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    रेसङु्गा नगरपालिका 
 

 

खण्ड :२ संख्या : 6 साउन ४  गते, शकु्रबार , २०७५ 

भाग-२ 

एफ.एम रेलडयो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययववलि-२०७५ 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत : २०७५/04/02 

 

प्रस्तावना: 

एफ.एम रेडियो सञ्चालनको लाडि अनमुडि, नवीकरण र डनयमन िने सम्बन्धमा काययडवडध व्यवस्था िनय 

वाञ्छनीय भएकोले, 

रेसङ्ुिा निरपाडलकले नेपालको संडवधानको धारा २२६ (१) बमोडिम यो काययडवडध बनाई लाि ूिरेको छ । 

१. संडिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययडवडधको नाम एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन िथा संचालन) 

काययडवडध,२०७५ रहकेो छ । 

   २) यो काययडवडध िरुुन्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाःडबषय वा प्रसङ्िले अको अथय नलािेमा यस काययडवडधमा– 

क) “प्रमखु” भन्नाले रेसङ्ुिा निरकाययपाडलकाकोेे प्रमखु सम्झनपुछय । 

ख) “उपप्रमखु” भन्नाले रेसङ्ुिा निरकाययपाडलकाको उपप्रमखु सम्झनपुछय । 

ि)“काययपाडलका” भन्नाले रेसुङ्िा निरकाययपाडलका सम्झनुपछय । 

घ)“काययकारी अडधकृि” भन्नाले रेसङ्ुिा निरपाडलका काययकारी अडधकृि सम्झनपुछय । 

ङ)  “निरपाडलका” भन्नाले रेसङ्ुिा निरपाडलकासम्झन ुपछय । 

      स्थानीय राजपत्र 
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छ) “मन्रालय” भन्नाले सचूना िथा सञ्चार मन्रालय वा सो कामको लाडि िोडकएको संघको मन्रालयलाई 

सम्झन ुपछय । 

झ) “डबषयिि शाखा” भन्नाले रेसङ्ुिा निरकाययपाडलका अन्िरििको डबषयिि शाखा, उपशाखा, कायायलय 

वा इकाईलाई सम्झनपुछय । 

ञ) “विा सडचव” भन्नाले रेसङ्ुिा निरपाडलकाको विा कायायलयको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा कामकाि 

िनय िोडकएको विासडचव सम्झनपुछय । 

ट) “विा सडमडि” भन्नाले रेसङ्ुिा निरपाडलकाको विा सडमडि सम्झन ुपछय । 

ठ) “सदस्य” भन्नाले निर काययपाडलकाको सदस्य सम्झन ुपछय । सो शब्दले निर काययपाडलकाको प्रमखु, 

उपप्रमखु र विा अध्यि समिेलाई िनाउनेछ । 

ि) “स्याटेलाईट ररडसडभंि डसष्टम” भन्नाले अडधकांश भाि पथृ्वीको वायमुण्िल बाडहर रहने वा रहकेो एक वा 

एक भन्दा बढी भ—ूउपग्रहहरु व अन्िररि स्टेशनबाट प्राप्त िने डिस एण्टेना लिायिका संचार प्रणाली सम्झन ु

पदयछ । 

ढ) “रेडियो यन्र” भन्नाले लिािार िारको कनेक्शन डवना रेडियो िरंिद्वारा शब्द,डचर वा संकेि प्राप्त िने वा 

पठाउने कामको डनडमत्त प्रयोि िररने दहेायको यन्रहरु सम्झनपुछयः 

o डिस एण्टेना लिायि सबै प्रकारको स्याटलाइट ररडसडभिं डसष्टमहरु, 

o रेडियो ट््ररान्सडमटर 

३. प्रसारण सम्बन्धी काययक्रमको रेखदखे र सञ्चालन ेः(१) निरपाडलकाडभर १०० वाट सम्मको एफ एम 

रेडियोको प्रसारण सम्बन्धी काययक्रमको रेखदेख र सञ्चालनको नीडि डनमायण िने अडधकार 

निरकाययपाडलकालाई हुनेछ ।  

 २) यो काययडवडध लाि ुहुनपुवूय प्रचडलि काननू बमोडिम इिाििपर डलई सञ्चालन भरैहकेा एफएम 

रेडियोहरुको प्रसारण सम्बन्धी काययक्रमको रेखदेख र सञ्चालन कायय समिे निरपाडलकाको हुनेछ । 

४. इिाििपर नडलई प्रसारण िनय नहनुे ेः(१) कसैले यस काययडवडध बमोडिम इिाििपर नडलई यस 

निरपाडलका िेरडभर एफएम सञ्चालन िनय पाउनेछैन । 

 २) कसैले उपदफा (१) डवपररि िरेमा दफा २१ बमोडिम िरीवाना िररनेछ । 

 ३) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेडखएको भएिा पडन यो काययडवडध आउन ुभन्दा अिाव ैप्रचडलि नेपाल 

काननू बमोडिम दिाय भ ैसञ्चालन भरैहकेा १०० वाटसम्म िमिा भएका एफएम रेडियोहरुको हकमा नयााँ 

इिाििपर डलइरहनपुने छैन ।िर वाडषयक नवीकरण भने िनुयपनेछ । 

५. इिाििपरको लाडि डनवदेन डदन ुपने ेः(१) एफ.एम. रेडियो सञ्चालन इिाििपर डलन चाहने व्यडि वा 

संिडठि संस्थाले अनसुचूी–१ बमोडिमको ढााँचामा सम्वडन्धि स्थानीय िहमा डनवदेन डदनपुनेछ ।  

 २) उपदफा (१) बमोडिम डदइने ईिाििपर अनुसचूी–२ को ढााँचामा स्थानीय िहले उपलब्ध िराउन ु

पनेछ ।  
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६. डनवदेनसाथ संलग्न िनुयपनःेदफा ५ बमोडिम डदने डनवदेन साथ दहेायको काििाि संलग्न िनुयपनेछः 

क) सम्बडन्धि डवषयमा अनभुवी िथा ख्याडि प्राप्त व्यडि वा मान्यिा प्राप्त अनसुन्धनात्मक संस्थाबाट आफूले 

इिाििपर डलन खोिकेो डवषयको आडथयक, प्राडवडधक िथा व्यावसाडयक पिमा डवस्ििृ अध्ययन िनय लिाई 

ियार िरेको प्रडिवदेन । 

ख) प्रसारण संस्था दिायको प्रमाणपर सम्बडन्धि डवधान िथा सञ्चालकहरूको नािररकिाको प्रमाणपरको 

प्रडिडलडप, 

ि) डनवदेन दस्िरु रेसङ्ुिा निरसभाले िोके अनरुुपको रकम बझुाएको निदी रडसद वा िोडकएको रािश्व खािामा 

िम्मा िरेको दोस्रो प्रडि भौचरको साथै प्रसारण केन्र रहने ठाउाँको डववरण । 

घ) एफ एम रेडियो दिाय र नवीकरणको लाडि आवश्यक काििािहरु अनसुचूी–१ र नवीकरणको लाडि 

अनसुचूी—२ बमोडिम काििािहरु अडनवायय समाबेश िनुय पनेछ । 

७. इिाििपर डदन सडकन ेेः (१) निरपाडलकाले दफा ५ बमोडिम प्राप्त डनवदेन र संलग्न काििाि साथै राखी 

डिक्वने्सी उपलब्ध हुने नहुने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको डवषयिि मन्रालयमा लेडख पठाउन ुपनेछ । 

 २) उपदफा (१) बमोडिम लेडखपठाएको डवषयमा नेपाल सरकारको सम्बडन्धि मन्रालयबाट 

डिक्वने्सी उपलब्ध िराउन सडकने व्यहोरा लेडखआएमा निरपाडलकाले डनवदेकलाई इिाििपर उपलब्ध 

िराउनेछ । 

 ३) उपदफा (२) बमोडिमइिाििपर डदनपुवूय निरपाडलकाले रेडियो उपकरणहरु (एफ एम ट््ररान्सडमटर, 

एस.टी.एल.डलंक र डब.डब.डस.ररडसभर) को इिािि र डनयमनको व्यवस्था डमलाउन ुपनेछ  । 

 ४) रेडियो उपकरणहरु (एफ एम ट््ररान्सडमटर, एस.टी.एल.डलंक र डब.डब.डस.ररडसभर) को इिाििपर 

डलनको लाडि अनसुचूी—६,७, र ८ बमोडिम काििािहरु अडनवायय  समाबेश िनुयपने छ । 

 ५) इिाििपरको अवडध एक आडथयक वषयको हुनेछ । 

८. इिाििपरको अवडध र नवीकरण दस्िरुः  (१) एफ.एम रेडियोको इिाििपर  प्रत्येक आडथयक वषयमा 

नवीकरण िनुय पनेछ ।  

२) इिाििपर नवीकरण िराउन चाहने संस्था वा व्यडिले इिाििपर बहाल रहने अवडध भिुान नहुाँद ैरेसङ्ुिा 

निरसभाले िोके अनसुारको बुझाउन ुपने अडघल्लो आडथयक बषयको शलु्क बझुाएको प्रमाण संलग्न िरी 

इिाििपर नवीकरणको लाडि अनसुचूी—३ बमोडिमको ढााँचामा सचूना शाखामा डनवदेन डदन ुपनेछ । 

३) दफा (२) बमोडिम इिाििपर नवीकरणको लाडि कुनै डनवदेन पनय आएमा रेसङ्ुिा निरपाडलकाले 

इिाििपर डददंा लाग्ने दस्िरुको रेसङ्ुिा निर सभाले िोके बमोडिम शलु्क डलई त्यस्िो इिाििपर नवीकरण 

िरी डदन सक्नेछ ।  

४) दफा (२) बमोडिमको म्याद भिुान भएपडछ १ वषयडभरसम्म इिाििपर नवीकरण िनय आएमा  रेसङ्ुिा 

निरसभाले िोके बमोडिम िररवाना  र डवलम्व दस्िरु समिे डलई इिाििपर नवीकरण िरी डदन सक्नेछ । म्याद 

भिुान भएको १वषयडभर पडन इिाििपर नवीकरण निराएमा त्यस्िो इिाििपर स्विः रद्द हुनेछ । 
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७) एफ.एम रेडियो दिाय, िथा  नवीकरण शलु्क रेसङ्ुिा निरसभाले िोके बमोडिम हुनेछ ।  

९. दस्िरु डिनुय पन ेेः(१) एफ.एम रेडियो सञ्चालन िने संस्था वाव्यडिले  रेसङ्ुिा निरसभाले िोके बमोडिम 

शलु्क डिनुय पनेछ । 

       २) उपदफा (१) बमोडिम शलु्क बझुाउाँदा सम्बडन्धि संस्था वाव्यडिले सो आडथयक वषयको 

लेखापरीिण सम्पन्न िराई सोको प्रडिवदेन समिेपेश िनुय पनेछ । 

३) उपदफा (१) बमोडिम शलु्क नबझुाउने वा उपडनयम (२) बमोडिमलेखापरीिणको प्रडिवदेन पेश निने 

संस्था वा व्यडिका सम्बन्धमा रेसङ्ुिा निरपाडलकाले दहेाय बमोडिम िनय सक्नेछ ेः– 

              क) डवज्ञापनमा रोक लिाउन, 

ख) सञ्चार सामग्री एव ंसोसाँि सम्बडन्धि कच्चा पदायथको पठैारीमारोक लिाउन, 

ि) त्यस्िो संस्था वा व्यडिको प्रेस प्रडिडनडध प्रमाणपर रद्द िनय । 

 

१०. प्रसारणमा रोक लिाउन सडकनःे निरपाडलकाले कुनै एफएम रेडियो प्रसारण स्थलको डनरीिण िदाय वा 

त्यस्िो एफएम रेडियोको कुनै प्रसारण सम्बन्धमा परेको उिरुीको छानबीन िदाय दहेाय बमोडिम भएको दडेखएमा 

बढीमा ३ मडहनाको लाडि त्यस्िो एफएम रेडियोको कुनै काययक्रम वा सम्पणूय काययक्रमको प्रसारणमा रोक 

लिाउन सक्नेछः   

क) डनरीिण िथा छानवीन िदाय शिय बमोडिम काययक्रम प्रसारण निरेको र त्यसरी मौका डददंा पडन शिय 

बमोडिम काम निरेको भन्ने पुनः िररएको डनरीिण िथा छानवीनबाट दडेखएमा  

ख) सडमडिले कसैले काययडवडध बमोडिम इिाििपर नडलई अनडधकृि रूपमा कुनै काययक्रम प्रसारण िरेको 

दडेखएमा त्यस्िो एफ.एम रेडियो ित्काल बन्दिने शव्द हटाउन सझुाव प्राप्त डनदशेन िनय सक्नेछ । िर बन्द िनुय 

अिाडि सफाईको मौका डदन ुपनेछ । 

११. इिाििपर रद्द िनय सडकनःे िोडकएको शिय र समयावडधडभर प्रसारण प्रारम्भ निने व्यडि वा संस्थाको 

इिाििपर स्विः रद्द हुनेछ । 

१२. एफ.एम रेडियो समन्वय िथा अनिुमन सडमडिः(१)प्रत्येक स्थानीय िहमा डनम्नानसुारका एक एफ.एम 

रेडियो समन्वय िथा अनिुमन सडमडि रहने छः 

क)  रेसङ्ुिा निरपाडलकाको प्रमखु         –संयोिक  

ख)  रेसङ्ुिानिरपाडलकाको प्रमखु प्रशासकीय अडधकृि   –सदस्य  

ि)  काययपाडलकाको सदस्यहरु मध्येवाट १ िना मडहला सडहि २ िना  –सदस्य  

       डवषयबस्िकुो िानकारी भएको भए राम्रो 

घ) सम्वडन्धि डवषयिि शाखाको शाखा प्रमखू       –सदस्य सडचव 

१३.  एफ.एम रेडियो समन्वय िथा अनिुमन सडमडिको काम, कियव्य र अडधकारः एफएम रेडियो समन्वय 

िथा अनिुमन सडमडिलाई दहेाय बमोडिमको काम, कियव्य र अडधकार हुनेछः 
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क) रेसङ्ुिानिरपाडलकामा दिाय हुन आएका १०० वाट िमिासम्मको एफ.एम. रेडियोको दिाय सम्वन्धमा 

आवश्यक डनणयय िने । 

ख) रेसङ्ुिानिरपाडलकामा सञ्चाडलि एफ.एम. रेडियोहरुले िोडकएको शिय अनरुुप कायय िरे निरे अनिुमन िने 

व्यवस्था डमलाउने । 

ि)  रेसङ्ुिानिरपाडलकाका एफ.एम रेडियो सञ्चालनको लाडि आवश्यक  समन्वय िथा सोको अनिुमन 

िने । 

घ)  आवश्यक दखेकेो अन्य काययहरु िने । 

१४.  एफ.एम रेडियो समन्वय िथा अनिुमन सडमडिको बैठक र काययप्रडक्रयाः(१) एफएम रेिीयो समन्वय िथा 

अनिुमन सडमडिको बैठक कडम्िमा रैमाडसक रुपमा बस्नेछ । 

          २)  सडमडिको बैठक भत्ता सभाबाट िोडकए बमोडिम हुनेछ  । 

१५.  एफ.एम रेडियोले पालना िनपुने शियहरुः यस काननू बमोडिम दिाय भ ैसञ्चालनमा रहकेा एफ एम 

रेडियोहरुले काययक्रम प्रसारण िदाय दहेाय बमोडिमको शियहरुको अधीनमा रही काययक्रम प्रसारण िनुयपनेछः 

क)  एफ.एम. रेडियोले प्रशारण िने समाचार कुनै दल डवशषेको नभई स्विन्र, िटस्थ रुपमा सत्य 

समाचारको रुपमा काययक्रम प्रशारण िनुयपनेछ । 

ख)  लोककल्याणकारी समाचारहरुको प्रशारणमा ध्यानडदन ुपनेछ ।  

ि)  समाचार प्रवाहमा दशेको राडरट्रयिा, सावयभौमसत्ता, अखण्ििा िथा वािावरणमा कुनै पडन डकडसमले 

असर नपने डहसाबमा प्रशारण िनुयपने हुन्छ । 

घ)  सेवा डलन ईच्छुक सेवाग्राहीलाई डवना पवूायग्रह सेवा उपलव्ध िराउन ुपनेछ । साथै सेवा सडुवधा िोक्दा 

प्रचडलि बिार दरभन्दा बढी डलन पाइने छैन ।  

ि.) कायायलय समय अडघपडछ र डबदाको डदनमा पडन सेवाग्राहीको आवश्यकिा बमोडिम सेवा प्रवाह िने 

व्यवस्था सडुनश्चििा िनुय पनेछ ।  

च )  काययक्रम प्रसारण वा डविरण िदाय सम्बडन्धि प्रसारण संस्था वा व्यडिको सहमडि लन ुपने । 

छ)  यो काययडवडध लाि ूहुन ुपवूय सचूना िथा संचार मन्रालयबाट राडरट्र «य प्रशारण ऐन, २०४९ र राडरट्रय 

प्रशारण डनयमावली, २०५२ बमोडिम िारी िरेका १०० वाट सम्मका एफ.एम. को ईिाििपरहरु यसै 

काययडवडध बमोडिम िारी भएको माडनने छ । 

ि)  आपत्कालीन वा डवपदक्ो समयमा रेसङ्ुिा निरकाययपाडलकाबाट डनदशेन भएमा  सरकारी सचूनाहरू 

डनःशलु्क प्रसारण िनुयपने । 

झ)  यदु्व वा संकटकालीन समय आई परेमा रेसङ्ुिा निरकाययपाडलकाले कुनै खास काययक्रमहरू मार 

प्रसारण िनेिरी डनदशेन डदएमा सोही काययक्रमहरू मार प्रसारण िनुय पने । 

ञ)  काययक्रम प्रसारण िने प्रसारण संस्था वा व्यडिले काययक्रम प्रसारणको आरम्भ, बीचर अन्त्यमा आफ्नो 

पररचय (कल साइन) डदन ुपने । 
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ट)  प्रचडलि ऐन काननुको पणूयरुपमा पररपालना िनुय पनेछ । 

 

१६. प्रशारण िनय नहनुे ेः एफएम रेडियोहरुले दहेाय बमोडिमको कुनै काययक्रम प्रसारण िने छैन ेः 

क)  नेपालको सरुिा, शाडन्ि र व्यवस्थामा खलल पनय िाने । 

ख)  सवयसाधारण िनिाको सदाचार, नैडिकिा र सामाडिक मयायदामा आघाि पनय िाने । 

ि)  नेपालको सावयभौमसत्ता र अखण्ििामा आाँच प¥ुयाउने । 

घ)  डवडभन्न िाि, िाडि, धमय, वणय, िेर, सम्प्रदायका माडनसहरू बीच वमैनश्यिा डसियना िने वा 

सामाडिक दभुायवना फैलाउने । 

ङ)  अदालिको अवहलेना हुने 

च)  सामाडिक डवकृडि फैलाउने डकडसमका अडिल सामग्रीहरू । 

छ)  कुनै व्यडिको नाम डकटान िरी कसैको मान, मयायदा वा प्रडिष्ठामा आघाि पानेसामग्रीहरू । 

ि)  संडवधान िथा प्रचडलि काननूको सीमाडभर रही  रेसङ्ुिा निरसभाले  प्रसारण िनय नहुने भनी 

िोडकडदएका अन्य सामग्रीहरू । 

१७. काययक्रम प्रशारण प्रारम्भ िनुय पनःे(१) इिाििपर प्राप्त व्यडि वा सङ्िडठि संस्थाले इिाििपर वा 

अनमुडिपर पाएको डमडिले ३ मडहनाडभर आफ्नो प्रसारण प्रारम्भ िनुय पनेछ । 

२) इिाििपर प्राप्त कुनै व्यडि वा सङ्िडठि संस्थाले उपडनयम (१) बमोडिमको अवडधडभर प्रसारण प्रारम्भ 

िनय नसक्ने भएमा सोको आधार र कारण समिे खलुाई अवडध थपको लाडि त्यस्िो अवडध भिुान हुन ुअिाव ै

सम्वडन्धि स्थानीय िह समि डनवदेन डदनपुनेछ । 

३) उपदफा (२) बमोडिम पनय आएको डनवदेन उपर आवश्यक िााँचबझु िदायअवडध थप िनय मनाडसव दखेेमा 

स्थानीय िह समि ३ मडहनासम्मको अवडध थप िनय सक्नेछ । 

४) उपदफा (१) वा (३) बमोडिमको अवडधडभर पडन प्रसारण प्रारम्भ निने व्यडि वा संस्थाको इिाििपर 

स्विः रद्द हुनेछ । 

१८. डववरण संशोधन िनय सक्नःे (१) कसैले इिाििपरमा उल्लेडखि कुनै डववरण बदल्न चाहमेा रेसङ्ुिा 

निरसभाले िोके बमोडिम दस्िरु सडहि अनसुचूी–५ बमोडिमको ढााँचामा रेसङ्ुिा निरकाययपाडलका 

समिडनवदेन डदन ुपनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोडिम डववरण बदल्न डदएको डनवदेनको व्यहोरा मनुाडसब दडेखएमा रेसङ्ुिा 

निरकाययपाडलकाले डनवदेन बमोडिमको डववरण बदल्न सक्नेछ । 

१९. इिाििपरको प्रडिडलडप ेः (१) यस काननू बमोडिम प्राप्त इिाििपर हराएमा, नाडसएमा वा कुनै 

कारणवश च्याडिएमा इिाििपर प्राप्त व्यडि वा संस्थाले सो को प्रडिडलडप माि िनय सक्नेछ ।  

 २) कसैले उपदफा (१) बमोडिम प्रडिडलडप माि िरेमा निरपाडलकाले २५०० रुपैयााँ दस्िरु डलइ 

नक्कल डदनपुनेछ । 
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२०.डववरण वदल्न सक्नःे  

१) कसैले इिाििपरमा उल्लेडखि कुनै डववरण बदल्न चाहमेा रेसङ्ुिानिरसभाले िोके बमोडिम  दस्िरु सडहि 

अनसुचूी–३ बमोडिमको ढााँचामा रेसङ्ुिानिरकाययपाडलका  समि डनवदेन डदन ुपनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोडिम डववरण बदल्न डदएको डनवदेनको व्यहोरा मनुाडसब दडेखएमा रेसङ्ुिा 

निरकाययपाडलकाले डनवदेन बमोडिमको डववरण बदल्न सक्नेछ । 

२१.डनयमन िनय सक्नःे(१) इिाििपर उल्लेडखि शियहरू बमोडिम काययक्रम प्रसारण िरे वा निरेको सम्बन्धमा 

एफ.एम रेडियो समन्वय िथा अनिुमन सडमडिले वा िोडकएको अडधकारीले प्रसारण सम्बन्धी संस्थाको 

डनरीिण िथा छानवीन िनय िराउन सक्नेछ । साथै डनरीिण िथा छानवीन िदाय शिय बमोडिम काययक्रम प्रसारण 

निरेको पाइएमा इिाििपर उल्लेडखि शियहरू बमोडिम काययक्रम प्रसारण िनय एफ.एम रेडियो समन्वय िथा 

अनिुमन सडमडिले वा िोडकएको अडधकारीले एक पटकको लाडि बढीमा १ मडहना समय उपलब्ध िराउन 

सक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोडिम डनरीिण िथा छानवीन िदाय शिय बमोडिम काययक्रम प्रसारण निरेको र मौका डददंा 

पडन शिय बमोडिम काम निरेको भन्ने पनुः िररएको डनरीिण िथा छानवीनबाट दडेखएमा वा सडमडिले कसैले 

काययडवडध बमोडिम इिाििपर नडलई अनडधकृि रूपमा कुनै काययक्रम प्रसारण िरेको दडेखएमा त्यस्िो एफ.एम 

रेडियो ित्काल बन्दिनय सक्नेछ । िर बन्द िनुय अिाडि सफाईको मौका डदन ुपनेछ । 

२२. दण्ि िरीवानाः(१) यस काननू डवपररि िनेलाई काययपाडलकाले एफ एम रेडियो समन्वय िथा अनिुमन 

सडमडिको डसफाररशमा १५००० रुपैयााँसम्म िरीवाना िनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोडिम िरीवाना िनुयपवूय त्यस्िो एफ.एम.रेिीयो सञ्चालकलाई आफ्नो भनाइ 

राख्ने मौका डदनपुनेछ । 

२३.  पनुरावदेनः काययपाडलकाले दफा २१ बमोडिम िरेको िरीवाना उपर डचत्त नबझु्ने पिले सो डनणयय 

भएको ३५ डदनडभर न्याडयक सडमडिमा पनुरावदेन िनय सक्नेछ । 

२४.  अनसूचुीमा हरेफेर िथा थपघट िनय सक्नःे 

काययडवडधको अनसूचुीमा हरेफेर िथा थपघट िन िनुय पने भएमा स्थानीय िह एफ.एम रेडियो समन्वय िथा 

अनिुमन सडमडिको डसफाररसमा रेसङ्ुिा निरसभाले िनेछ ।  

२५. काययडवडधको व्याख्या िथा संशोधन  

   काययडवडधको संशोधन िनुय पने भएमा स्थानीय िह एफ.एम रेडियो समन्वय िथा अनिुमन सडमडिको 

डसफाररसमा काययपाडलकाले संशोधन िनुयपनेछ ।  
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अनसुचूी — १ 

एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) काययडवडध, २०७४ को 

दफा ५.१ साँि सम्वडन्धि 

स्थानीय िहमा एफ. एम. रेडियो इिाििपरका स्वीकृि लाडि डदइन ेडनवदेन 

श्री ............................ 

 

एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) काययडवडध, २०७४ को दफा ३ (५) बमोडिम एफ.एम रेडियो 

सञ्चालन िने इिाििपर पाउनको लाडि दहेायका डववरणहरू खलुाई यो डनवदेन िरेको छु÷छौं । 

 

१. डनवदेकको, 

(क) स्थायी ठेिाना –               

डिल्ला ेः–            विा नं.      िाउाँ÷निरपाडलका           िाउाँ । टोल ेः–   

     फोन नं. ेः–                        घर नं ेः–                   फ्याक्स नं ेः–        

  

(ख) अस्थायी ठेिाना – 

डिल्ला ेः             विा नं.      िाउाँ÷निरपाडलका           िाउाँ । टोल ेः–        

फोन नं. ेः–                        घर नं ेः–                   फ्याक्स नं ेः–       

नािररकिा डलएको डिल्ला            इमले ठेिाना ेः– 

नािररकिा नं र नािररकिा डलएको डमडि ें ेः– 

२. संस्था वा व्यडिको 

(क) नाम ेः 

(ख) आडथयक डस्थडि (डस्थर िथा चाल ुपूाँिी) 

(ि) अनभुव ेः– 

(घ) प्राडवडधक दििा ेः– 

३. प्रसारण िररने स्थान ेः– 

४. प्रसारण हुने िेरः– 

५. प्रसारण शरुु हुने डमडि ेः– 

६. प्रसारणको माध्यम ेः– 

७. प्रसारणको िमिा ेः– 

८. प्रसारण िदाय प्रयोि िररने डिक्वने्सी र च्यानेल ेः– 

९. प्रसारण िदाय प्रयोि िररने उपकरणहरू ेः– 
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१०. प्रसारण सम्बन्धमा उपभोिा िथा अन्य व्यडि वा डनकायसंि िररएको सम्झौिाः– 

११. प्रसारणमा प्रयोि हुने भाषा ेः– 

१२. प्रसारणकोसमयावडध ेः– 

१३. प्रसारण िररने काययक्रमहरू ेः– 

माडथ लेडखएको व्यहोरा ठीक सााँचो छ, झटु्टा ठहरे काननू बमोडिम सहुाँला बझुाउाँला । 

डनवदेकको ेः– 

सही ेः– 

नाम ेः–                                   डमडि ेः 

अनसुचूी— २ 

एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) काययडवडध, २०७४ को 

दफा ५.२ साँि सम्वडन्धि 

 

रेसङ्ुिा निरपाडलकामा एफ. एम. रेडियो सञ्चालन इिाििपर 

इिाििपर नं. ेः– 

१. इिाििपर पाउने व्यडि वा संस्थाको नाम ेः– 

२. ठेिाना ेः– 

क) स्थायी ठेिाना –               

डिल्ला ेः–            विा नं.      िाउाँ÷निरपाडलका                िाउाँ । टोल ेः–  फोन नं. ेः–                        

घर नं ेः–                   फ्याक्स नं ेः–          

ख) अस्थायी ठेिाना – 

डिल्ला ेः             विा नं.      िाउाँ÷निरपाडलका           िाउाँ । टोल ेः–        

फोन नं. ेः–                        घर नं ेः–                   फ्याक्स नं ेः–       

३. प्रसारण संस्था वा व्यडिको नाम ेः– 

४. प्रसारणको माध्यम ेः– 

५. प्रसारणको िमिा 

६. प्रसारण िदाय प्रयोि िररने 

क) डिक्वने्सी ेः– (ख) बैण्ि ेः– 

ि) च्यानेल ेः– (घ) ट्रान्सडमटर ेः– 

ङ) एण्टेना ेः– 

७. प्रसारण प्रणाली स्थापना हुने ठाउाँ र प्रसारण केन्र ेः– 

८. प्रसारण हुने िेर र िनसंख्या ेः– 
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९. प्रसारण शरुु हुने डमडि ेः– 

१०. प्रसारणमा प्रयोि हुने भाषा ेः– 

११. प्रसारणको समय र समयावडध ेः– 

१२. प्रसारण िररने काययक्रमहरू ेः– 

१३. इिाििपर बहाल रहने डमडि ेः– 

१४. अन्य शियहरू ेः– 

क)प्रडिडलडप अडधकार ऐन, २०५९ को दफा ३९ बमोडिम िडठि रोयल्टी सम्बन्धी संस्थाहरुले िोकेको 

मापदण्िबमोडिम िीि संिीिको सावयिडनक प्रयोि वापि रोयल्टी बझुाएको डनस्सा वा बझुाउन कबडुलयि 

िररएको सम्झौिापर अडनवायय पेश िनुयपने । 

ख) 

ि) 

कायायलयको छाप                        इिाििपर डदने अडधकारीको ेः– 

        सही ेः 

        नाम ेः– 

        दिाय ेः– 

        कायायलय ेः– 

डमडि ेः– 
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अनसुचूी — ३ 

एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) काययडवडध, २०७४ को 

दफा ८ साँि सम्वडन्धि 

रेसङ्ुिा निरपाडलकामा एफ. एम. रेडियो इिाििपरका नवीकरणको लाडि डनवदेन 

 

श्री ............................ 

  

 

मलैे÷हामीले डमडि ..................मा प्राप्त िरेको इिाििपर नं...... आ.व....................... को लाडि नवीकरण 

िररडदन नवीकरण दस्िरु समिे बझुाई (भौचर नं..............सम्लग्न राखी) श्रीमान ्समि (आवश्यक काििाि 

संलग्न िरी) अनरुोध िदयछु/िदयछौ ।  

 

                                                                     डनवदेक 

 

 

संलग्न काििािहरु 

१) डनवदेन 

२) सक्कल ईिाििपर  

३) भौचर-रडसद  

 

अनसुचूी— ४ 

एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) काययडवडध, २०७४ को 

दफा ८ साँि सम्वडन्धि 

 

रेसङ्ुिा निरपाडलकामा एफ. एम. रेडियो इिाििपरको नवीकरण 

इिाििपर नं. ेः– 

१. इिाििपर पाउने व्यडि वा संस्थाको नाम ेः– 

२. ठेिाना ेः– 

  क) स्थायी ठेिाना –               

   डिल्ला ेः–            विा नं.      िाउाँ÷निरपाडलका           िाउाँ । टोल ेः–  

   फोन नं. ेः–                              

 ख) अस्थायी ठेिाना – 
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   डिल्ला ेः                   विा नं.      िाउाँ÷निरपाडलका           िाउाँ । टोल ेः–  

   फोन नं. ेः–                         

३. प्रसारण संस्था वा व्यडिको नाम ेः– 

४. प्रसारणको माध्यम ेः– 

५. प्रसारणको िमिा 

६. प्रसारण िदाय प्रयोि िररने 

क) डिक्वने्सी ेः– (ख) बैण्ि ेः– 

ि) च्यानेल ेः– (घ) ट्रान्सडमटर ेः– 

ङ) एण्टेना ेः– 

७. प्रसारण प्रणाली स्थापना हुने ठाउाँ र प्रसारण केन्र ेः– 

८. प्रसारण हुने िेर र िनसंख्या ेः– 

९. प्रसारण शरुु हुने डमडि ेः– 

१०. प्रसारणमा प्रयोि हुने भाषा ेः– 

११. प्रसारणको समय र समयावडध ेः– 

१२. प्रसारण िररने काययक्रमहरू ेः– 

१३. इिाििपर बहाल रहने डमडि ेः– 

१४. अन्य शियहरू ेः– 

क) प्रडिडलडप अडधकार ऐन, २०५९ को दफा ३९ बमोडिम िडठि रोयल्टी सम्बन्धी संस्थाहरुले िोकेको 

मापदण्ि बमोडिम िीि संिीिको सावयिडनक प्रयोि वापि रोयल्टी बझुाएको डनस्सा वा बझुाउन कबडुलयि 

िररएको सम्झौिापर अडनवायय पेश िनुयपने । 

ख) 

ि) 

कायायलयको छाप                        इिाििपर डदने अडधकारीको ेः– 

        सही ेः 

        नाम ेः– 

        दिाय ेः– 

        कायायलय ेः– 

डमडि ेः– 
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gjLs/0fsf] ljj/0f 

cfly{s jif{ gjLs/0f b:t'/ tyf 

cGo ljj/0f 

gjLs/0f ldlt gjLs/0f ug{]clwsf/Lsf] 

b:tvt 
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cg';"rL—% 

Pkm=Pd /]l8of] -Joj:yfkg tyf ;~rfng_ sfo{ljlw, @)&$ sf] 

bkmf & ;Fu ;DjlGwt 

 

:of6]nfO6 l/l;le· l;i6d . :of6]nfO6 sDo"lgs]zg l;i6d -cy{ :6]zg_ sf] nfO;]G;sf] 

nflu lbOg] b/vf:tM 

 

>L ============================================= 

=================================================== 

:of6]nfO6 l/l;le· l;i6d /fVg tyf k|of]uug{sf] nflu b]xfosf ljj/0fx¿ v'nfO{ k|f]kmdf{ 

OGEjfO; / 6]lSgsn :k]lzlkms]zgsf] k|ltlnlk;d]t ;+nUg u/L :of6]nfO6 l/l;le· 
l;i6dsf] nfO;]G; kfpgsf]nflu cg'/f]w ub{5' . 

!= k|of]u ug'{ kg]{ p2]Zo / sf/0f M– 

@= k|of]u ug{ rfx]sf] l;i6dsf] ljj/0fM– 

-s_ lgdf{tfsf] gfdM– 

-v_ df]8]n g+=M– 

-u_ l;l/on g+=M– 

-3_ ;fOh / cGo ljj/0fM– 

-ª_ P06]gf ;DaGwL ljj/0fM– 

#= k|of]u ul/g] 7fp “M– 
$= cf/= Pkm= lk|mSj]G;L /]Gh . k|of]u ug]{ lk|mSj]G;LM– 

%= s'g :of6]nfO6sf] dfWodaf6 s] s:tf] ;~rf/ cfbfg k|bfg ug]{ xf]M– 

^= k|of]u eO/x]sf] eP s'g ldltb]lv k|of]u eO/x]sf] xf]M– 

&= k|of]uM– 

-s_ JolQmutM– -v_ ;fd'lxsM– 

*= ;fd'lxs ¿kdf k|of]u ul/g] eP k|of]ustf{x¿sf] gfd / cGo ljj/0f -gfd o;};fy 

;+nUgu/]sf] x'g'kg]{_ 

(= 3/ axfndf lnO{ /]l8of] oGq /fVg] jf k|of]u ug]{ eP 3/ wgLsf] :jLs[lt eP gePsf]M– 

-3/ wgLsf] :jLs[lt kq o;};fy ;+nUg ug'{ kg]{_ 

!)= cfoft ul/g] b]zsf] gfdM– 

!!= cfoft x'g] eG;f/ sfof{nosf] gfdM– 

 

b/vf:tjfnfsf] 

;xLM– 

gfdM– 

7]ufgfM– 

ldltM– 
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cg';"rL—^ 

Pkm=Pd /]l8of] -Joj:yfkg tyf ;~rfng_ sfo{ljlw, @)&$ sf] 

bkmf & ;Fu ;DjlGwt 

             Pkm Pd 6«|fG;ld6/ / STL Link sf] nfO{;]G;sf] nflu b/vf:t 

>L========================================== 

============================================= 

b]xfosf /]l8of] oGq /fVg tyf k|of]u ug{sf] nflu b]xfosf ljj/0fx¿ v'nfO{ k|f]kmdf{ 

OGEjfO; / 6]lSgsn :k]l;lkms]zgsf] k|ltlnlk ;d]t ;+nUg u/L /]l8of] oGqsf] nfO;]G; 

kfpgsf] nflu cg'/f]w ub{5' . 

!= /]l8of] oGq k|of]u ugf{sf] p2]Zo Pj+ sf/0f M– 

@= k|of]u ug]{ :yfg M– 

#= k|of]u ul/g] lk|mSj]G;L M– 

$= k|of]u ug]{ cg'dflgt ldlt M– 

%= /]l8of] oGqsf] ljj/0f M– 

-s_ lgdf{tf M– 

-v_ df]8]n g+= M– 

-u_ l;l/on g+= cflb M– 

^= :6]zgsf] k|sf/ M– 

&= k|of]u ul/g] k|0ffnLsf] k|sf/ M– 

*= k|of]u ul/g] ;do M– 

(= cGo ljj/0fM– 

-s_ 

-v_ 

-u_ b/vf:t jfnfsf] 

;xLM– 

gfdM– 

7]ufgfM– 

ldltM– 
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अनसूुची — ७ 

एफ.एम रेलडयो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययववलि, २०७४ को 
दफा ७ सँग सम्वन्धित 

 

स्याटेिाइट ररलसलभड्ड लसष्टमको िाइसेधसको नमूना 
 

देहायका व्यन्ि, फमय, कम्पनी वा संस्थािाई लनम्न लिन्खत शतयहरू पािन गने गरी लनम्न 
वववरणको स्याटेिाइट ररलसलभड्ड लसष्टम (अथय स्टेशन) राख्न तथा प्रयोग गनय पाउने गरी यो 
िाइसेधस ददइएको छ । 

१. व्यन्ि, फमय, कम्पनी वा संस्थाको नाम ः – 

२. ठेगाना ः – 

३. िाइसेधस नं. ः – 

४. जडान हनु ेस्थान ः – 

५. अथय स्टेशन स्याटेिाइट लसष्टमको वववरण ः – 

क) लनमायताको नाम ः – 

ख) मोडेि नं. ः – 

ग) साइज र अधय वववरण ः – 

घ) एण्टेनाको वववरण ः – 

६. इनपटु विक्वेधसी रेधज । प्रयोग गररन ेविक्वेधसी – 

७. कुन स्याटेिाइटको माध्यमबाट कस्तो सञ्चार आदान–प्रदान गने ः – 

८. प्रयोग ः – 

  

क) व्यन्िगत – 

ख) सामूवहक – 

  

९. सामूवहक रूपमा प्रयोग गररने भए जोलडने िाइन संख्या र व्यन्िहरूको नाम ः – 

१०. िाइसेधसवािािे पािन गनुय पने शतयहरू – 

क) सावयजलनक सडक, लबजिुी, सावयजलनक सञ्चारिाई असर पानय नपाउने गरी लनजी घर 
    कम्पाउण्डलभत्र मात्र ववतरण गनुय पनेछ । 
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ख) आम जनताको िालग प्रसारण भएको प्राप्त प्रसारण सामाग्री बाहेक अधय कुनै प्रकारको 
    प्रसारण सामाग्रीहरू ववतरण वा प्रसारण गनय पाइने छैन । 

ग) मनुाफा वा शलु्क आदद लिई फाइदा लिन वा व्यापाररक प्रयोग गनय पाइने छैन । 

 

कायायियको छाप  

                                                िाइसेधस ददने अलिकारीको 
  

                                                सही – 

                                                नाम – 

                                                दजाय – 

                                                लमलत – 

 

gjLs/0fsf] ljj/0f 

cfly{s jif{ gjLs/0f b:t'/ tyf 

cGo ljj/0f 

gjLs/0f ldlt gjLs/0f ug{]clwsf/Lsf] 

b:tvt 
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अनसूुची — ८ 

एफ.एम रेलडयो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययववलि, २०७४ को 
दफा ७ सगँ सम्वन्धित 

 

एफ.एम ट्राधसलमटर र STL LINK राख्न तथा प्रयोग गनयको िालग िाइसेधस  

 

देहायका व्यन्ि, फमय, कम्पनी वा संस्थािाई लनम्न लिन्खत शतयहरू पािन गने गरी लनम्न वववरणको 
रेलडयो यधत्र राख्न तथा प्रयोग गनय पाउने गरी यो िाइसेधस ददइएको छ । 

 

१. व्यन्ि, फमय, कम्पनी वा संस्थाको नाम ः – 

२. ठेगाना ः – 

३. िाइसेधस नं. ः – 

४. प्रयोग गररने स्थान ः – 

५. प्रयोगको उद्दशे्य ः – 

६. प्रयोग गने स्थान ः – 

७. प्रयोग गररने विक्वेधसी ः – 

८. रेलडयो यधत्रको वववरण ः – 
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क) 
ख) 
ग) 
घ) 
९. प्रयोग गने लमलत ः – 

१०. स्टेशनको प्रकार ः – 

११. प्रयोग गररने प्रणािी ः – 

१२. प्रयोग गररने समय ः – 

१३. िाइसेधसवािािे पािन गनुय पने शतयहरू – 

क) 
ख) 
ग) 
 

 

 

कायायियको छाप                                        िाइसेधस ददन ेअलिकारीको 
  

                                                सही – 

                                                नाम – 

                                                दजाय – 

                                                लमलत – 

gjLs/0fsf] ljj/0f 

cfly{s jif{ gjLs/0f b:t'/ tyf 

cGo ljj/0f 

gjLs/0f ldlt gjLs/0f ug{]clwsf/Lsf] 

b:tvt 
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अनसुचूी— ९ 

एफ.एम रेलडयो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययववलि, २०७४ को 
दफा २० सँग सम्वन्धित 

रेसङु्गा नगरपालिकामा एफ. एम. रेलडयो इजाजतपत्रको वववरण बदल्न ददईने लनवेदनको ढाँचा 
श्री ............................ 
 

मैिे/हामीिे  लमलत ..................मा  प्राप्त गरेकोइजाजतपत्र नं. ..... मा देहाय बमोन्जमको 
वववरण वदल्न चाहेकोिे संिग्न अनसुारको कागजातहरु सवहत श्री...................समक्ष 
अनरुोि अनरुोि गदयछु÷गदयछौं ।  

 

लनवेदक 

बदल्न चाहेको वववरण  

क) 
ख) 
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ग) 
संिग्न  
१) लनवेदनक 

२) सक्कि ईजाजतपत्र  

३) भौचर-रलसद 

 

आज्ञाले, 

मुक्तिराम अर्ााल 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 

 


