रामपुर नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र
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भाग -2
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपुर नगरपालिकाको नगर
काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको काययविलि सियसािारणको
जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ।

रामपुर नगरपालिकाको
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प्रस्िािनााः एफ.एम. रे लडयो सञ्चािनको िालग अनुमलि, निीकरण र लनयमन गने सम्बन्िमा काययविलि व्यिस्था
गनय िाञ्छनीय भएकोिे,
रामपुर नगरपालिकाको नगरसभािे नेपािको सं वििानको िारा २२६(१) बमोजजम यो काययविलि बनाई िागू
गरे को छ ।
1. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः
1. यस काययविलिको नाम "रामपुर नगरपालिका एफ.एम.. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि,
२०७५" रहेको छ ।
2. यो काययविलि िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

2. पररभाषााः लबषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा
क) “प्रमुख” भन्नािे रामपुर नगरकाययपालिकाको प्रमुख सम्झनुपछय ।
ख) “उपप्रमुख” भन्नािे रामपुर नगरकाययपालिकाको उपप्रमुख सम्झनुपछय ।
ग) “काययपालिका” भन्नािे रामपुर नगरकाययपालिका सम्झनुपछय ।

घ) “प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि” भन्नािे रामपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि सम्झनुपछय ।
ङ) “नगरपालिका” भन्नािे रामपुर नगरपालिका सम्झनु पछय ।
च) “मन्त्रािय” भन्नािे सूचना िथा सञ्चार मन्त्रािय िा सो कामको िालग िोवकएको सं घको मन्त्राियिाई
सम्झनु पछय ।
छ) “लबषयगि शाखा” भन्नािे रामपुर नगरकाययपालिका अन्िरगिको लबषयगि शाखा, उपशाखा, कायायिय
िा इकाईिाई सम्झनुपछय ।
ज) “िडा सजचि” भन्नािे रामपुर नगरपालिकाको िडा कायायियको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कामकाज
गनय िोवकएको िडासजचि सम्झनुपछय ।
झ) “िडा सलमलि” भन्नािे रामपुर नगरपालिकाको िडा सलमलि सम्झनु पछय ।
ञ) “सदस्य” भन्नािे रामपुर नगरकाययपालिकाको सदस्य सम्झनु पछय । सो शब्दिे नगर काययपालिकाको
प्रमुख, उपप्रमुख र िडा अध्यि समेििाई जनाउनेछ ।

ट) “स्याटे िाईट ररलसलभं ग लसष्टम” भन्नािे अलिकांश भाग पृथ्िीको िायुमण्डि बावहर रहने िा रहे को एक
िा एक भन्दा बढी भू—उपग्रहहरु ि अन्िररि स्टे शनबाट प्राप्त गने लडस एण्टे ना िगायिका सं चार
प्रणािी सम्झनु पदयछ ।
ठ) “रे लडयो यन्त्र” भन्नािे िगािार िारको कनेक्शन विना रे लडयो िरं गद्धारा शब्द, जचत्र िा सं केि प्राप्त गने
िा पठाउने कामको लनलमत्त प्रयोग गररने दे हायको यन्त्रहरु सम्झनुपछयाः

I. लडस एण्टे ना िगायि सबै प्रकारको स्याटिाइट ररलसलभं ग लसष्टमहरु,
II. रे लडयो ट्रान्सलमटर

रामपुर नगरपालिकाको एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि, 2075

2

खण्ड 1

सं ख्या 1२

लमलि २०७5/03/31

3. प्रसारण सम्बन्िी काययक्रमको रे खदे ख र सञ्चािनाः
1. नगरपालिकालभत्र १०० िाट सम्मको एफ एम रे लडयोको प्रसारण सम्बन्िी काययक्रमको रे खदे ख र
सञ्चािनको नीलि लनमायण गने अलिकार नगरकाययपालिकािाई हुनेछ ।

2. यो काययविलि िागु हुनपु ूि य प्रचलिि कानून बमोजजम इजाजिपत्र लिई सञ्चािन भै रहे का एफ.एम.
रे लडयोहरुको प्रसारण सम्बन्िी काययक्रमको रे खदे ख र सञ्चािन कायय समेि नगरपालिकाको हुनेछ ।
4. इजाजिपत्र नलिई प्रसारण गनय नहुनाःे

1. कसैिे यस काययविलि बमोजजम इजाजिपत्र नलिई यस नगरपालिका िेत्रलभत्र एफ.एम.. सञ्चािन गनय
पाउनेछैन ।

2. कसैिे उपदफा (१) विपररि गरे मा दफा २१ बमोजजम जररिाना गररनेछ ।

3. यस दफामा जुनसुकै कुरा िे जखएको भएिा पलन यो काययविलि आउनुभन्दा अगािै प्रचलिि नेपाि कानून

बमोजजम दिाय भै सञ्चािन भै रहेका १०० िाटसम्म िमिा भएका एफ.एम. रे लडयोहरुको हकमा नयााँ
इजाजिपत्र लिइरहनुपने छै न ।

5. इजाजिपत्रको िालग लनिेदन ददनु पनेाः

1. एफ.एम.. रे लडयो सञ्चािन इजाजिपत्र लिन चाहने व्यजि िा सं गदठि सं स्थािे अनुसूची–१ बमोजजमको
ढााँचामा नगरपालिकामा लनिेदन ददनुपनेछ ।

2. उपदफा (१) बमोजजम ददइने ईजाजिपत्र अनुसूची–२ को ढााँचामा नगरपालिकािे उपिब्ि गराउनेछ।
6. लनिेदनसाथ संिग्न गनुप
य नेाः दफा ५ बमोजजम ददने लनिेदन साथ दे हायको कागजाि सं िग्न गनुप
य नेछाः

1. सम्बजन्िि विषयमा अनुभिी िथा ख्यालि प्राप्त व्यजि िा मान्यिा प्राप्त अनुसन्िनात्मक सं स्थाबाट आफूिे
इजाजिपत्र लिन खोजेको विषयको आलथयक, प्राविलिक िथा व्यािसावयक पिमा विस्िृि अध्ययन गनय
िगाई ियार गरे को प्रलििेदन ।
2. प्रसारण सं स्था दिायको प्रमाणपत्र, सम्बजन्िि वििान िथा सञ्चािकहरूको नागररकिाको प्रमाणपत्रको
प्रलिलिवप,
3. लनिेदन दस्िुर िापि् नगरपालिकाको नगरसभािे िोके अनुरुपको रकम बुझाएको नगदी रलसद िा
िोवकएको राजश्व खािामा जम्मा गरे को दोस्रो प्रलि भौचरको साथै प्रसारण केन्र रहने ठाउाँको वििरण
।

7. इजाजिपत्र ददन सवकनेाः

1. नगरपालिकािे अनुसूजच ५ बमोजजम प्राप्त लनिेदन र सं िग्न कागजाि साथै राखी विक्िेन्सी उपिब्ि
हुने नहुने सम्बन्िमा नेपाि सरकारको विषयगि मन्त्राियमा िे जखपठाउनु पनेछ।
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2. उपदफा (१) बमोजजम िे जखपठाएको विषयमा नेपाि सरकारको सम्बजन्िि मन्त्राियबाट विक्िेन्सी
उपिब्ि गराउन सवकने व्यहोरा िे जखआएमा नगरपालिकािे लनिेदकिाई इजाजिपत्र उपिब्ि गराउनेछ
।

3. उपदफा (२) बमोजजम इजाजिपत्र ददनुपूि य नगरपालिकािे रे लडयो उपकरणहरु (एफ.एम. ट्रान्सलमटर,
एस.टी.एि. लिं क र लब.लब.लस. ररलसभर) को इजाजि र लनयमनको व्यिस्था लमिाउनु पनेछ।
4. रे लडयो उपकरणहरु (एफ.एम. ट्रान्सलमटर, एस.टी.एि. लिं क र लब.लब.लस. ररलसभर) को इजाजिपत्र
लिनको िालग अनुसूची—६, ७, र ८ बमोजजम कागजािहरु अलनिायय समाबेश गनुप
य ने छ ।

5. इजाजिपत्रको अिलि एक आलथयक िषयको हुनछ
े ।
8. इजाजिपत्रको अिलि र निीकरण दस्िुराः
1. एफ.एम. रे लडयोको इजाजिपत्र प्रत्येक आलथयक िषयमा निीकरण गनुय पनेछ ।

ु ान नहुाँदै
2. इजाजिपत्र निीकरण गराउन चाहने सं स्था िा व्यजििे इजाजिपत्र बहाि रहने अिलि भि
नगर सभािे िोके अनुसारको बुझाउनु पने अजघल्िो आलथयक बषयको शुल्क बुझाएको प्रमाण सं िग्न

गरी इजाजिपत्र निीकरणको िालग अनुसूची—३ बमोजजमको ढााँचामा सूचना शाखामा लनिेदन ददनु पनेछ
।

3. दफा (२) बमोजजम इजाजिपत्र निीकरणको िालग कुनै लनिेदन पनय आएमा नगरपालिकािे इजाजिपत्र
ददं दा िाग्ने दस्िुरिापि् नगर सभािे िोके बमोजजम शुल्क लिई त्यस्िो इजाजिपत्र निीकरण गरी ददन
सक्नेछ ।

ु ान भएपलछ १ िषयलभत्रसम्म इजाजिपत्र निीकरण गनय आएमा
4. दफा (२) बमोजजमको म्याद भि
नगरसभािे िोके बमोजजम जररिाना र वििम्ि दस्िुर समेि लिई अनुसूजच 4 बमोजजमको ढााँचामा
ु ान भएको १ िषयलभत्र पलन इजाजिपत्र निीकरण
इजाजिपत्र निीकरण गरी ददन सक्नेछ । म्याद भि
नगराएमा त्यस्िो इजाजिपत्र स्ििाः रद्द हुनेछ ।

5. एफ.एम. रे लडयो दिाय िथा निीकरण शुल्क नगरपालिकाको नगरसभािे िोके बमोजजम हुनेछ ।
9. दस्िुर लिनुय पनेाः
1. एफ.एम. रे लडयो सञ्चािन गने सं स्था िा व्यजििे
लिनुय पनेछ ।

नगरपालिकाको नगरसभािे िोके बमोजजम शुल्क

2. उपदफा (१) बमोजजम शुल्क बुझाउाँदा सम्बजन्िि सं स्था िा व्यजििे सो आलथयक िषयको िे खापरीिण
सम्पन्न गराई सोको प्रलििेदन समेि पेश गनुय पनेछ ।
3. उपदफा (१) बमोजजम शुल्क नबुझाउने िा उपलनयम (२) बमोजजम िे खापरीिणको प्रलििेदन पेश
नगने सं स्था िा व्यजिका सम्बन्िमा नगरपालिकािे दे हाय बमोजजम गनय सक्नेछाःक) विज्ञापनमा रोक िगाउन,
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ख) सञ्चार सामग्री एिं सोसाँग सम्बजन्िि कच्चा पदायथको पैठारीमा रोक िगाउन,
ग) त्यस्िो सं स्था िा व्यजिको प्रेस प्रलिलनलि प्रमाणपत्र रद्द गनय ।
10. प्रसारणमा रोक िगाउन सवकनेाः नगरपालिकािे कुनै एफ.एम. रे लडयो प्रसारण स्थिको लनरीिण गदाय िा

त्यस्िो एफ.एम. रे लडयोको कुनै प्रसारण सम्बन्िमा परे को उजुरीको छानबीन गदाय दे हाय बमोजजम भएको

दे जखएमा बढीमा ३ मवहनाको िालग त्यस्िो एफ.एम. रे लडयोको कुनै काययक्रम िा सम्पूण य काययक्रमको
प्रसारणमा रोक िगाउन सक्नेछाः

1) लनरीिण िथा छानिीन गदाय शिय बमोजजम काययक्रम प्रसारण नगरे को र त्यसरी मौका ददाँदा
पलन शिय बमोजजम काम नगरे को भन्ने पुनाः गररएको लनरीिण िथा छानिीनबाट दे जखएमा

2) सलमलििे कसै िे काययविलि बमोजजम इजाजिपत्र नलिई अनलिकृि रूपमा कुनै काययक्रम प्रसारण

गरे को दे जखएमा त्यस्िो एफ.एम. रे लडयो ित्काि बन्द गने शव्द हटाउन सुझाि प्राप्त लनदे शन
गनय सक्नेछ । िर बन्द गनुय अगालड सफाईको मौका ददनु पनेछ ।

11. इजाजिपत्र रद्द गनय सवकनेाः िोवकएको शिय र समयािलिलभत्र प्रसारण प्रारम्भ नगने व्यजि िा सं स्थाको
इजाजिपत्र स्ििाः रद्द हुनेछ ।
12. एफ.एम. रे लडयो समन्िय िथा अनुगमन सलमलिाः
1. नगरपालिकामा लनम्नानुसारको एक एफ.एम. रे लडयो समन्िय िथा अनुगमन सलमलि रहनेछाः
क) नगरपालिकाको प्रमुख

ख) नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि

–सं योजक
–सदस्य

ग) नगरकाययपालिकाको सदस्यहरु मध्येिाट १ जना मवहिा

सवहि २ जना (विषयबस्िुको जानकारी भएको भए राम्रो)
घ) सम्िजन्िि विषयगि शाखाको शाखा प्रमुख

–सदस्य
–सदस्य सजचि

2. सामुदावयक िा लनजी दुिै सञ्चािकहरुिे रे लडयो सञ्चािक सलमलिको गठन गनय नसकेमा (१) मा गदठि
समन्ियमा सलमलििे

सिै काययकारीणी कायय गनेछ। रे लडयो सञ्चािक सलमलिमा नगर प्रमुख िा नगर

प्रमुखिे िोकेको प्रलिलनिी पदे न हुनेछ ।
13. एफ.एम. रे लडयो समन्िय िथा अनुगमन सलमलिको काम, कियव्य र अलिकाराः एफ.एम. रे लडयो समन्िय िथा
अनुगमन सलमलििाई दे हाय बमोजजमको काम, कियव्य र अलिकार हुनेछाः

1) नगरपालिकामा दिाय हुन आएका १०० िाट िमिासम्मका एफ.एम.. रे लडयोको दिाय सम्िन्िमा
आिश्यक लनणयय गने ।
2) नगरपालिकामा सञ्चालिि एफ.एम.. रे लडयोहरुिे िोवकएको शिय अनुरुप कायय गरे नगरे
अनुगमन गने व्यिस्था लमिाउने ।
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3) स्थानीय िहमा एफ.एम. रे लडयो सञ्चािनको िालग आिश्यक समन्िय िथा सोको अनुगमन
गने ।
4) आिश्यक दे खेको अन्य काययहरु गने ।
14. एफ.एम. रे लडयो समन्िय िथा अनुगमन सलमलिको बैठक र काययप्रवक्रयााः
1. एफ.एम. रे लडयो समन्िय िथा अनुगमन सलमलिको बैठक कजम्िमा त्रैमालसक रुपमा बस्नेछ ।
2. सलमलिको बैठक भत्ता नगरसभाबाट िोवकए बमोजजम हुनेछ ।
15. एफ.एम. रे लडयोिे पािना गनुपने शियहरुाः यस कानून बमोजजम दिाय भै सञ्चािनमा रहे का एफ एम
रे लडयोहरुिे काययक्रम प्रसारण गदाय दे हाय बमोजजमको शियहरुको अिीनमा रही काययक्रम प्रसारण गनुप
य नेछाः

1) एफ.एम. रे लडयोिे प्रशारण गने समाचार कुनै दि विशेषको नभई स्ििन्त्र, िटस्थ रुपमा सत्य
समाचारको रुपमा काययक्रम

प्रशारण गनुप
य नेछ ।

2) िोककल्याणकारी समाचारहरुको प्रशारणमा ध्यान ददनुपनेछ ।

3) समाचार प्रिाहमा दे शको रावियिा, साियभौमसत्ता, अखण्डिा िथा िािािरणमा कुनै पलन
वकलसमिे असर नपने वहसाबमा प्रशारण गनुप
य ने हुन्छ ।
4) सेिा लिन ईच्छु क सेिाग्राहीिाई विना पूिायग्रह सेिा उपिव्ि गराउनु पनेछ । साथै सेिा
सुवििा िोक्दा प्रचलिि बजार दरभन्दा बढी लिन पाइने छै न ।
5) कायायिय समय अजघपलछ र लबदाको ददनमा पलन सेिाग्राहीको आिश्यकिा बमोजजम सेिा
प्रिाह गने व्यिस्था सुलनश्चििा गनुय पनेछ ।
6) काययक्रम प्रसारण िा वििरण गदाय सम्बजन्िि प्रसारण सं स्था िा व्यजिको सहमलि लिनुपनेछ
।

7) यो काययविलि िागू हुन ु पूि य सूचना िथा सं चार मन्त्राियबाट राविय प्रशारण ऐन, २०४९ र
राविय प्रशारण लनयमाििी, २०५२ बमोजजम जारी गरे का १०० िाट सम्मका एफ. एम. को
ईजाजिपत्रहरु यसै काययविलि बमोजजम जारी भएको मालननेछ ।
8) आपिकािीन िा विपद्को समयमा नगरकाययपालिकाबाट लनदे शन भएमा सरकारी सूचनाहरू
लनाःशुल्क प्रसारण गनुप
य नेछ ।

9) युद्व िा सं कटकािीन समय आईपरे मा नगरकाययपालिकािे कुनै खास काययक्रमहरू मात्र प्रसारण
गनेगरी लनदे शन ददएमा सोही काययक्रमहरू मात्र प्रसारण गनुप
य नेछ ।
10) काययक्रम प्रसारण गने प्रसारण सं स्था िा व्यजििे काययक्रम प्रसारणको आरम्भ, बीच र अन्त्यमा
आफ्नो पररचय (कि साइन) ददनु पने ।
11) प्रचलिि ऐन कानुनको पूणरु
य पमा पररपािना गनुय पनेछ ।
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16. प्रशारण गनय नहुनाःे एफ.एम. रे लडयोहरुिे दे हाय बमोजजमको कुनै काययक्रम प्रसारण गने छै नाः
1) नेपािको सुरिा, शाजन्ि र व्यिस्थामा खिि पनय जाने ।

2) सियसािारण जनिाको सदाचार, नैलिकिा र सामाजजक मयायदामा आघाि पनय जाने ।
ाँ पु¥याउने ।
3) नेपािको साियभौमसत्ता र अखण्डिामा आच

4) विलभन्न जाि, जालि, िमय, िणय, िेत्र, सम्प्रदायका मालनसहरू बीच िैमनश्यिा लसजयना गने िा
सामाजजक दुभायिना फैिाउने ।

5) अदाििको अिहे िना हुने।

6) सामाजजक विकृलि फैिाउने वकलसमका अजिि सामग्रीहरू ।

7) कुनै व्यजिको नाम वकटान गरी कसै को मान, मयायदा िा प्रलिष्ठामा आघाि पाने सामग्रीहरू
।
8) सं वििान िथा प्रचलिि कानूनको सीमालभत्र रही

नगरसभािे

िोवकददएका अन्य सामग्रीहरू ।

प्रसारण गनय नहुने भनी

17. काययक्रम प्रशारण प्रारम्भ गनुय पनेाः
1. इजाजिपत्र प्राप्त व्यजि िा सङ्गदठि सं स्थािे इजाजिपत्र िा अनुमलिपत्र पाएको लमलििे िीन मवहनालभत्र
आफ्नो प्रसारण प्रारम्भ गनुय पनेछ ।

2. इजाजिपत्र प्राप्त कुनै व्यजि िा सङ्गदठि सं स्थािे उपलनयम (१) बमोजजमको अिलिलभत्र प्रसारण प्रारम्भ

गनय नसक्ने भएमा सोको आिार र कारण समेि खुिाई अिलि थपको िालग त्यस्िो अिलि भ ुिान हुन ु
अगािै नगरपालिका समि लनिेदन ददनुपनेछ ।

3. उपदफा (२) बमोजजम पनय आएको लनिेदन उपर आिश्यक जााँचबुझ गदाय अिलि थप गनय मनालसि
दे खेमा नगरपालिकािे एक मवहनासम्मको अिलि थप गनय सक्नेछ ।

4. उपदफा (१) िा (३) बमोजजमको अिलिलभत्र पलन प्रसारण प्रारम्भ नगने व्यजि िा सं स्थाको इजाजिपत्र
स्ििाः रद्द हुनेछ ।
18. वििरण संशोिन गनय सक्नेाः

1. कसैिे इजाजिपत्रमा उल्िे जखि कुनै वििरण बदल्न चाहे मा नगरसभािे िोके बमोजजमको दस्िुर सवहि
अनुसूची–9 बमोजजमको ढााँचामा नगरकाययपालिका समि लनिेदन ददनु पनेछ ।

2. उपदफा (१) बमोजजम वििरण बदल्न ददएको लनिेदनको व्यहोरा मुनालसब दे जखएमा नगरकाययपालिकािे
लनिेदन बमोजजमको वििरण बदल्न सक्नेछ ।
19. इजाजिपत्रको प्रलिलिवपाः

1. यस कानून बमोजजम प्राप्त इजाजिपत्र हराएमा, नालसएमा िा कुनै कारणिस च्यालिएमा इजाजिपत्र प्राप्त
व्यजि िा सं स्थािे सो को प्रलिलिवप माग गनय सक्नेछ ।
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2. कसैिे उपदफा (१) बमोजजम प्रलिलिपी माग गरे मा नगरपालिकािे पााँच सय रुपैयााँ दस्िुर लिई नक्कि
ददनुपनेछ ।

20. वििरण िदल्न सक्नेाः

1. कसैिे इजाजिपत्रमा उल्िे जखि कुनै वििरण बदल्न चाहे मा पााँच सय रुपैयााँ दस्िुर सवहि अनुसूची–३
बमोजजमको ढााँचामा नगरकाययपालिका समि लनिेदन ददनु पनेछ ।

2. उपदफा (१) बमोजजम वििरण बदल्न ददएको लनिेदनको व्यहोरा मुनालसब दे जखएमा नगरकाययपालिकािे
लनिेदन बमोजजमको वििरण बदल्न सक्नेछ ।
21. लनयमन गनय सक्नेाः
1. इजाजिपत्रमा उल्िे जखि शियहरू बमोजजम काययक्रम प्रसारण गरे िा नगरे को सम्बन्िमा एफ.एम. रे लडयो
समन्िय िथा अनुगमन सलमलििे िा िोवकएको अलिकारीिे प्रसारण सम्बन्िी सं स्थाको लनरीिण िथा
छानिीन गनय गराउन सक्नेछ । साथै लनरीिण िथा छानिीन गदाय शिय बमोजजम काययक्रम प्रसारण
नगरे को पाइएमा इजाजिपत्रमा उल्िेजखि शियहरू बमोजजम काययक्रम प्रसारण गनय एफ.एम. रे लडयो
समन्िय िथा अनुगमन सलमलििे िा िोवकएको अलिकारीिे एक पटकको िालग बढीमा १ मवहना समय
उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
2. उपदफा (१) बमोजजम लनरीिण िथा छानिीन गदाय शिय बमोजजम काययक्रम प्रसारण नगरे को र मौका
ददं दा पलन शिय बमोजजम काम नगरे को भन्ने पुनाः गररएको लनरीिण िथा छानिीनबाट दे जखएमा िा

सलमलििे कसै िे काययविलि बमोजजम इजाजिपत्र नलिई अनलिकृि रूपमा कुनै काययक्रम प्रसारण गरे को
दे जखएमा त्यस्िो एफ.एम. रे लडयो ित्काि बन्द गनय सक्नेछ । िर बन्द गनुय अगालड सफाईको मौका
ददनु पनेछ ।
22. दण्ड जरीिानााः
1. यस कानून विपररि गनेिाई काययपालिकािे एफ एम रे लडयो समन्िय िथा अनुगमन सलमलिको
लसफाररसमा दश हजार रुपैयााँसम्म जररिाना गनय सक्नेछ ।
2. उपदफा (१) बमोजजम जररिाना गनुय पूि य त्यस्िो एफ.एम..रे लडयो सञ्चािकिाई आफ्नो भनाइ राख्ने
मौका ददनुपनेछ ।
23. पुनरािेदनाः काययपालिकािे दफा २१ बमोजजम गरे को जररिाना उपर जचत्त नबुझ्ने पििे सो लनणयय भएको
३५ ददनलभत्र न्यावयक सलमलिमा पुनरािेदन गनय सक्नेछ ।
ु ीमा हेरफेर िथा थपघट गनय सक्नेाः काययविलिको अनूसच
ु ीमा हेरफेर िथा थपघट गनुय पने भएमा
24. अनूसच
नगरपालिका एफ.एम. रे लडयो समन्िय िथा अनुगमन सलमलिको लसफाररसमा नगरसभािे गनेछ ।
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काययविलिको सं शोिन गनुप
य ने भएमा नगरपालिका एफ.एम. रे लडयो

समन्िय िथा अनुगमन सलमलिको लसफाररसमा काययपालिकािे नगरसभामा पेश गरी सं शोिन गनुप
य नेछ ।
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अनुसूजच १
(काययविलिको दफा 5(१) साँग सम्िजन्िि)
नगरपालिकामा एफ. एम. रे लडयो इजाजिपत्रको स्िीकृलिका िालग ददइने लनिेदन
श्री ............................
रामपुर नगरपालिका एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सञ्चािन) काययविलि, २०७५ को दफा ३ (५) बमोजजम
एफ.एम. रे लडयो सञ्चािन गने इजाजिपत्र पाउनको िालग दे हायका वििरणहरू खुिाई यो लनिेदन गरे को छु ÷छौं
।
1. लनिेदकको,
(क) स्थायी ठे गाना –

(ख) अस्थायी ठे गाना –

जजल्िााः-

जजल्िााः-

गाउाँपालिका/नगरपालिकााः-

गाउाँपालिका/नगरपालिकााः-

िडा नं.

िडा नं.

गाउाँ/टोिाः-

गाउाँ/टोिाः-

फोन नं.

फोन नं.

घर नं.

घर नं.

फ्याक्स नं.

फ्याक्स नं.

नागररकिा लिएको जजल्िााः

इमेि ठे गानााः-

नागररकिा नं र नागररकिा लिएको लमलिाः
2. संस्था िा व्यजिको
क) नामाः

ाँ ी)
ख) आलथयक जस्थलि (जस्थर िथा चािु पूज

ग) अनुभिाः
घ) प्राविलिक दििााः

3. प्रसारण गररने स्थानाः4. प्रसारण हुने िेत्राः-

5. प्रसारण शुरु हुने लमलिाः6. प्रसारणको माध्यमाः7. प्रसारणको िमिााः8. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने विक्िेन्सी र च्यानिाः9. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने उपकरणहरूाः-

रामपुर नगरपालिकाको एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि, 2075
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10. प्रसारण सम्बन्िमा उपभोिा िथा अन्य व्यजि िा लनकायसंग गररएको सम्झौिााः11. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषााः12. प्रसारणको समयािलिाः-

13. प्रसारण गररने काययक्रमहरूाःमालथ िेजखएको व्यहोरा ठीक सााँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजजम सहुाँिा बुझाउाँिा ।
लनिेदकको
सहीाःनामाःलमलिाः-

रामपुर नगरपालिकाको एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि, 2075
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अनुसूजच २

(काययविलिको दफा ५(२) साँग सम्िजन्िि)
रामपुर नगरपालिकामा एफ. एम. रे लडयो इजाजिपत्र
इजाजिपत्र नं.
1. इजाजिपत्र पाउने व्यजि िा सं स्थाको नामाः2. ठे गानााः(क) स्थायी ठे गाना -

(ख) अस्थायी ठे गाना -

जजल्िााः-

जजल्िााः-

िडा नं.

िडा नं.

फोन नं.

फोन नं.

नगरपालिका÷गाउाँपालिका

नगरपालिका ÷गाउाँपालिका

गाउाँ । टोि -

गाउाँ । टोि -

3. प्रसारण सं स्था िा व्यजिको नामाः
4. प्रसारणको माध्यमाः

5. प्रसारणको िमिााः

6. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने,
(क) विक्िेन्सीाः

(ख) बैण्डाः

(घ) ट्रान्सलमटराः

(ङ) एण्टे नााः

7. प्रसारण प्रणािी स्थापना हुने ठाउाँ र प्रसारण केन्राः
8. प्रसारण हुने िेत्र र जनसं ख्यााः

10. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषााः

(ग) च्यानेिाः

9. प्रसारण शुरु हुने लमलिाः

11. प्रसारणको समय र समयािलिाः

12. प्रसारण गररने काययक्रमहरूाः
13. इजाजिपत्र बहाि रहने लमलिाः
१४. अन्य शियहरूाः
(क)
(ख)
कायायियको छाप

इजाजिपत्र ददने अलिकारीको,
सहीाः
लमलिाः
नामाः
दजायाः
कायायियाः

रामपुर नगरपालिकाको एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि, 2075
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अनुसूजच ३
(काययविलिको दफा ८(2) साँग सम्िजन्िि)
रामपुर नगरपालिकामा एफ. एम. रे लडयो इजाजिपत्रको निीकरणका िालग ददइने लनिेदन
श्री ............................
मैिे÷हामीिे लमलि .................. मा प्राप्त गरे को इजाजिपत्र नं...... आ.ि ......................... को
िालग निीकरण गररददन निीकरण दस्िुर समेि बुझाई (भौचर नं..........) श्रीमान् समि (आिश्यक कागजाि
सं िग्न गरी) अनुरोि गदयछु÷गदयछौ ।

लनिेदक
................................
सं िग्न
१) लनिेदन
२) सक्कि ईजाजिपत्र
३) भौचर÷रलसद
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अनुसूजच ४

(काययविलिको दफा ८(5) साँग सम्िजन्िि)
रामपुर नगरपालिकामा एफ. एम. रे लडयो इजाजिपत्र निीकरण
इजाजिपत्र नं.
1. इजाजिपत्र पाउने व्यजि िा सं स्थाको नामाः2. ठे गानााः(क) स्थायी ठे गाना -

(ख) अस्थायी ठे गाना -

जजल्िााः-

जजल्िााः-

िडा नं.

िडा नं.

फोन नं.

फोन नं.

नगरपालिका÷गाउाँपालिका

नगरपालिका ÷गाउाँपालिका

गाउाँ । टोि -

गाउाँ । टोि -

3. प्रसारण सं स्था िा व्यजिको नामाः
4. प्रसारणको माध्यमाः

5. प्रसारणको िमिााः

6. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने,
(क) विक्िेन्सीाः

(ख) बैण्डाः

(घ) ट्रान्सलमटराः

(ङ) एण्टे नााः

7. प्रसारण प्रणािी स्थापना हुने ठाउाँ र प्रसारण केन्राः
8. प्रसारण हुने िेत्र र जनसं ख्यााः
9. प्रसारण शुरु हुने लमलिाः

(ग) च्यानेिाः

10. प्रसारणमा प्रयोग हुने भाषााः

11. प्रसारणको समय र समयािलिाः

12. प्रसारण गररने काययक्रमहरूाः
13. इजाजिपत्र बहाि रहने लमलिाः
14. अन्य शियहरूाः
(क)
(ख)
(ग)
कायायियको छाप

इजाजिपत्र ददने अलिकारीको,
सहीाः
लमलिाः
नामाः
दजायाः
कायायियाः

रामपुर नगरपालिकाको एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि, 2075
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निीकरणको वििरण
आलथयक िषय

निीकरण दस्िुर िथा

निीकरण लमलि

अन्य वििरण

रामपुर नगरपालिकाको एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि, 2075
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अनुसूजच ५
(काययविलिको दफा ७(1) साँग सम्िजन्िि)
स्याटे िाइट ररलसलभङ्ग लसष्टम/ स्याटे िाइट कम्यूलनकेशन लसष्टम (अथय स्टे शन) को िाइसेन्सको िालग ददइने
दरखास्िाः
श्री .............................,
स्याटे िाइट ररलसलभङ्ग लसष्टम राख्न िथा प्रयोग गनयको िालग दे हायका वििरणहरू खुिाई प्रोफमाय इन््िाइस र
टे जक्नकि स्पेजशवफकेशनको प्रलिलिवपसमेि सं िग्न गरी स्याटे िाइट ररलसलभङ्ग लसष्टमको िाइसेन्स पाउनको
िालग अनुरोि गदयछु ।
1. प्रयोग गनुय पने उद्देश्य र कारणाः
2. प्रयोग गनय चाहेको लसष्टमको वििरण,
(क) लनमायिाको नामाः

(ख) मोडे ि नं.

(ग) लसररयि नं.

(घ) साइज र अन्य वििरणाः

(ङ) एण्टे ना सम्बन्िी वििरणाः
3. प्रयोग गररने ठाउाः
4. आर. एफ. विक्िेन्सी रे न्ज/ प्रयोग गने विक्िेन्सीाः
5. कुन स्याटे िाइटको माध्यमबाट के कस्िो सञ्चार आदान प्रदान गने होाः
6. प्रयोग भइरहेको भए कुन लमलिदे जख प्रयोग भइरहे को होाः
7. प्रयोगाः

(क) व्यजिगिाः

(ख) सामुवहकाः

8. सामुवहक रूपमा प्रयोग गररने भए प्रयोगकिायहरूको नाम र अन्य वििरणाः (नाम यसै साथ सं िग्न गरे को
हुनपु ने)
9. घर बहािमा लिई रे लडयो यन्त्र राख्ने िा प्रयोग गने भए घर िनीको स्िीकृलि भए नभएकोाः
10. (घर िनीको स्िीकृलि पत्र यसैसाथ सं िग्न गनुय पने)
11. आयाि गररने दे शको नामाः
12. आयाि हुने भन्सार कायायियको नामाः
दरखास्ििािाको
सहीाः–
नामाः–
ठे गानााः–
लमलिाः–

रामपुर नगरपालिकाको एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि, 2075
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अनुसूजच ६
ाँ सम्िजन्िि)
(काययविलिको दफा ७(4) सग
एफ एम ट्रान्सलमटर र एस.टी.एि. लिङ्कको िाईसेन्सको िालग दरखास्ि
श्री ...............................,
दे हायका रे लडयो यन्त्र राख्न िथा प्रयोग गनयको िालग दे हायका वििरणहरू खुिाई प्रोफमाय
इन््िाइस र टे जक्नकि स्पेलसवफकेशनको प्रलिलिवप समेि सं िग्न गरी रे लडयो यन्त्रको िाइसेन्स पाउनको िालग
अनुरोि गदयछु ।
१. रे लडयो यन्त्र प्रयोग गनायको उद्देश्य एिं कारणाः
२. प्रयोग गने स्थानाः
३. प्रयोग गररने विक्िेन्सीाः
४. प्रयोग गने अनुमालनि लमलिाः
५. रे लडयो यन्त्रको वििरणाः
(क) लनमायिााः
(ख) मोडेि नं.
(ग) लसररयि नं.
(घ) अन्य वििरणाः
६. स्टे शनको प्रकाराः
७. प्रयोग गररने प्रणािीको प्रकाराः
८. प्रयोग गररने समयाः
९. अन्य वििरणाः
(क)
(ख)
दरखास्ििािाको
सहीाः–
नामाः–
ठे गानााः–
लमलिाः

रामपुर नगरपालिकाको एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि, 2075
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अनुसूजच ७
(काययविलिको दफा ७(4) साँग सम्िजन्िि)
स्याटे िाइट ररलसलभङ्ग लसष्टमको िाइसेन्सको नमूना
दे हायका व्यजि, फमय, कम्पनी िा सं स्थािाई लनम्न लिजखि शियहरू पािन गने गरी लनम्न वििरणको स्याटे िाइट
ररलसलभङ्ग लसष्टम (अथय स्टे शन) राख्न िथा प्रयोग गनय पाउने गरी यो िाइसेन्स ददइएको छ ।
१. व्यजि, फमय, कम्पनी िा सं स्थाको नामाः
२. ठे गानााः
३. िाइसेन्स नं.
४. जडान हुने स्थानाः
५. अथय स्टे शन स्याटे िाइट लसष्टमको वििरणाः
(क) लनमायिाको नामाः

(ख) मोडे ि नं.

(ग) साइज र अन्य वििरणाः

(घ) एण्टे नाको वििरणाः

६. इनपुट विक्िेन्सी रे न्ज/ प्रयोग गररने विक्िेन्सीाः
७. कुन स्याटे िाइटको माध्यमबाट कस्िो सञ्चार आदान–प्रदान गनेाः
८. प्रयोगाः
(क) व्यजिगिाः

(ख) सामूवहकाः

९. सामूवहक रूपमा प्रयोग गररने भए जोलडने िाइन सं ख्या र व्यजिहरूको नामाः
१०. िाइसेन्सिािािे पािन गनुय पने शियहरूाः–
(क) साियजलनक सडक, लबजुिी, साियजलनक सञ्चारिाई असर पानय नपाउने गरी लनजी घर
कम्पाउण्डलभत्र मात्र वििरण गनुय पनेछ ।
(ख) आम जनिाको िालग प्रसारण भएको प्राप्त प्रसारण सामाग्री बाहे क अन्य कुनै प्रकारको
प्रसारण सामाग्रीहरू वििरण िा प्रसारण गनय पाइने छै न ।
(ग) मुनाफा िा शुल्क आदद लिई फाइदा लिन िा व्यापाररक प्रयोग गनय पाइने छै न ।
कायायियको छाप

िाइसेन्स ददने अलिकारीको
सहीाः–
नामाः–
दजायाः–
लमलि–

रामपुर नगरपालिकाको एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि, 2075
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निीकरणको वििरण
आलथयक िषय

निीकरण दस्िुर िथा

निीकरण लमलि

अन्य वििरण

रामपुर नगरपालिकाको एफ.एम. रे लडयो (व्यिस्थापन िथा सं चािन) काययविलि, 2075
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दस्िखि
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अनुसूजच ८
(काययविलिको दफा ७(4) साँग सम्िजन्िि)
एफ एम ट्रान्सलमटर र एस.टी.एि. लिङ्क राख्न िथा प्रयोग गनयको िालग िाइसेन्स
दे हायका व्यजि, फमय, कम्पनी िा सं स्थािाई लनम्न लिजखि शियहरू पािन गने गरी लनम्न वििरणको रे लडयो
यन्त्र राख्न िथा प्रयोग गनय पाउने गरी यो िाइसेन्स ददइएको छ ।
१. व्यजि, फमय, कम्पनी िा सं स्थाको नामाः
२. ठे गानााः

५. प्रयोगको उद्देश्याः

३. िाइसेन्स नं.

६. प्रयोग गने स्थानाः

४. प्रयोग गररने स्थानाः

७. प्रयोग गररने विक्िेन्सीाः

८. रे लडयो यन्त्रको वििरणाः
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
९. प्रयोग गने लमलिाः
१०. स्टे शनको प्रकाराः
११. प्रयोग गररने प्रणािीाः
१२. प्रयोग गररने समयाः
१३. िाइसेन्सिािािे पािन गनुय पने शियहरूाः–
(क)
(ख)
(ग)
कायायियको छापाः

िाइसेन्स ददने अलिकारीको
सहीाः–
नामाः–
दजायाः–
लमलिाः–
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निीकरणको वििरण
आलथयक िषय

निीकरण दस्िुर िथा
अन्य वििरण

निीकरण लमलि
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निीकरण गने अलिकारीको
दस्िखि
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अनुसूजच ९
(काययविलिको दफा 18(1) र २०(1) साँग सम्िजन्िि)
रामपुर नगरपालिकामा एफ. एम. रे लडयो इजाजिपत्रको वििरण बदल्न ददईने लनिेदनको ढााँचा
श्री ............................,
मैिे÷हामीिे

लमलि .................. मा

प्राप्त गरे को इजाजिपत्र नं. ..... मा दे हाय बमोजजमको वििरण

बदल्न चाहेकोिे सं िग्न अनुसारको कागजािहरु सवहि श्रीमान् समि अनुरोि गदयछु÷गदयछौं ।

लनिेदक
.......................
बदल्न चाहेको वििरण
क)
ख)
ग)
सं िग्न
१) लनिेदन
२) सक्कि ईजाजिपत्र
३) भौचर÷रलसद

प्रमाजणकरण लमलि :- 2075/03/31
आज्ञािे
(ज्ञानराज कोइरािा)
प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि
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