बेनी राजपत्र

बेनी नगरपालिकाद्वारा प्रकालित
खण्ड:१

सख्ं या:११

लिलत: १ फाल्गणु ,२०७५

भाग–२

एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) काययडवडि, २०७४
नगर काययपाडलकाबाट पाररत डमडतिः २०७४/१२/२२

प्रस्तावना: एफ.एि रेलडयो सञ्चािनको िालग अनिु लत, नवीकरण र लनयिन गने सम्बन्धिा काययलवलध व्यवस्था
गनय वाञ्छनीय भएकोिे,
बेनी नगरपालिकाको २०७४/१२/२२ को नगर काययपालि
का बैठकिे बिोलिि यो काययलवलध बनाई िागू गरेको छ ।
१. संडिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययलवलधको नाि एफ.एि रेलडयो (व्यवस्थापन तथा संचािन)
काययलवलध, २०७४ रहेको छ ।
(२)

यो काययलवलध तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभाषा: लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययलवलधिा–
(क) “प्रिख
ु /अध्यक्ष”

भन्नािे क्रिि: नगर काययपालिकाको प्रिख
ु /अध्यक्ष सम्झनपु छय ।

(ख) “उपप्रिख
ु /उपाध्यक्ष”
(ग) “काययपालिका”
(घ) “काययकारी
(ङ)

च)

भन्नािे नगर काययपालिकाको उपप्रिख
ु /उपाध्यक्ष सम्झनपु छय ।

भन्नािे नगर काययपालिका सम्झनपु छय ।

अलधकृ त” भन्नािे नगरपालिका काययपालिकाको काययकारी अलधकृ त सम्झनपु छय ।

“नगरपालिका”

भन्नािे बेनी नगरपालिका सम्झनु पछय ।

“िन्रािय”

भन्नािे सचू ना तथा सञ्चार िन्रािय वा सो कािको िालग तोलकएको सघं को
िन्राियिाई सम्झनु पछय ।

झ) “लबषयगत िाखा” भन्नािे बेनी नगर काययपालिका अन्तरगतको लबषयगत िाखा, उपिाखा, कायायिय वा
इकाईिाई सम्झनपु छय ।
(ञ)

“वडा

सलचव” भन्नािे नगरपालिका वडा कायायियको प्रिासकीय प्रिख
ु को रुपिा कािकाि गनय
तोलकएको वडासलचव सम्झनपु छय ।

(ट) “वडा

सलिलत” भन्नािे बेनी नगरपालिका काययपालिकाको वडा सलिलत सम्झनु पछय ।

(ढ) “सदस्य”

भन्नािे नगर काययपालिको सदस्य सम्झनु पछय । सो िब्दिे नगर काययपालिको प्रिख
ु /अध्यक्ष,

उपप्रिख
ु /उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष सिेतिाई िनाउने छ ।
ठ) “स्याटेिाईट ररलसलभंग लसष्टि” भन्नािे अलधकांि भाग पृथ्वीको वायिु ण्डि बालहर रहने वा रहेको
एक वा एक भन्दा बढी भ—ू उपग्रहहरु व अन्तररक्ष स्टेिनबाट प्राप्त गने लडस एण्टेना िगायतका
सचं ार प्रणािी सम्झनु पदयछ ।
ड) “रे लडयो यन्र” भन्नािे िगातार तारको कनेक्िन लवना रेलडयो तरंगद्धारा िब्द, लचर वा संकेत प्राप्त
गनेवा पठाउने कािको लनलित्तप्रयोग गररने देहायको यन्रहरु सम्झनपु छय:
-

लडस एण्टेना िगायत सबै प्रकारको स्याटिाइट ररलसलभंग लसष्टिहरु,

-

रेलडयो ट्रान्सलिटर

३. प्रसारण सम्बन्िी काययक्रमको रेखदेख र सञ्चालन : (१) नगरपालिकालभर १०० वाट सम्िको एफ एि
रेलडयोको प्रसारण सम्बन्धी काययक्रिको रेखदेख र सञ्चािनको नीलत लनिायण गने अलधकार नगर
काययपालिकािाई हुनेछ ।
(२) यो काययलवलध िागु हुनपु व
ू य प्रचलित काननू बिोलिि इिाितपर लिई सञ्चािन भैरहेका
एफएि रेलडयोहरुको प्रसारण सम्बन्धी काययक्रिको रेखदेख र सञ्चािन कायय सिेत नगरपालिकाको हुनेछ ।
४. इजाजतपत्र नडलई प्रसारण गनय नहुन: (१) कसैिे यस काययलवलध बिोलिि इिाितपर नलिई यस नगरपालिका
क्षेरलभर एफएि सञ्चािन गनय पाउने छै न ।
(२) कसैिे उपदफा (१) लवपररत गरे िा दफा २१ बिोलिि िरीवाना गररने छ ।
(३)

यस दफािा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन यो काययलवलध आउनु भन्दा अगावै
प्रचलित नेपाि काननू बिोलिि दताय भै सञ्चािन भैरहेका १०० वाटसम्ि क्षिता भएका एफएि रे लडयोहरुको
हकिा नयााँ इिाितपर लिइरहनु पने छै न ।
५. इजाजतपत्रको लाडग डनवेदन डदनु पनय

: (१)

एफ.एि. रेलडयो सञ्चािन इिाितपर लिन चाहने व्यलि वा

सगं लठत संस्थािे अनसु चू ी–१ बिोलििको ढााँचािा सम्वलन्धत स्थानीय तहिा सिक्ष लनवेदन लदनपु नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बिोलिि लदइने ईिाितपर अनसु चू ी–२ को ढााँचािा स्थानीय तहिे उपिब्ध

गराउनु पनेछ ।
६. डनवेदनसाथ संलग्न गनयुपने: दफा ५ बिोलिि लदने लनवेदन साथ देहायको कागिात सि
ं ग्न गनयपु नेछ:
(क)

सम्बलन्धत लवषयिा अनभु वी तथा ख्यालत प्राप्त व्यलि वा िान्यता प्राप्त अनसु न्धनात्िक संस्थाबाट

(ख)

आफूिे इिाितपर लिन खोिेको लवषयको आलथयक, प्रालवलधक तथा व्यावसालयक पक्षिा लवस्तृत
अध्ययन गनय िगाई तयार गरेको प्रलतवेदन ।
प्रसारण संस्था दतायको प्रिाणपर सम्बलन्धत लवधान तथा सञ्चािकहरूको नागररकताको
प्रिाणपरको प्रलतलिलप,

(ग)

लनवेदन दस्तरु सभािे (तोके अनरुु पको रकि) बझु ाएको नगदी रलसद वा तोलकएको रािश्व
खातािा िम्िा गरेको दोस्रो प्रलत भौचरको साथै प्रसारण के न्र रहने ठाउाँको लववरण ।
(घ) एफ रे लडयो दताय र नवीकरणको िालग आवश्यक कागिातहरु अनस
ु चू ी—१ र नवीकरणको िालग
अनसु चू ी—२ बिोलिि कागिातहरु अलनवायय सिाबेि गनयपु ने छ ।

७. इजाजतपत्र डदन सडकने : (१) नगरपालिकािे दफा ५ बिोलिि प्राप्त लनवेदन र संिग्न कागिात साथै राखी
लिक्वेन्सी उपिब्ध हुने नहुने सम्बन्धिा नेपाि सरकारको लवषयगत िन्राियिा िेलखपठाउनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बिोलिि िेलखपठाएको लवषयिा नेपाि सरकारको सम्बलन्धत िन्राियबाट
लिक्वेन्सी उपिब्ध गराउन सलकने व्यहोरा िेलखआएिा नगरपालिकािे लनवेदकिाई इिाितपर उपिब्ध गराउनेछ
।
(३)

उपदफा (२) बिोलिि इिाितपर लदनपु वू य नगरपालिकािे रेलडयो उपकरणहरु (एफ एि

ट्रान्सलिटर, एस.टी.एि.लिंक र लब.लब.लस.ररलसभर) को इिाित र लनयिनको व्यवस्था लििाउनु पनेछ ।
(४)

रेलडयो उपकरणहरु (एफ एि ट्रान्सलिटर, एस.टी.एि.लिक
ं र लब.लब.लस.ररलसभर) को

इिाितपर लिनको िालग अनसु चू ी—६, ७, र ८ बिोलिि कागिातहरु अलनवायय सिाबेि गनयपु ने छ ।
(५)

इिाितपरको अवलध एक आलथयक वषयको हुनेछ ।

८. इजाजतपत्रको अवडि र नवीकरण दस्तुर: (१) एफ.एि रे लडयोको इिाितपर प्रत्येक आलथयक वषयिा नवीकरण
गनयु पनेछ ।
(२)

इिाितपर नवीकरण गराउन चाहने सस्ं था वा व्यलििे इिाितपर बहाि रहने अवलध भि
ु ान नहुदाँ ै
...... सभािे तोके अनस
ु ारको बझु ाउनु पने अलघल्िो आलथयक बषयको िल्ु क बझु ाएको प्रिाण संिग्न गरी
इिाितपर नवीकरणको िालग अनसु चू ी—३ बिोलििको ढााँचािा सचू ना िाखािा लनवेदन लदनु पनेछ ।
(३)

दफा (२) बिोलिि इिाितपर नवीकरणको िालग कुनै लनवेदन पनय आएिा ।।।।।।।।।।िे इिाितपर
लददं ा िाग्ने दस्तरु को .... सभािे तोके बिोलिि िल्ु क लिई त्यस्तो इिाितपर नवीकरण गरी लदन सक्नेछ ।
(४) दफा (२) बिोलििको म्याद भि
ु ान भएपलछ १ वषयलभरसम्ि इिाितपर नवीकरण गनय आएिा नगर
सभािे तोके बिोलिि िररवाना र लविम्व दस्तरु सिेत लिई इिाितपर नवीकरण गरी लदन सक्नेछ । म्याद
भि
ु ान भएको १ वषयलभर पलन इिाितपर नवीकरण नगराएिा त्यस्तो इिाितपर स्वत: रद्द हुनेछ ।
(

७) एफ.एि रेलडयो दताय, तथा नवीकरण िल्ु क सम्वलन्धत स्थानीय तहको नगर तोके बिोलिि हुनेछ

।
९. दस्तुर डतनयु पने : (१) एफ.एि रेलडयो सञ्चािन गने संस्था वा व्यलििे स्थानीय तहको नगर सभािे तोके
बिोलिि िल्ु क लतनयु पनेछ ।

(२)

उपदफा (१) बिोलिि िल्ु क बझु ाउाँदा सम्बलन्धत सस्ं था वा व्यलििे सो आलथयक वषयको िेखापरीक्षण
सम्पन्न गराई सोको प्रलतवेदन सिेत पेि गनयु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोलिि िल्ु क नबझ
ु ाउने वा उपलनयि (२) बिोलिि िेखापरीक्षणको प्रलतवेदन पेि
नगने संस्था वा व्यलिका सम्बन्धिा नगर पालिकािे देहाय बिोलिि गनय सक्नेछ
(क) लवज्ञापनिा

:–

रोक िगाउन,

(ख)

सञ्चार सािग्री एवं सोसाँग सम्बलन्धत कच्चा पदायथको पैठारीिा रोक िगाउन,
(ग) त्यस्तो संस्था वा व्यलिको प्रेस प्रलतलनलध प्रिाणपर रद्द गनय ।
१०. प्रसारणमा रोक लगाउन सडकने: नगरपालिकािे कुनै एफएि रेलडयो प्रसारण स्थिको लनरीक्षण गदाय वा
त्यस्तो एफएि रेलडयोको कुनै प्रसारण सम्बन्धिा परेको उिरु ीको छानबीन गदाय देहाय बिोलिि भएको
देलखएिा बढीिा ३ िलहनाको िालग त्यस्तो एफएि रेलडयोको कुनै काययक्रि वा सम्पणू य काययक्रिको प्रसारणिा
रोक िगाउन सक्नेछ:
(क)

लनरीक्षण तथा छानवीन गदाय ितय बिोलिि काययक्रि प्रसारण गरेको र त्यसरी िौका लददं ा पलन ितय

बिोलिि काि नगरेको भन्ने पनु : गररएको लनरीक्षण तथा छानवीनबाट देलखएिा
(ख)

सलिलतिे कसैिे काययलवलध बिोलिि इिाितपर नलिई अनलधकृ त रूपिा कुनै काययक्रि प्रसारण
गरेको देलखएिा त्यस्तो एफ.एि रेलडयो तत्काि बन्द गने िव्द हटाउन सझु ाव प्राप्त लनदेिन गनय सक्नेछ
। तर बन्द गनयु अगालड सफाईको िौका लदनु पनेछ ।
११. इजाजतपत्र रद्द गनय सडकने: तोलकएको ितय र सियावलधलभर प्रसारण प्रारम्भ नगने व्यलि वा संस्थाको
इिाितपर स्वत: रद्द हुनेछ ।
१२.

एफ.एम रेडियो समन्वय तथा अनगु मन सडमडत: (१) प्रत्येक स्थानीय तहिा लनम्नानसु ारका एक एफ.एि रेलडयो
सिन्वय तथा अनगु िन सलिलत रहने छ:
क) नगरपालिकाको अध्यक्ष तथा प्रिख
ु
ख)

–

सम्वलन्धत नगरपालिकाको काययकारी अलधकृ त

सयं ोिक
–

ग) काययपालिकाको सदस्यहरु िध्येवाट १ िना िलहिा सलहत २ िना
(लवषयबस्तक
ु ो

िानकारी भएको भए राम्रो)

सदस्य
–

सदस्य

ड) सम्वलन्धत लवषयगत िाखाको िाखा प्रिख
ू
१३.

–

सदस्य सलचव

एफ.एम रेडियो समन्वय तथा अनुगमन सडमडतको काम, कतयव्य र अडिकार: एफएि रेलडयो सिन्वय तथा
अनगु िन सलिलतिाई देहाय बिोलििको काि, कतयव्य र अलधकार हुनेछ:

१४.

क) स्थानीय तहिा दताय हुन आएका १०० वाट क्षितासम्िको एफ.एि. रेलडयोको दताय सम्वन्धिा
आवश्यक लनणयय गने ।
ख) स्थानीय तहिा सञ्चालित एफ.एि. रेलडयोहरुिे तोलकएको ितय अनरुु प कायय गरे नगरे अनगु िन
गने व्यवस्था लििाउने ।
ग) स्थानीय तहिा एफ.एि रेलडयो सञ्चािनको िालग आवश्यक सिन्वय तथा सोको अनगु िन
गने ।
घ) आवश्यक देखक
े ो अन्य काययहरु गने ।
एफ.एम रेडियो समन्वय तथा अनगु मन सडमडतको बैठक र काययप्रडक्रया: (१) एफएि रेडीयो सिन्वय तथा
अनगु िन सलिलतको बैठक कलम्तिा रैिालसक रुपिा बस्नेछ ।
(२)

सलिलतको बैठक भत्ता सभाबाट तोलकए बिोलिि हुनेछ ।

१५. एफ.एम रेडियोले पालना गनुपने शतयहरु: यस काननू बिोलिि दताय भै सञ्चािनिा रहेका एफ एि रेलडयोहरुिे
काययक्रि प्रसारण गदाय देहाय बिोलििको ितयहरुको अधीनिा रही काययक्रि प्रसारण गनयपु नेछ:
क)

एफ .एि रेलडयोिे प्रिारण गने सिाचार कुनै दि लविेषको नभई स्वतन्र, तटस्थ रुपिा सत्य
सिाचारको रुपिा काययक्रि प्रिारण गनयपु नेछ ।

ख)

िोक कल्याणकारी सिाचारहरुको प्रिारणिा ध्यानलदनु पनेछ ।

ग)

सिाचार प्रवाहिा देिको रालरट्रयता, सावयभौिसत्ता, अखण्डता तथा वातावरणिा कुनै पलन
लकलसििे असर नपने लहसाबिा प्रिारण गनयपु ने हुन्छ ।

घ)

सेवा लिन ईच्छुक सेवाग्राहीिाई लवना पवू ायग्रह सेवा उपिव्ध गराउनु पनेछ । साथै सेवा सलु वधा
तोक्दा प्रचलित बिार दरभन्दा बढी लिन पाइने छै न ।
कायायिय सिय अलघपलछ र लबदाको लदनिा पलन सेवाग्राहीको आवश्यकता बिोलिि सेवा प्रवाह
गने व्यवस्था सलु नश्चतता गनयु पनेछ ।
काययक्रि प्रसारण वा लवतरण गदाय सम्बलन्धत प्रसारण सस्ं था वा व्यलिको सहिलत लिनु पने ।

ड.)
च

)

छ)

यो काययलवलध िागू हुनु पवू य सचू ना तथा सचं ार िन्राियबाट रालरट्रय प्रिारण ऐन, २०४९ र
रालरट्रय प्रिारण लनयिाविी, २०५२ बिोलिि िारी गरेका १०० वाट सम्िका एफ. एि. को
ईिाितपरहरु यसै काययलवलध बिोलिि िारी भएको िालनने छ ।

(ि)

आपत्कािीन वा लवपदक
् ो सियिा नगर काययपालिकाबाट लनदेिन भएिा सरकारी सचू नाहरू
लन:िल्ु क प्रसारण गनर’् पने ।

झ)

यद्वु वा संकटकािीन सिय आई परेिा नगर काययपालिकािे कुनै खास काययक्रिहरू िार

(ञ)

प्रसारण गने गरी लनदेिन लदएिा सोही काययक्रिहरू िार प्रसारण गनर’् पने ।
काययक्रि प्रसारण गने प्रसारण संस्था वा व्यलििे काययक्रि प्रसारणको आरम्भ, बीच र अन्त्यिा

ट)

आˆनो पररचय (कि साइन) लदनु पने ।
प्रचलित ऐन काननु को पणू यरुपिा पररपािना गनयु पनेछ ।

१६. प्रशारण गनय नहुने : एफएि रेलडयोहरुिेेे देहाय बिोलििको कुनै काययक्रि प्रसारण गने छै न

:

(क)

नेपािको सरु क्षा, िालन्त र व्यवस्थािा खिि पनय िाने ।

(ख)

सवयसाधारण िनताको सदाचार, नैलतकता र सािालिक ियायदािा आघात पनय िाने ।

(ग)

नेपािको सावयभौिसत्ता र अखण्डतािा आाँच पयु ायउने ।

(घ)

लवलभन्न िात, िालत, धिय, वणय, क्षेर, सम्प्रदायका िालनसहरू बीच वैिनश्यता लसियना गने वा
सािालिक दभु ायवना फै िाउने ।

(ङ)

अदाितको अवहेिना हुने

(च)

सािालिक लवकृ लत फै िाउने लकलसिका अलिि सािग्रीहरू ।

(छ)

कुनै व्यलिको नाि लकटान गरी कसैको िान, ियायदा वा प्रलतष्ठािा आघात पाने सािग्रीहरू ।

(ि)

संलवधान तथा प्रचलित काननू को सीिालभर रही
तोलकलदएका अन्य सािग्रीहरू ।

१७. काययक्रम प्रशारण प्रारम्भ गनयु पने
अनिु लतपर पाएको लिलतिे

: (१)

.....िलहनालभर

नगर सभािे

प्रसारण गनय नहुने भनी

इिाितपर प्राप्त व्यलि वा सङ्गलठत संस्थािे इिाितपर वा
आˆनो प्रसारण प्रारम्भ गनयु पनेछ ।

(२)

इिाितपर प्राप्त कुनै व्यलि वा सङ्गलठत संस्थािे उपलनयि (१) बिोलििको अवलधलभर प्रसारण
प्रारम्भ गनय नसक्ने भएिा सोको आधार र कारण सिेत खि
ु ाई अवलध थपको िालग त्यस्तो अवलध भि
ु ान हुनु
अगावै सम्वलन्धत स्थानीय तह सिक्ष लनवेदन लदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोलिि पनय आएको लनवेदन उपर आवश्यक िााँचबझ
ु गदाय अवलध थप गनय िनालसव
देखिे ा स्थानीय तह सिक्ष
(४)

.......

िलहनासम्िको अवलध थप गनय सक्नेछ ।

उपदफा (१) वा (३) बिोलििको अवलधलभर पलन प्रसारण प्रारम्भ नगने व्यलि वा संस्थाको

इिाितपर स्वत: रद्द हुनेछ ।
१८. डववरण संशोिन गनय सक्ने: (१) कसैिे इिाितपरिा उल्िेलखत कुनै लववरण बदल्न चाहेिा नगर सभािे
तोके बिोलिि दस्तरु सलहत अनसु चू ी–५ बिोलििको ढााँचािा नगर काययपालिकािा सिक्ष लनवेदन लदनु
पनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बिोलिि लववरण बदल्न लदएको लनवेदनको व्यहोरा िनु ालसब देलखएिा नगर
काययपालिकािे लनवेदन बिोलििको लववरण बदल्न सक्नेछ ।
१९. इजाजतपत्रको प्रडतडलडप : (१) यस काननू बिोलिि प्राप्त इिाितपर हराएिा, नालसएिा वा कुनै कारणवि
च्यालतएिा इिाितपर प्राप्त व्यलि वा संस्थािे सो को प्रलतलिलप िाग गनय सक्नेछ ।
(२) कसैिे उपदफा (१) बिोलिि प्रलतलिपी िाग गरे िा नगरपालिकािे ..... रुपैयााँ दस्तरु लिइ नक्कि
लदनपु नेछ ।
२०. डववरण वदल्न सक्ने:
(१)

कसैिे इिाितपरिा उल्िेलखत कुनै लववरण बदल्न चाहेिा नगर सभािे तोके बिोलिि दस्तरु सलहत
अनसु चू ी–३ बिोलििको ढााँचािा नगर काययपालिकािा सिक्ष लनवेदन लदनु पनेछ ।

(२)

उपदफा (१) बिोलिि लववरण बदल्न लदएको लनवेदनको व्यहोरा िनु ालसब देलखएिा नगर काययपालिकािे

लनवेदन बिोलििको लववरण बदल्न सक्नेछ ।

२१. डनयमन गनय सक्ने: (१) इिाितपर उल्िेलखत ितयहरू बिोलिि काययक्रि प्रसारण गरे वा नगरेको
सम्बन्धिा एफ.एि रेलडयो सिन्वय तथा अनगु िन सलिलतिे वा तोलकएको अलधकारीिे प्रसारण सम्बन्धी
संस्थाको लनरीक्षण तथा छानवीन गनय गराउन सक्नेछ । साथै लनरीक्षण तथा छानवीन गदाय ितय बिोलिि

काययक्रि प्रसारण नगरेको पाइएिा इिाितपर उल्िेलखत ितयहरू बिोलिि काययक्रि प्रसारण गनय एफ.एि
रेलडयो सिन्वय तथा अनगु िन सलिलतिे वा तोलकएको अलधकारीिे एक पटकको िालग बढीिा १ िलहना
सिय उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलिि लनरीक्षण तथा छानवीन गदाय ितय बिोलिि काययक्रि प्रसारण नगरे को र िौका
लददं ा पलन ितय बिोलिि काि नगरेको भन्ने पनु : गररएको लनरीक्षण तथा छानवीनबाट देलखएिा वा सलिलतिे कसैिे
काययलवलध बिोलिि इिाितपर नलिई अनलधकृ त रूपिा कुनै काययक्रि प्रसारण गरेको देलखएिा त्यस्तो एफ.एि
रेलडयो तत्काि बन्द गनय सक्नेछ । तर बन्द गनयु अगालड सफाईको िौका लदनु पनेछ ।
२२.

दण्ि जरीवाना: (१) यस काननू लवपररत गनेिाई काययपालिकािे एफ एि रे लडयो सिन्वय तथा अनगु िन सलिलतको
लसफाररििा

...........

रुपैयााँसम्ि िरीवाना गनय सक्नेछ ।

(२)

उपदफा (१) बिोलिि िरीवाना गनयपु वू य त्यस्तो एफ.एि.रेडीयो सञ्चािकिाई आफ्नो भनाइ राख्ने
िौका लदनपु नेछ ।
२३.

पनु रावेदन: काययपालिकािे दफा २१ बिोलिि गरेको िरीवाना उपर लचत्त नबझ्ु ने पक्षिे सो लनणयय भएको ३५
लदनलभर न्यालयक सलिलतिा पनु रावेदन गनय सक्नेछ ।
२४. अनूसुचीमा हेरफे र तथा थपघट गनय सक्ने:
काययलवलधको अनसू चु ीिा हेरफे र तथा थपघट गन गनयु पने भएिा स्थानीय तह एफ.एि रेलडयो सिन्वय तथा
अनगु िन सलिलतको लसफाररििा नगर सभािे गनेछ ।
२५. काययडवडिको व्याख्या तथा संशोिन
काययलवलधको सि
ं ोधन गनयु पने भएिा स्थानीय तह एफ.एि रे लडयो सिन्वय तथा अनगु िन सलिलतको लसफाररििा
काययपालिकािे नगर सभािा पेि गरी संिोधन गनयपु ने छ ।

अनसु लु च — १
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) काययडवडि, २०७४ को
दफा ५.१ सँग सम्वडन्ित
स्थानीय तहिा एफ. एि. रेलडयो इिाितपरका स्वीकृ त िालग लदइने लनवेेेदन
श्री

............................

एफ.एि रेलडयो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलध, २०७४ को दफा ३ (५) बिोलिि एफ.एि रेलडयो
सञ्चािन गने इिाितपर पाउनको िालग देहायका लववरणहरू खि
ु ाई यो लनवेदन गरेको छु/छौं ।
१. लनवेदकको,
(क)

स्थायी ठे गाना

लिल्िा

–

(ख)

:–

लिल्िा

.बेनी नगर पालिकाको

वडा नं.

कायायिय

:–

गाउाँ । टोि

वडा न.ं
:–

फोन न.ं :–
घर नं :–
फ्याक्स नं :–
नागररकता लिएको लिल्िा
२. संस्था वा व्यलिको
नाि

:

:–

गाउाँ । टोि :–
फोन न.ं :–
घर नं :–
फ्याक्स नं

:–

इिेि ठे गाना

नागररकता नं र नागररकता लिएको लिलत ें
(क)

अस्थायी ठे गाना

:–

:–

:–

–

(ख)

आलथयक लस्थलत (लस्थर तथा चािु पाँिू ी)
(ग) अनभ
ु व :–
(घ)

प्रालवलधक दक्षता

:–

३. प्रसारण गररने स्थान

:–

४. प्रसारण हुने क्षेर:–
५. प्रसारण िरुु हुने लिलत
६. प्रसारणको िाध्यि

:–

७. प्रसारणको क्षिता

:–

:–

८. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने लिक्वेन्सी र च्यानेि
९. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने उपकरणहरू

:–

:–

१०. प्रसारण सम्बन्धिा उपभोिा तथा अन्य व्यलि वा लनकायसंग गररएको सम्झौता:–
११. प्रसारणिा प्रयोग हुने भाषा
१२. प्रसारणको सियावलध

:–

:–

१३. प्रसारण गररने काययक्रिहरू

:–

िालथ िेलखएको व्यहोरा ठीक सााँचो छ, झट्टु ा ठहरे काननू बिोलिि सहुि
ाँ ा बझु ाउाँिा ।
लनवेदकको
सही

:–

नाि

:–

लिलत

:–

:–

अनुसुडच — २
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) काययडवडि, २०७४ को
दफा ५.२ सँग सम्वडन्ित
स्थानीय तहिा एफ. एि. रेलडयो इिाितपर
इिाितपर नं. :–
१. इिाितपर पाउने व्यलि वा संस्थाको नाि :–
२. ठे गाना :–

(क)

स्थायी ठे गाना –

(ख)

अस्थायी ठे गाना –

लिल्िा :–
नगरपालिका

लिल्िा :–
नगरपालिका

वडा नं. :–

वडा नं. :–

गाउाँ । टोि :–

गाउाँ । टोि :–

फोन नं. :–

फोन नं. :–

३. प्रसारण सस्ं था वा व्यलिको नाि :–
४. प्रसारणको िाध्यि :–
५. प्रसारणको क्षिता
६. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने
(क)

लिक्वेन्सी :–

(ख)

बैण्ड :–

(ग)

च्यानेि :–

(घ)

ट्रान्सलिटर :–

(ङ)

एण्टेना :–

७. प्रसारण प्रणािी स्थापना हुने ठाउाँ र प्रसारण के न्र :–
८. प्रसारण हुने क्षेर र िनसंख्या :–
९. प्रसारण िरुु हुने लिलत :–
१०. प्रसारणिा प्रयोग हुने भाषा :–
११. प्रसारणको सिय र सियावलध :–
१२. प्रसारण गररने काययक्रिहरू :–
१३. इिाितपर बहाि रहने लिलत :–
१४. अन्य ितयहरू :–
(क)
(ख)
(ग)

कायायियको छाप

इिाितपर लदने अलधकारीको :–
सही :

लिलत :–

नाि :–
दिाय :–
कायायिय :–

अनस
ु डु च — ३
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) काययडवडि, २०७४ को
दफा ८ सँग सम्वडन्ित
स्थानीय तहिा एफ. एि. रेलडयो इिाितपरका नवीकरणको िालग लदइने लनवेेेदन
श्री

............................

िैिे/हािीिे लिलत ..................िा प्राप्त गरेको इिाितपर न.ं ..... आ.व.........................को िालग नवीकरण
गररलदन नवीकरण दस्तरु सिेत बझु ाई (भौचर नं.....) श्रीिान् सिक्ष (आवश्यक कागिात संिग्न गरी) अनरु ोध
गदयछु/गदयछौ ।
लनवेदक
..................

संिग्न
१) लनवेदन
२) सक्कि ईिाितपर
३) भौचर/रलसद

अनुसुची — ४
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) काययडवडि, २०७४ को
दफा ८ सँग सम्वडन्ित
स्थानीय तहिा एफ. एि. रेलडयो इिाितपरका नवीकरण
इिाितपर नं. :–
१. इिाितपर पाउने व्यलि वा संस्थाको नाि :–
२. ठे गाना :–
(क)

स्थायी ठे गाना –

(ख)

अस्थायी ठे गाना –

लिल्िा :–
नगरपालिका

लिल्िा :–
नगरपालिका

वडा नं. :–

वडा नं. :–

गाउाँ । टोि :–

गाउाँ । टोि :–

फोन नं. :–

फोन न.ं :–

३. प्रसारण सस्ं था वा व्यलिको नाि :–
४. प्रसारणको िाध्यि :–
५. प्रसारणको क्षिता
६. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने
(क)

लिक्वेन्सी :–

(ख)

बैण्ड :–

(ग)

च्यानेि :–

(घ)

ट्रान्सलिटर :–

(ङ)

एण्टेना :–

७. प्रसारण प्रणािी स्थापना हुने ठाउाँ र प्रसारण के न्र :–
८. प्रसारण हुने क्षेर र िनसख्ं या :–
९. प्रसारण िरुु हुने लिलत :–
१०. प्रसारणिा प्रयोग हुने भाषा :–
११. प्रसारणको सिय र सियावलध :–
१२. प्रसारण गररने काययक्रिहरू :–
१३. इिाितपर बहाि रहने लिलत :–
१४. अन्य ितयहरू :–
(क)
(ख)
(ग)

कायायियको छाप

इिाितपर लदने अलधकारीको :–
सही :–
नाि :–
दिाय :–
कायायिय :–

नवीकरणको लववरण
आलथयक वषय

नवीकरण दस्तरु तथा
अन्य लववरण

नवीकरण लिलत

नवीकरण गने अलधकारीको
दस्तखत

अनुसूची— ५
एफ.एम रे डियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) काययडवडि, २०७४ को
दफा ७ सँग सम्वडन्ित
स्याटेिाइट ररलसलभ· लसष्टि । स्याटेिाइट कम्यलू नके िन लसष्टि (अथय स्टेिन) को िाइसेन्सको िालग लदइने दरखास्त:
श्री

..........

स्याटेिाइट ररलसलभ· लसष्टि राख्न तथा प्रयोग गनयको िालग देहायका लववरणहरू खि
ु ाई प्रोफिाय इन््वाइस र टेलक्नकि
स्पेलिलफके िनको प्रलतलिलप सिेत सि
ं ग्न गरी स्याटेिाइट ररलसलभ· लसष्टिको िाइसेन्स पाउनको िालग अनरु ोध गदयछु ।
१. प्रयोग गनयु पने उद्देश्य र कारण :–
२. प्रयोग गनय चाहेको लसष्टिको लववरण:–
(क )

लनिायताको नाि:–

(ख)

िोडेि नं.:–

(ग )

लसररयि नं.:–

( घ)

साइि र अन्य लववरण:–

(ङ )

एण्टेना सम्बन्धी लववरण:–

३. प्रयोग गररने ठाउ“:–
४. आर. एफ. लिक्वेन्सी रे न्ि । प्रयोग गने लिक्वेन्सी:–
५. कुन स्याटेिाइटको िाध्यिबाट के कस्तो सञ्चार आदान प्रदान गने हो:–
६. प्रयोग भइरहेको भए कुन लिलतदेलख प्रयोग भइरहेको हो:–
७. प्रयोग:–
(क )

व्यलिगत:–

(ख)

सािलु हक:–

८. सािलु हक रूपिा प्रयोग गररने भए प्रयोगकतायहरूको नाि र अन्य लववरण (नाि यसैसाथ सि
ं ग्न गरे को हुनपु ने)
९. घर बहाििा लिई रे लडयो यन्र राख्ने वा प्रयोग गने भए घर धनीको स्वीकृ लत भए नभएको:–
(घर

धनीको स्वीकृ लत पर यसैसाथ सि
ं ग्न गनयु पने)

१०. आयात गररने देिको नाि:–
११. आयात हुने भन्सार कायायियको नाि:–
दरखास्तवािाको
सही:–
नाि:–
ठे गाना:–
लिलत:–

अनुसुडच

—

६

एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) काययडवडि, २०७४ को
दफा ७ सँग सम्वडन्ित
एफ एम ट्रान्सडमटर र STL Link को लाईसेन्सको लाडग दरखास्त
श्री.....................,
देहायका रेलडयो यन्र राख्न तथा प्रयोग गनयको िालग देहायका लववरणहरू खि
ु ाई प्रोफिाय
इन््वाइस र टेलक्नकि स्पेलसलफके िनको प्रलतलिलप सिेत संिग्न गरी रेलडयो यन्रको िाइसेन्स पाउनको िालग
अनरु ोध गदयछु ।
१. रेलडयो यन्र प्रयोग गनायको उद्देश्य एवं कारण :–
२. प्रयोग गने स्थान

:–

३. प्रयोग गररने लिक्वेन्सी

:–

४. प्रयोग गने अनिु ालनत लिलत
५. रेलडयो यन्रको लववरण
(क)

लनिायता

(ख)

िोडेि न.ं

(ग)

लसररयि नं. आलद

:–

:–

:–
:–

६. स्टेिनको प्रकार

:–

:–

७. प्रयोग गररने प्रणािीको प्रकार
८. प्रयोग गररने सिय
९. अन्य लववरण:–
(क)
(ख)
(ग)

दरखास्तवािाको

सही:–
नाि:–
ठे गाना:–
लिलत:–

:–

:–

अनस
ु च
ू ी

—

७

एफ.एि रे लडयो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलध, २०७४ को
दफा ७ साँग सम्वलन्धत
स्याटेिाइट ररलसलभ· लसष्टिको िाइसेन्सको निनू ा
देहायका व्यलि, फिय, कम्पनी वा संस्थािाई लनम्न लिलखत ितयहरू पािन गने गरी लनम्न लववरणको स्याटेिाइट
ररलसलभ· लसष्टि (अथय स्टेिन) राख्न तथा प्रयोग गनय पाउने गरी यो िाइसेन्स लदइएको छ ।
१. व्यलि, फिय, कम्पनी वा संस्थाको नाि
२. ठे गाना

:–

:–

३. िाइसेन्स न.ं :–
४. िडान हुने स्थान

:–

५. अथय स्टेिन स्याटेिाइट लसष्टिको लववरण
(क)

लनिायताको नाि

(ख)

िोडेि न.ं

(ग)

साइि र अन्य लववरण

(घ)

एण्टेनाको लववरण

:–

:–

:–
:–

:–

६. इनपटु लिक्वेन्सी रेन्ि । प्रयोग गररने लिक्वेन्सी:–
७. कुन स्याटेिाइटको िाध्यिबाट कस्तो सञ्चार आदान–प्रदान गने
८. प्रयोग

:–

:–

(क)

व्यलिगत:–

(ख)

सािलू हक:–

९. सािलू हक रूपिा प्रयोग गररने भए िोलडने िाइन संख्या र व्यलिहरूको नाि
१०. िाइसेन्सवािािे पािन गनयु पने ितयहरू:–

:–

(क)

सावयिलनक सडक, लबिि
ु ी, सावयिलनक सञ्चारिाई असर पानय नपाउने गरी लनिी घर
कम्पाउण्डलभर िार लवतरण गनयु पनेछ ।
(ख) आि िनताको िालग प्रसारण भएको प्राप्त प्रसारण सािाग्री बाहेक अन्य कुनै प्रकारको
प्रसारण सािाग्रीहरू लवतरण वा प्रसारण गनय पाइने छै न ।
(ग) िनु ाफा वा िल्ु क आलद लिई फाइदा लिन वा व्यापाररक प्रयोग गनय पाइने छै न ।
कायायियको छाप िाइसेन्स लदने अलधकारीको
सही:–
नाि:–
दिाय:–
नवीकरणको लववरण
आलथयक वषय

लिलत–

नवीकरण दस्तरु तथा
अन्य लववरण

नवीकरण लिलत

नवीकरण गने
अलधकारीको दस्तखत

अनुसूची

—

८

एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) काययडवडि, २०७४ को
दफा ७ सँग सम्वडन्ित
एफ.एि ट्रान्सलिटर र STL Link राख्न तथा प्रयोग गनयको िालग िाइसेन्स
देहायका व्यलि, फिय, कम्पनी वा संस्थािाई लनम्न लिलखत ितयहरू पािन गने गरी लनम्न लववरणको रे लडयो यन्र
राख्न तथा प्रयोग गनय पाउने गरी यो िाइसेन्स लदइएको छ ।
१. व्यलि, फिय, कम्पनी वा सस्ं थाको नाि
२. ठे गाना :–
३. िाइसेन्स न.ं

:–

:–

४. प्रयोग गररने स्थान
५. प्रयोगको उद्देश्य

:–

:–

६. प्रयोग गने स्थान

:–

७. प्रयोग गररने लिक्वेन्सी

:–

८. रेलडयो यन्रको लववरण

:–

(क)
(ख)
(ग)
(घ)

९. प्रयोग गने लिलत

:–

१०. स्टेिनको प्रकार

:–

११. प्रयोग गररने प्रणािी
१२. प्रयोग गररने सिय

:–

:–

१३. िाइसेन्सवािािे पािन गनयु पने ितयहरू:–
(क)
(ख)
(ग)

कायायियको छाप

:–

िाइसेन्स लदने अलधकारीको

सही:–
नाि:–
दिाय:–
लिलत:–
नवीकरणको लववरण
आलथयक वषय

नवीकरण दस्तरु तथा
अन्य लववरण

नवीकरण लिलत

नवीकरण गने
अलधकारीको दस्तखत

अनुसूची— ९
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) काययडवडि, २०७४ को
दफा २० सँग सम्वडन्ित
स्थानीय तहिा एफ. एि. रेलडयो इिाितपरको लववरण बदल्न लदईने लनवेेेदनको ढााँचा
श्री

............................

िैिे/हािीिे लिलत

..................िा

प्राप्त गरेको इिाितपर न.ं

.....

िा देहाय बिोलििको लववरण वदल्न

चाहेकोिे संिग्न अनसु ारको कागिातहरु सलहत श्री...................सिक्ष अनरु ोध अनरु ोध गदयछु/गदयछौं ।
लनवेदक
..................

बदल्न चाहेको लववरण
क)
ख)
ग)
संिग्न
१) लनवेदन
२) सक्कि ईिाितपर
३) भौचर/रलसद

आज्ञाले,

छडवलाल सुवेदी

प्रमुख प्रशासकीय अडिकृत

