत गरे मा दफा २१ बमोडिम िरीवाना गररने छ ।
(३) यस दफामा िनु सक
ु ै कुरा लेडखएको भएता पडन यो ऐन आउनु भन्दा अगावै प्रचडलत नेपाल काननू बमोडिम
दतान भै सञ्चालन भैरहेका १०० वाटसम्म क्षमता भएका एफ. एम. रे डियोहरुको हकमा नयाँ इिाितपर
डलइरहनु पने छै न ।
५. इजाजतपत्रको लाडग डनवेदन डदनपु ने : (१) एफ. एम. रे डियो सञ्चालन इिाितपर डलन चाहने व्यडि वा
संगडठत संस्थाले अनसु चू ी–१ बमोडिमको ढाँचामा सम्वडन्धत स्थानीय तहमा समक्ष डनवेदन डदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोडिम डदइने ईिाितपर अनसु चू ी–२ को ढाँचामा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
६. डनवेदनसाथ संलग्न गनयपु ने कागजात : दफा ५ बमोडिम डदने डनवेदन साथ देहायको कागिात संलग्न गननपु नेछः
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(क) सम्बडन्धत डवषयमा अनुभवी तथा ख्याडत प्राप्त व्यडि वा मान्यता प्राप्त अनसु न्धानात्मक संस्थाबाट आफूले
इिाितपर डलन खोिेको डवषयको आडथनक, प्राडवडधक तथा व्यावसाडयक पक्षमा डवस्तृत अध्ययन गनन
लगाई तयार गरे को प्रडतवेदन ।
(ख) प्रसारण संस्था दतानको प्रमाणपर सम्बडन्धत डवधान तथा सञ्चालकहरूको नागररकताको प्रमाणपरको
प्रडतडलडप,
(ग) डनवेदन दस्तरु रु. सभाले (तोके अनरुु पको रकम) बझु ाएको नगदी रडसद वा तोडकएको रािश्व खातामा िम्मा
गरे को दोस्रो प्रडत भौचरको साथै प्रसारण के न्र रहने ठाउँको डववरण ।
(घ) एफ. एम. रे डियो दतान र नवीकरणको लाडग आवश्यक कागिातहरु अनसु चू ी-१ र नवीकरणको लाडग
अनसु चू ी-२ बमोडिम कागिातहरु अडनवायन समाबेश गननपु ने छ ।
७. इजाजतपत्र डदन सडकने : (१) गाउँपाडलकाले दफा ५ बमोडिम प्राप्त डनवेदन र संलग्न कागिात साथै राखी
डिक्वेन्सी उपलब्ध हुने नहुने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको डवषयगत मन्रालयमा लेडख पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोडिम लेडखपठाएको डवषयमा नेपाल सरकारको सम्बडन्धत मन्रालयबाट डिक्वेन्सी उपलब्ध
गराउन सडकने व्यहोरा लेडखआएमा गाउँपाडलकाले डनवेदकलाई इिाितपर उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोडिम इिाितपर डदनपु वू न गाउँपाडलकाले रे डियो उपकरणहरु (एफ एम ट्रान्सडमटर,
एस.टी.एल.डलंक र डब.डब.डस.ररडसभर) को इिाित र डनयमनको व्यवस्था डमलाउनु पनेछ ।
(४) रे डियो उपकरणहरु (एफ एम ट्रान्सडमटर, एस.टी.एल.डलंक र डब.डब.डस.ररडसभर) को इिाितपर डलनको
लाडग अनसु चू ी—६, ७, र ८ बमोडिम कागिातहरु अडनवायन समाबेश गननपु ने छ ।
(५) इिाितपरको अवडध एक आडथनक वषनको हुनेछ ।
८. इजाजतपत्रको अवडध र नवीकरण दस्तुर : (१) एफ. एम. रे डियोको इिाितपर प्रत्येक आडथनक वषनको असार
मसान्तसम्ममा अडनवायन नवीकरण गननु पनेछ ।
(२) इिाितपर नवीकरण गराउन चाहने संस्था वा व्यडिले इिाितपर बहाल रहने अवडध भि
ु ान नहुदँ ै
गाउँसभाले तोके अनसु ारको बझु ाउनु पने अडघल्लो आडथनक बषनको शल्ु क बझु ाएको प्रमाण संलग्न गरी
इिाितपर नवीकरणको लाडग अनसु चू ी—३ बमोडिमको ढाँचामा सचू ना शाखामा डनवेदन डदनु पनेछ ।
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(३) दफा (२) बमोडिम इिाितपर नवीकरणको लाडग कुनै डनवेदन पनन आएमा गाउँकायानपाडलकाले इिाितपर
डददं ा लाग्ने दस्तरु को गाउँसभाले तोके बमोडिम शल्ु क डलई त्यस्तो इिाितपर नवीकरण गरी डदन सक्नेछ ।
(४) दफा (२) बमोडिमको म्याद भि
ु ान भएपडछ १ वषनडभरसम्म इिाितपर नवीकरण गनन आएमा गाउँसभाले
तोके बमोडिम िररवाना र डवलम्व दस्तरु समेत डलई इिाितपर नवीकरण गरी डदन सक्नेछ । म्याद भि
ु ान
भएको १ वषनडभर पडन इिाितपर नवीकरण नगरे मा त्यस्तो इिाितपर स्वतः रद्द हुनेछ ।
(७) एफ. एम. रे डियो दतान, तथा नवीकरण शल्ु क सम्वडन्धत स्थानीय तहको गाउँ तथा गाउँसभाले तोके बमोडिम
हुनेछ ।
९. दस्तुर डतनयपु ने : (१) एफ. एम. रे डियो सञ्चालन गने संस्था वा व्यडिले गाउँसभाले तोके बमोडिम शल्ु क डतननु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोडिम शल्ु क बझु ाउँदा सम्बडन्धत संस्था वा व्यडिले सो आडथनक वषनको लेखापरीक्षण सम्पन्न
गराई सोको प्रडतवेदन समेत पेश गननु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोडिम शल्ु क नबझु ाउने वा उपडनयम (२) बमोडिम लेखापरीक्षणको प्रडतवेदन पेश नगने संस्था
वा व्यडिका सम्बन्धमा गाउँपाडलकाले देहाय बमोडिम गनन सक्नेछ :–
(क) डवज्ञापनमा रोक लगाउन,
(ख) सञ्चार सामग्री एवं सोसँग सम्बडन्धत कच्चा पदानथको पैठारीमा रोक लगाउन,
(ग) त्यस्तो संस्था वा व्यडिको प्रेस प्रडतडनडध प्रमाणपर रद्द गनन ।
१०. प्रसारणमा रोक लगाउन सडकने : गाउँपाडलकाले कुनै एफ. एम. रे डियो प्रसारण स्थलको डनरीक्षण गदान वा
त्यस्तो एफ. एम. रे डियोको कुनै प्रसारण सम्बन्धमा परे को उिरु ीको छानबीन गदान देहाय बमोडिम भएको देडखएमा
बढीमा ३ मडहनाको लाडग त्यस्तो एफएम रे डियोको कुनै कायनक्रम वा सम्पणू न कायनक्रमको प्रसारणमा रोक लगाउन
सक्नेछः
(क) डनरीक्षण तथा छानवीन गदान शतन बमोडिम कायनक्रम प्रसारण गरे को र त्यसरी मौका डददं ा पडन शतन बमोडिम
काम नगरे को भन्ने पनु ः गररएको डनरीक्षण तथा छानवीनबाट देडखएमा
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(ख) सडमडतले कसैले ऐन बमोडिम इिाितपर नडलई अनडधकृ त रूपमा कुनै कायनक्रम प्रसारण गरे को देडखएमा
त्यस्तो एफ. एम. रे डियो तत्काल बन्द गने शव्द हटाउन सझु ाव प्राप्त डनदेशन गनन सक्नेछ ।
तर बन्द गननु अगाडि सफाईको मौका डदनु पनेछ ।
११. इजाजतपत्र रद्द गनय सडकने : तोडकएको शतन र समयावडधडभर प्रसारण प्रारम्भ नगने व्यडि वा संस्थाको
इिाितपर स्वतः रद्द हुनेछ ।
१२. एफ. एम. रेडियो समन्वय तथा अनुगमन सडमडत : (१) प्रत्येक स्थानीय तहमा डनम्नानसु ारका एक एफ. एम.
रे डियो समन्वय तथा अनगु मन सडमडत रहने छः
(क) गाउँपाडलकाको प्रमख
ु

– सयं ोिक

(ख) सम्बडन्धत गाउँपाडलकाको प्रमख
ु प्रशासकीय अडधकृ त

– सदस्य

(ग) कायनपाडलकाको सदस्यहरु मध्येवाट १ िना मडहला सडहत २ िना

– सदस्य

(डवषयबस्तक
ु ो िानकारी भएको भए राम्रो)
(ङ) सम्वडन्धत डवषयगत शाखाको शाखा प्रमख
ू

– सदस्य सडचव

१३. एफ. एम. रेडियो समन्वय तथा अनगु मन सडमडतको काम, कतयव्य र अडधकार : एफएम रे डियो समन्वय तथा
अनगु मन सडमडतलाई देहाय बमोडिमको काम, कतनव्य र अडधकार हुनेछः
(क) स्थानीय तहमा दतान हुन आएका १०० वाट क्षमतासम्मको एफ. एम. रे डियोको दतान सम्वन्धमा आवश्यक
डनणनय गने ।
(ख) स्थानीय तहमा सञ्चाडलत एफ. एम. रे डियोहरुले तोडकएको शतन अनरुु प कायन गरे नगरे अनगु मन गने
व्यवस्था डमलाउने ।
(ग) स्थानीय तहमा एफ. एम. रे डियो सञ्चालनको लाडग आवश्यक समन्वय तथा सोको अनगु मन गने ।
(घ) आवश्यक देखक
े ो अन्य कायनहरु गने ।
१४. एफ. एम. रेडियो समन्वय तथा अनुगमन सडमडतको बैठक र काययप्रडक्रया : (१) एफ. एम. रे िीयो समन्वय
तथा अनगु मन सडमडतको बैठक कडम्तमा रैमाडसक रुपमा बस्नेछ ।
(२) सडमडतको बैठक भत्ता सभाबाट तोडकए बमोडिम हुनेछ ।
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१५. एफ. एम. रेडियोले पालना गनपु ने शतय हरु : यस काननू बमोडिम दतान भै सञ्चालनमा रहेका एफ एम
रे डियोहरुले कायनक्रम प्रसारण गदान देहाय बमोडिमको शतनहरुको अधीनमा रही कायनक्रम प्रसारण गननपु नेछः
(क) एफ. एम. रे डियोले प्रशारण गने समाचार कुनै दल डवशेष, व्यडि डवषेश, सामाडिक सद्भाव भि्काउने, कुनै
िात धमन, डलङ्ग वणन, क्षेरलाई प्रभाडवत गने खालको नभई स्वतन्र, तटस्थ रुपमा सत्य समाचारको रुपमा
कायनक्रम प्रशारण गननु पनेछ ।
(ख) लोक कल्याणकारी समाचारहरुको प्रशारणमा ध्यानडदनु पनेछ ।
(ग) समाचार प्रवाहमा देशको राडरट्रयता, सावनभौमसत्ता, अखण्िता तथा वातावरणमा कुनै पडन डकडसमले असर
नपने डहसाबमा प्रशारण गननपु ने हुन्छ ।
(घ) सेवा डलन ईच्छुक सेवाग्राहीलाई डबना पवू ानग्रह सेवा उपलव्ध गराउनु पनेछ । साथै सेवा सडु वधा तोक्दा
प्रचडलत बिार दरभन्दा बढी डलन पाइने छै न ।
(ङ) कायानलय समय अडघपडछ र डबदाको डदनमा पडन सेवाग्राहीको आवश्यकता बमोडिम सेवा प्रवाह गने
व्यवस्था सडु नश्चतता गननु पनेछ ।
(च) कायनक्रम प्रसारण वा डवतरण गदान सम्बडन्धत प्रसारण संस्था वा व्यडिको सहमडत डलनु पने ।
(छ) यो ऐन लागू हुनु पवू न सचू ना तथा संचार मन्रालयबाट राडरट्रय प्रशारण ऐन, २०४९ र राडरट्रय प्रशारण
डनयमावली, २०५२ बमोडिम िारी गरे का १०० वाट सम्मका एफ. एम.को ईिाितपरहरु यसै ऐन बमोडिम
िारी भएको माडनने छ ।
(ि) आपत्कालीन वा डवपदक
ू नाहरू डनःशल्ु क
् ो समयमा गाउँकायनपाडलकाबाट डनदेशन भएमा सरकारी सच
प्रसारण गननपु ने ।
(झ) यद्वु वा सक
ं टकालीन समय आई परे मा गाउँ कायनपाडलकाले कुनै खास कायनक्रमहरू मार प्रसारण गने गरी
डनदेशन डदएमा सोही कायनक्रमहरू मार प्रसारण गननपु ने ।
(ञ) कायनक्रम प्रसारण गने प्रसारण संस्था वा व्यडिले कायनक्रम प्रसारणको आरम्भ, बीच र अन्त्यमा आफ्नो
पररचय (कल साइन) डदनपु ने ।
(ट) प्रचडलत ऐन काननु को पणू रुन पमा पररपालना गननु पनेछ ।
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१६. प्रशारण गनय नहुने : एफ. एम. रे डियोहरुले देहाय बमोडिमको कुनै कायनक्रम प्रसारण गने छै न :
(क) नेपालको सरु क्षा, शाडन्त र व्यवस्थामा खलल पनन िाने ।
(ख) सवनसाधारण िनताको सदाचार, नैडतकता र सामाडिक मयानदामा आघात पनन िाने ।
(ग) नेपालको सावनभौमसत्ता र अखण्ितामा आँच प¥ु याउने ।
(घ) डवडभन्न िात, िाडत, धमन, वणन, क्षेर, सम्प्रदायका माडनसहरू बीच वैमनश्यता डसिनना गने वा सामाडिक
दभु ानवना फै लाउने ।
(ङ) अदालतको अवहेलना हुने समाचार, सन्देश आदी,
(च) सामाडिक डवकृ डत फै लाउने डकडसमका अडिल सामग्रीहरू ।
(छ) कुनै व्यडिको नाम डकटान गरी कसैको मान, मयानदा वा प्रडतष्ठामा आघात पाने सामग्रीहरू, कुनै पडन व्यडि,
संघ/संस्था, रािनीडतक दलप्रडत पवू ानग्रही ढंगबाट कुनै पडन सचु ना वा समचार प्रशारण गनन/गराउन पाइने छै न ।
(ि) संडवधान तथा प्रचडलत काननू को सीमाडभर रही गाउँसभाले प्रसारण गनन नहुने भनी तोडकडदएका अन्य
सामग्रीहरू ।
(झ) डनवानचनको आचार संडहता सरुु भइसके पडछ कुनै पडन उम्मेद्वारको बारे मा डवज्ञापन सामाग्री प्रसारण गनन पाइने
छै न ।
१७. काययक्रम प्रशारण प्रारम्भ गनयपु ने : (१) इिाितपर प्राप्त व्यडि वा सङ्गडठत सस्ं थाले इिाितपर वा
अनमु डतपर पाएको डमडतले ६ मडहनाडभर आफ्नो प्रसारण प्रारम्भ गननु पनेछ ।
(२) इिाितपर प्राप्त कुनै व्यडि वा सङ्गडठत सस्ं थाले उपडनयम (१) बमोडिमको अवडधडभर प्रसारण प्रारम्भ गनन
नसक्ने भएमा सोको आधार र कारण समेत खल
ु ाई अवडध थपको लाडग त्यस्तो अवडध भि
ु ान हुनु अगावै
सम्वडन्धत स्थानीय तह समक्ष डनवेदन डदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोडिम पनन आएको डनवेदन उपर आवश्यक िाँचबझु गदान अवडध थप गनन मनाडसव देखमे ा
स्थानीय तह समक्ष ३ मडहनासम्मको अवडध थप गनन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बमोडिमको अवडधडभर पडन प्रसारण प्रारम्भ नगने व्यडि वा संस्थाको इिाितपर स्वतः
रद्द हुनेछ ।
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१८. डववरण सश
ं ोधन गनय सक्ने : (१) कसैले इिाितपरमा उल्लेडखत कुनै डववरण बदल्न चाहेमा गाउँसभाले तोके
बमोडिम दस्तरु सडहत अनसु चू ी–५ बमोडिमको ढाँचामा गाउँ कायनपाडलकामा समक्ष डनवेदन डदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोडिम डववरण बदल्न डदएको डनवेदनको व्यहोरा मनु ाडसब देडखएमा गाउँकायनपाडलकाले
डनवेदन बमोडिमको डववरण बदल्न सक्नेछ ।
१९. इजाजतपत्रको प्रडतडलडप : (१) यस काननू बमोडिम प्राप्त इिाितपर हराएमा, नाडसएमा वा कुनै कारणवश
च्याडतएमा इिाितपर प्राप्त व्यडि वा सस्ं थाले सो को प्रडतडलडप माग गनन सक्नेछ ।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोडिम प्रडतडलपी माग गरे मा गाउँपाडलकाले रु. ५०० दस्तरु डलई नक्कल डदनपु नेछ ।
२०. डववरण वदल्न सक्ने : (१) कसैले इिाितपरमा उल्लेडखत कुनै डववरण बदल्न चाहेमा गाउँसभाले तोके
बमोडिम दस्तरु सडहत अनसु ूची–३ बमोडिमको ढाँचामा गाउँकायनपाडलकामा समक्ष डनवेदन डदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोडिम डववरण बदल्न डदएको डनवेदनको व्यहोरा मनु ाडसब देडखएमा गाउँकायनपाडलकाले
डनवेदन बमोडिमको डववरण बदल्न सक्नेछ ।
२१. डनयमन गनय सक्ने : (१) इिाितपर उल्लेडखत शतनहरू बमोडिम कायनक्रम प्रसारण गरे वा नगरे को सम्बन्धमा
एफ. एम. रे डियो समन्वय तथा अनगु मन सडमडतले वा तोडकएको अडधकारीले प्रसारण सम्बन्धी संस्थाको डनरीक्षण
तथा छानवीन गनन गराउन सक्नेछ । साथै डनरीक्षण तथा छानवीन गदान शतन बमोडिम कायनक्रम प्रसारण नगरे को
पाइएमा इिाितपर उल्लेडखत शतनहरू बमोडिम कायनक्रम प्रसारण गनन एफ. एम. रे डियो समन्वय तथा अनगु मन
सडमडतले वा तोडकएको अडधकारीले एक पटकको लाडग बढीमा १ मडहना समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोडिम डनरीक्षण तथा छानवीन गदान शतन बमोडिम कायनक्रम प्रसारण नगरे को र मौका डददं ा पडन
शतन बमोडिम काम नगरे को भन्ने पनु ः गररएको डनरीक्षण तथा छानवीनबाट देडखएमा वा सडमडतले कसैले ऐन
बमोडिम इिाितपर नडलई अनडधकृ त रूपमा कुनै कायनक्रम प्रसारण गरे को देडखएमा त्यस्तो एफ. एम. रे डियो
तत्काल बन्द गनन सक्नेछ । तर बन्द गननु अगाडि सफाईको मौका डदनु पनेछ ।
२२. दण्ि जरीवाना : (१) यस काननू डवपररत गनेलाई कायनपाडलकाले एफ. एम. रे डियो समन्वय तथा अनगु मन
सडमडतको डसफाररसमा रु. २०,००० (बीस हिार) सम्म िरीवाना गररने छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोडिम िरीवाना गननपु वू न त्यस्तो एफ. एम. रे िीयो सञ्चालकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका
डदनपु नेछ ।
२३. पुनरावेदन : कायनपाडलकाले दफा २१ बमोडिम गरे को िरीवाना उपर डचत्त नबझ्ु ने पक्षले सो डनणनय भएको ३५
डदनडभर न्याडयक सडमडतमा पनु रावेदन गनन सक्नेछ ।
२४. अनूसुचीमा हेरफे र तथा थपघट गनय सक्ने : ऐनको अनूसचु ीमा हेरफे र तथा थपघट गननपु ने भएमा स्थानीय तह
एफ. एम. रे डियो समन्वय तथा अनगु मन सडमडतको डसफाररशमा गाउँसभाले गनेछ ।
२५. ऐनको व्याख्या तथा संशोधन : ऐनको संशोधन गननु पने भएमा स्थानीय तह एफ. एम. रे डियो समन्वय तथा
अनगु मन सडमडतको डसफाररशमा कायनपाडलकाले गाउँसभामा पेश गरी सश
ं ोधन गननपु ने छ ।
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अनस
ु डु च-१
(दफा ५.१ सँग सम्वडन्धत)
स्थानीय तहमा एफ. एम. रेडियो इजाजतपत्रका स्वीकृत लाडग डदइने डनवेदन
श्री ............................
एफ. एम. रे डियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७४ को दफा ३ (५) बमोडिम एफ. एम. रे डियो सञ्चालन गने
इिाितपर पाउनको लाडग देहायका डववरणहरू खल
ु ाई यो डनवेदन गरे को छु÷छौं ।

१. डनवेदकको,
(क) स्थायी ठे गाना –
डिल्ला :–

(ख)
गाउँपाडलका :–

अस्थायी ठे गाना –
डिल्ला :–

विा नं. :–

विा नं. :–

गाउँ । टोल :–

गाउँ । टोल :–

फोन नं. :–

फोन नं. :–

घर नं :–

घर नं :–

फ्याक्स नं :–

फ्याक्स नं :–

नागररकता डलएको डिल्ला :

इमेल ठे गाना :–

नागररकता नं र नागररकता डलएको डमडत :–
२. सस्ं था वा व्यडिको
(क) नाम :–
(ख) आडथनक डस्थडत (डस्थर तथा चालु पँिू ी) :–
(ग) अनुभव :–
(घ) प्राडवडधक दक्षता :–
३. प्रसारण गररने स्थान :–
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गाउँपाडलका :–

४. प्रसारण हुने क्षेरः–
५. प्रसारण शरुु हुने डमडत :–
६. प्रसारणको माध्यम :–
७. प्रसारणको क्षमता :–
८. प्रसारण गदान प्रयोग गररने डिक्वेन्सी र च्यानेल :–
९. प्रसारण गदान प्रयोग गररने उपकरणहरू :–
१०. प्रसारण सम्बन्धमा उपभोिा तथा अन्य व्यडि वा डनकायसगं गररएको सम्झौताः–
११. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषा :–
१२. प्रसारणको समयावडध :–
१३. प्रसारण गररने कायनक्रमहरू :–
माडथ लेडखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झट्टु ा ठहरे काननू बमोडिम सहुल
ँ ा बुझाउँ ला ।
डनवेदकको :–
सही :–
नाम :–
डमडत :–
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अनस
ु डु च—२
(दफा ५.२ सँग सम्वडन्धत)
स्थानीय तहमा एफ. एम. रेडियो इजाजतपत्र
इिाितपर नं. :–
१. इिाितपर पाउने व्यडि वा संस्थाको नाम :–
२. ठे गाना :–
(क) स्थायी ठे गाना –
डिल्ला :–

(ख) अस्थायी ठे गाना –
गाउँपाडलका :–

डिल्ला :–

विा नं. :–

विा नं. :–

गाउँ । टोल :–

गाउँ । टोल :–

फोन नं. :–

फोन नं. :–

३. प्रसारण संस्था वा व्यडिको नाम :–
४. प्रसारणको माध्यम :–
५. प्रसारणको क्षमता
६. प्रसारण गदान प्रयोग गररने
(क) डिक्वेन्सी :–

(ख) बैण्ि :–

(ग) च्यानेल :–

(घ) ट्रान्सडमटर :–

(ङ) एण्टेना :–
७. प्रसारण प्रणाली स्थापना हुने ठाउँ र प्रसारण के न्र :–
८. प्रसारण हुने क्षेर र िनसख्ं या :–
९. प्रसारण शरुु हुने डमडत :–
१०. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषा :–
११. प्रसारणको समय र समयावडध :–
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गाउँपाडलका :–

१२. प्रसारण गररने कायनक्रमहरू :–
१३. इिाितपर बहाल रहने डमडत :–
१४. अन्य शतनहरू :–
(क) ………………………………………………………….
(ख) ………………………………………………………….

इिाितपर डदने अडधकारीको :–

कायानलयको छाप :–

सही :
नाम :–
दिान :–
कायानलय :–
डमडत :–
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अनस
ु डु च—३
(दफा ८ सँग सम्वडन्धत)
स्थानीय तहमा एफ. एम. रेडियो इजाजतपत्रका नवीकरणको लाडग डदइने डनवेदन

श्री अध्यक्ष ज्यू
खप्ति छे िेदह गाउँपाडलका

मैले/हामीले डमडत ..................मा प्राप्त गरे को इिाितपर न.ं ......... आ.व.........................को लाडग नवीकरण
गररडदन नवीकरण दस्तरु समेत बझु ाई (भौचर नं.....) श्रीमान् समक्ष (आवश्यक कागिात संलग्न गरी) अनरु ोध
गदनछु/गदनछौ ।
संलग्न कागज :
(१) डनवेदन
(२) सक्कल ईिाितपर
(३) भौचर/रडसद
डनवेदक
..................
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अनस
ु डु च—४
(दफा ८ सँग सम्वडन्धत)
स्थानीय तहमा एफ. एम. रेडियो इजाजतपत्रका नवीकरण
इिाितपर नं. :–
१. इिाितपर पाउने व्यडि वा सस्ं थाको नाम :–
२. ठे गाना :–
(क) स्थायी ठे गाना –

(ख) अस्थायी ठे गाना –

डिल्ला :–

गाउँपाडलका :–

डिल्ला :–

विा नं. :–

विा नं. :–

गाउँ । टोल :–

गाउँ । टोल :–

फोन नं. :–

फोन नं. :–

३. प्रसारण संस्था वा व्यडिको नाम :–
४. प्रसारणको माध्यम :–
५. प्रसारणको क्षमता
६. प्रसारण गदान प्रयोग गररने
(क) डिक्वेन्सी :–

(ख) बैण्ि :–

(ग) च्यानेल :–

(घ) ट्रान्सडमटर :–

(ङ) एण्टेना :–
७. प्रसारण प्रणाली स्थापना हुने ठाउँ र प्रसारण के न्र :–
८. प्रसारण हुने क्षेर र िनसख्ं या :–
९. प्रसारण शरुु हुने डमडत :–
१०. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषा :–
११. प्रसारणको समय र समयावडध :–
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गाउँपाडलका :–

१२. प्रसारण गररने कायनक्रमहरू :–
१३. इिाितपर बहाल रहने डमडत :–
१४. अन्य शतनहरू :–
(क) ...…………………………………………………
(ख) ……………………………………………………
(ग) ……………………………………………………

इिाितपर डदने अडधकारीको :–

कायानलयको छाप :–

सही :
नाम :–
दिान :–
कायानलय :–
डमडत :–

नवीकरणको डववरण :
आडथनक वषन :
नवीकरण दस्तरु तथा अन्य डववरण :
नवीकरण डमडत :
नवीकरण गने अडधकारीको दस्तखत :
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अनसु चू ी—५
(दफा ७ सँग सम्वडन्धत)
स्याटेलाइट ररडसडभि्ि डसष्टम । स्याटेलाइट कम्यडू नके शन डसष्टम (अथन स्टेशन) को लाइसेन्सको लाडग डदइने दरखास्तः

श्री ..........
स्याटेलाइट ररडसडभि्ि डसष्टम राख्न तथा प्रयोग गननको लाडग देहायका डववरणहरू खल
ु ाई प्रोफमान इन््वाइस र टेडक्नकल
स्पेडशडफके शनको प्रडतडलडप समेत सल
ं ग्न गरी स्याटेलाइट ररडसडभङ्ग डसष्टमको लाइसेन्स पाउनको लाडग अनरु ोध गदनछु
।
१. प्रयोग गननु पने उद्देश्य र कारण :–
२. प्रयोग गनन चाहेको डसष्टमको डववरणः–
(क) डनमानताको नाम :–
(ख) मोिेल नं. :–
(ग) डसररयल नं. :–
(घ) साइि र अन्य डववरण :–
(ङ) एण्टेना सम्बन्धी डववरण :–
३. प्रयोग गररने ठाउ“ :–
४. आर. एफ. डिक्वेन्सी रे न्ि । प्रयोग गने डिक्वेन्सी :–
५. कुन स्याटेलाइटको माध्यमबाट के कस्तो सञ्चार आदान प्रदान गने हो :–
६. प्रयोग भइरहेको भए कुन डमडतदेडख प्रयोग भइरहेको हो :–
७. प्रयोग :–
(क) व्यडिगत :–
(ख) सामडु हक :–
८. सामडु हक रूपमा प्रयोग गररने भए प्रयोगकतानहरूको नाम र अन्य डववरण (नाम यसैसाथ संलग्न गरे को हुनपु ने)
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९. घर बहालमा डलई रे डियो यन्र राख्ने वा प्रयोग गने भए घर धनीको स्वीकृ डत भए नभएको :–
(घर धनीको स्वीकृ डत पर यसैसाथ संलग्न गननु पने)
१०. आयात गररने देशको नाम :–
११. आयात हुने भन्सार कायानलयको नामः–

दरखास्तवालाको
सहीः–
नामः–
ठे गानाः–
डमडतः
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अनस
ु डु च—६
(दफा ७ सँग सम्वडन्धत)
एफ. एम. ट्रान्सडमटर र STL Link को लाईसेन्सको लाडग दरखास्त
श्री.....................,
देहायका रे डियो यन्र राख्न तथा प्रयोग गननको लाडग देहायका डववरणहरू खल
ु ाई प्रोफमान
इन््वाइस र टेडक्नकल स्पेडसडफके शनको प्रडतडलडप समेत संलग्न गरी रे डियो यन्रको लाइसेन्स पाउनको लाडग अनरु ोध
गदनछु ।
१. रे डियो यन्र प्रयोग गनानको उद्देश्य एवं कारण :–
२. प्रयोग गने स्थान :–
३. प्रयोग गररने डिक्वेन्सी :–
४. प्रयोग गने अनमु ाडनत डमडत :–
५. रे डियो यन्रको डववरण :–
(क) डनमानता :–
(ख) मोिेल नं. :–
(ग) डसररयल नं. आडद :–
६. स्टेशनको प्रकार :–
७. प्रयोग गररने प्रणालीको प्रकार :–
८. प्रयोग गररने समय :–
९. अन्य डववरणः–
(क)
(ख)
(ग) दरखास्तवालाको
सहीः–
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नामः–
ठे गानाः–
डमडतः–
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अनसु चू ी—७
(दफा ७ सँग सम्वडन्धत)
स्याटेलाइट ररडसडभङ्ग डसष्टमको लाइसेन्सको नमनू ा

देहायका व्यडि, फमन, कम्पनी वा सस्ं थालाई डनम्न डलडखत शतनहरू पालन गने गरी डनम्न डववरणको स्याटेलाइट
ररडसडभि्ि डसष्टम (अथन स्टेशन) राख्न तथा प्रयोग गनन पाउने गरी यो लाइसेन्स डदइएको छ ।
१. व्यडि, फमन, कम्पनी वा सस्ं थाको नाम :–
२. ठे गाना :–
३. लाइसेन्स नं. :–
४. ििान हुने स्थान :–
५. अथन स्टेशन स्याटेलाइट डसष्टमको डववरण :–
(क) डनमानताको नाम :–
(ख) मोिेल नं. :–
(ग) साइि र अन्य डववरण :–
(घ) एण्टेनाको डववरण :–
६. इनपटु डिक्वेन्सी रे न्ि । प्रयोग गररने डिक्वेन्सीः–
७. कुन स्याटेलाइटको माध्यमबाट कस्तो सञ्चार आदान–प्रदान गने :–
८. प्रयोग :–
(क) व्यडिगतः–
(ख) सामडू हकः–
९. सामडू हक रूपमा प्रयोग गररने भए िोडिने लाइन संख्या र व्यडिहरूको नाम :–
१०. लाइसेन्सवालाले पालन गननु पने शतनहरूः–
(क) सावनिडनक सिक, डबिल
ु ी, सावनिडनक सञ्चारलाई असर पानन नपाउने गरी डनिी घर
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कम्पाउण्िडभर मार डवतरण गननु पनेछ ।
(ख) आम िनताको लाडग प्रसारण भएको प्राप्त प्रसारण सामाग्री बाहेक अन्य कुनै प्रकारको
प्रसारण सामाग्रीहरू डवतरण वा प्रसारण गनन पाइने छै न ।
(ग) मनु ाफा वा शल्ु क आडद डलई फाइदा डलन वा व्यापाररक प्रयोग गनन पाइने छै न ।

कायानलयको छाप लाइसेन्स डदने अडधकारीको
सहीः–
नामः–
दिानः–

डमडत–

नवीकरणको डववरण
आडथनक वषन

नवीकरण दस्तरु तथा अन्य डववरण नवीकरण डमडत नवीकरण गने अडधकारीको दस्तखत
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अनस
ु च
ू ी—८
(दफा ७ सँग सम्वडन्धत)
एफ. एम. ट्रान्सडमटर र STL Link राख्न तथा प्रयोग गनयको लाडग लाइसेन्स

देहायका व्यडि, फमन, कम्पनी वा सस्ं थालाई डनम्न डलडखत शतनहरू पालन गने गरी डनम्न डववरणको रे डियो यन्र राख्न
तथा प्रयोग गनन पाउने गरी यो लाइसेन्स डदइएको छ ।

१. व्यडि, फमन, कम्पनी वा सस्ं थाको नाम :–
२. ठे गाना :–
३. लाइसेन्स नं. :–
४. प्रयोग गररने स्थान :–
५. प्रयोगको उद्देश्य :–
६. प्रयोग गने स्थान :–
७. प्रयोग गररने डिक्वेन्सी :–
८. रे डियो यन्रको डववरण :–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
९. प्रयोग गने डमडत :–
१०. स्टेशनको प्रकार :–
११. प्रयोग गररने प्रणाली :–
१२. प्रयोग गररने समय :–
24 - एफ. एम. रे डियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०७४

१३. लाइसेन्सवालाले पालन गननु पने शतनहरूः–
(क)
(ख)
(ग)
कायानलयको छाप :– लाइसेन्स डदने अडधकारीको
सहीः–
नामः–
दिानः–
डमडतः–

नवीकरणको डववरण
आडथनक वषन

नवीकरण दस्तरु तथा अन्य डववरण नवीकरण डमडत नवीकरण गने अडधकारीको दस्तखत
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अनस
ु च
ू ी—९
(दफा २० सँग सम्वडन्धत)
स्थानीय तहमा एफ. एम. रेडियो इजाजतपत्रको डववरण बदल्न डदईने डनवेदनको ढाँचा

श्री ............................
मैले/हामीले डमडत ..................मा प्राप्त गरे को इिाितपर न.ं ..... मा देहाय बमोडिमको डववरण वदल्न चाहेकोले
सल
ं ग्न अनसु ारको कागिातहरु सडहत श्री...................समक्ष अनरु ोध अनरु ोध गदनछु/गदनछौं ।

डनवेदक
..................
बदल्न चाहेको डववरण
(क)
(ख)
(ग)
संलग्न
(१) डनवेदन
(२) सक्कल ईिाितपर
(३) भौचर÷रडसद
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