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तनहँ लिल्ला, गण्डकी प्रदे श
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गाउँ कार्यपालिकाद्वारा प्रकालशत
खण्डः ३
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दे वघाट गाउँ पालिका

एफ.एि. रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन)
कार्यलवधी,
२०७६
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एफ.एि. रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७६
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतः २०७६/०३/३०
प्रिाणीत लिलतः २०७६/०४/०५
प्रस्तावनाः एफ.एि रे लियो सञ्चािनको िालग अनुिल , नवीकरण र लनयिन गने सम्बन्धिा काययलवलि व्यवस्था गनय
वाञ्छनीय भएकोिे, दे वघाट गाउँ काययपालिकािे नेपािको संलविानको िारा २२६ (१) बिोलजि था स्थानीय स्वायत्त
शासन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र प्रशासकीय काययलवलि (लनयलि गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ बिोलजि यो काययलवलि
बनाई िागू गरे को छ ।
१. संलिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस काययलवलिको नाि "एफ.एि रे लियो (व्यवस्थापन था संचािन) काययलवलि, २०७६"
रहे को छ ।
(२) यो काययलवलि ुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययलवलििा–
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)
छ)
ज)
झ)

ञ)

“अध्यक्ष” भन्नािे गाउँ काययपालिकाको अध्यक्ष सम्झनुपछय ।
“उपाध्यक्ष” भन्नािे गाउँ काययपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनुपछय ।
“काययपालिका” भन्नािे गाउँ काययपालिका सम्झनुपछय ।
“प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ ” भन्नािे गाउँ काययपालिकाको प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ सम्झनुपछय ।
“गाउँ पालिका” भन्नािे दे वघाट गाउँ पालिका सम्झनु पछय ।
“िन्त्रािय” भन्नािे सूचना था सञ्चार िन्त्रािय वा सो कािको िालग ोलकएको संघको िन्त्राियिाई सम्झनु
पछय ।
"कायाय िय" भन्नािे दे वघाट गाउँ काययपालिकाको कायायिय सम्झनु पछय ।
“सभा” भन्नािे गाउँ पालिकािे आव्हान गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०७४ बिोलजि बसेको गाउँ सभा
सम्झनुपछय ।
“स्याटे िाईट ररलसलभंग लसष्टि” भन्नािे अलिकां श भाग पृथ्वीको वायुिण्डि बालहर रहने वा रहे को एक वा एक
भन्दा बढी भू—उपग्रहहरु व अन्तररक्ष स्टे शनबाट प्राप्त गने लिस एण्टे ना िगाय का संचार प्रणािी सम्झनु
पदय छ ।
“रे लियो यन्त्र” भन्नािे िगा ार ारको कनेक्शन लवना रे लियो रं गद्धारा शब्द, लचत्र वा संके प्राप्त गनेवा
पठाउने कािको लनलित्तप्रयोग गररने दे हायको यन्त्रहरु सम्झनुपछय ः

(लिस एण्टे ना िगाय सबै प्रकारको स्याटिाइट ररलसलभंग लसष्टिहरु, रे लियो टर ान्सलिटर)
३. प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रिको रे खदे ख र सञ्चािनः (१) गाउँ पालिकालभत्र १०० वाट सम्मको एफ एि रे लियोको
प्रसारण सम्बन्धी काययक्रिको रे खदे ख र सञ्चािनको नील लनिाय ण गने अलिकार गाउँ काययपालिकािाई हुनेछ ।
(२) यो काययलवलि िागु हुनुपूवय प्रचलि कानून बिोलजि इजाज पत्र लिई सञ्चािन भैरहे का एफएि रे लियोहरुको
प्रसारण सम्बन्धी काययक्रिको रे खदे ख र सञ्चािन कायय सिे गाउँ पालिकाको हुनेछ ।
४. इिाितपत्र नलिई प्रसारण गनय नहनेः (१) कसैिे यस काययलवलि बिोलजि इजाज पत्र नलिई यस गाउँ पालिका
क्षेत्रलभत्र एफएि सञ्चािन गनय पाउने छै न ।
(२) कसैिे उपदफा (१) लवपरर गरे िा दफा २१ बिोलजि जरीवाना गररने छ ।
(३) यस दफािा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलन यो काययलवलि आउनु भन्दा अगावै प्रचलि नेपाि कानून
बिोलजि द ाय भै सञ्चािन भैरहे का १०० वाटसम्म क्षि ा भएका एफएि रे लियोहरुको हकिा नयाँ इजाज पत्र
लिइरहनु पने छै न ।

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६
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५. इिाितपत्रको िालग लनवेदन लदनु पननः (१) एफ.एि. रे लियो सञ्चािन इजाज पत्र लिन चाहने व्यखि वा संगलठ
संस्थािे अनुसूची–१ बिोलजिको ढाँ चािा प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ सिक्ष लनवेदन लदनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि लदइने ईजाज पत्र अनुसूची–२ को ढाँ चािा उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
६. लनवेदनसाथ संिग्न गनुयपननः दफा ५ बिोलजि लदने लनवेदन साथ दे हायको कागजा संिग्न गनुयपनेछः
(क) सम्बखन्ध लवषयिा अनुभवी था ख्ाल प्राप्त व्यखि वा िान्य ा प्राप्त अनुसन्धनात्मक संस्थाबाट आफूिे
इजाज पत्र लिन खोजेको लवषयको आलथयक, प्रालवलिक था व्यावसालयक पक्षिा लवस्तृ अध्ययन गनय िगाई
यार गरे को प्रल वेदन ।
(ख) प्रसारण संस्था द ाय को प्रिाणपत्र सम्बखन्ध लविान था सञ्चािकहरूको नागररक ाको प्रिाणपत्रको
प्रल लिलप,
(ग) लनवेदन दस्तुर गाउँ सभािे ( ोके अनुरुपको रकि) बुझाएको नगदी रलसद वा ोलकएको राजश्व खा ािा जम्मा
गरे को दोस्रो प्रल भौचरको साथै प्रसारण केन्द्र रहने ठाउँ को लववरण ।
(घ) एफ रे लियो द ाय र नवीकरणको िालग आवश्यक कागजा हरु अनुसूची—१ र नवीकरणको िालग अनुसूची—
२ बिोलजि कागजा हरु अलनवायय सिाबेश गनुयपने छ ।
७. इिाितपत्र लदन सलकनेः (१) गाउँ पालिकािे दफा ५ बिोलजि प्राप्त लनवेदन र संिग्न कागजा साथै राखी
लिक्वेन्सी उपिब्ध हुने नहुने सम्बन्धिा नेपाि सरकारको लवषयग िन्त्राियिा िेखखपठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि िेखखपठाएको लवषयिा नेपाि सरकारको सम्बखन्ध िन्त्राियबाट लिक्वेन्सी उपिब्ध
गराउन सलकने व्यहोरा िेखखआएिा गाउँ पालिकािे लनवेदकिाई इजाज पत्र उपिब्ध गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोलजि इजाज पत्र लदनुपूवय गाउँ पालिकािे रे लियो उपकरणहरु (एफ एि टर ान्सलिटर,
एस.टी.एि.लिंक र लब.लब.लस.ररलसभर) को इजाज र लनयिनको व्यवस्था लििाउनु पनेछ ।
(४) रे लियो उपकरणहरु (एफ एि टर ान्सलिटर, एस.टी.एि.लिंक र लब.लब.लस.ररलसभर) को इजाज पत्र लिनको िालग
अनुसूची—६, ७, र ८ बिोलजि कागजा हरु अलनवायय सिाबेश गनुयपने छ ।
(५) इजाज पत्रको अवलि एक आलथयक वषयको हुनेछ ।
८. इिाितपत्रको अवलध र नवीकरण दस्तुरः (१) एफ.एि रे लियोको इजाज पत्र प्रत्येक आलथयक वषयिा नवीकरण
गनुय पनेछ ।
(२) इजाज पत्र नवीकरण गराउन चाहने संस्था वा व्यखििे इजाज पत्र बहाि रहने अवलि भुिान नहुँ दै गाउँ
सभािे ोके अनुसारको बुझाउनु पने अलघल्लो आलथयक बषयको शुल्क बुझाएको प्रिाण सं िग्न गरी इजाज पत्र
नवीकरणको िालग अनुसूची—३ बिोलजिको ढाँ चािा सूचना शाखािा लनवेदन लदनु पनेछ ।
(३) दफा (२) बिोलजि इजाज पत्र नवीकरणको िालग कुनै लनवेदन पनय आएिा प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िे
सभािे ोके बिोलजि शुल्क लिई त्यस्तो इजाज पत्र नवीकरण गरी लदन सक्नेछ ।
(४) दफा (२) बिोलजिको म्याद भुिान भएपलछ १ वषयलभत्रसम्म इजाज पत्र नवीकरण गनय आएिा सभािे ोके
बिोलजि जररवाना र लविम्व दस्तुर सिे लिई इजाज पत्र नवीकरण गरी लदन सक्नेछ । म्याद भुिान भएको
१ वषयलभत्र पलन इजाज पत्र नवीकरण नगराएिा त्यस्तो इजाज पत्र स्व ः रद्द हुनेछ ।
( ५) एफ.एि रे लियो द ाय , था नवीकरण शुल्क सम्वखन्ध स्थानीय हको नगर था गाउँ सभािे ोके बिोलजि
हुनेछ ।
९. दस्तुर लतनुय पननः (१) एफ.एि रे लियो सञ्चािन गने संस्था वा व्यखििे गाउँ सभािे ोके बिोलजि शुल्क ल नुय पनेछ
।
(२) उपदफा (१) बिोलजि शुल्क बुझाउँ दा सम्बखन्ध संस्था वा व्यखििे सो आलथयक वषयको िेखापरीक्षण सम्पन्न
गराई सोको प्रल वेदन सिे पेश गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोलजि शुल्क नबुझाउने वा उपलनयि (२) बिोलजि िेखापरीक्षणको प्रल वेदन पेश नगने संस्था
वा व्यखिका सम्बन्धिा दे वघाट गाउँ पालिकािे दे हाय बिोलजि गनय सक्नेछः–
(क) लवज्ञापनिा रोक िगाउन,
एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६
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(ख) सञ्चार सािग्री एवं सोसँग सम्बखन्ध कच्चा पदाय थको पैठारीिा रोक िगाउन,
(ग) त्यस्तो संस्था वा व्यखिको प्रेस प्रल लनलि प्रिाणपत्र रद्द गनय ।
१०. प्रसारणिा रोक िगाउन सलकनेः गाउँ पालिकािे कुनै एफएि रे लियो प्रसारण स्थिको लनरीक्षण गदाय वा त्यस्तो
एफएि रे लियोको कुनै प्रसारण सम्बन्धिा परे को उजुरीको छानबीन गदाय दे हाय बिोलजि भएको दे खखएिा बढीिा
३ िलहनाको िालग त्यस्तो एफएि रे लियोको कुनै काययक्रि वा सम्पू णय काययक्रिको प्रसारणिा रोक िगाउन सक्नेछः
(क) लनरीक्षण था छानवीन गदाय श य बिोलजि काययक्रि प्रसारण गरे को र त्यसरी िौका लदं दा पलन श य बिोलजि
काि नगरे को भन्ने पुनः गररएको लनरीक्षण था छानवीनबाट दे खखएिा
(ख) सलिल िे कसैिे काययलवलि बिोलजि इजाज पत्र नलिई अनलिकृ रूपिा कुनै काययक्रि प्रसारण गरे को
दे खखएिा त्यस्तो एफ.एि रे लियो त्काि बन्द गने शव्द हटाउन सुझाव प्राप्त लनदे शन गनय सक्नेछ । र बन्द गनुय
अगालि सफाईको िौका लदनु पनेछ ।
११. इिाितपत्र रद्द गनय सलकनेः ोलकएको श य र सियावलिलभत्र प्रसारण प्रारम्भ नगने व्यखि वा संस्थाको
इजाज पत्र स्व ः रद्द हुनेछ ।
१२. एफ.एि रे लिर्ो सिन्वर् तथा अनुगिन सलिलतः (१) गाउँ पालिकािा लनम्नानुसारका एक एफ.एि रे लियो सिन्वय
था अनुगिन सलिल रहने छः
क) गाँ उपालिकाको अध्यक्ष
– संयोजक
ख) सम्वखन्ध गाउँ पालिकाको प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
– सदस्य
ग) काययपालिकाको सदस्यहरु िध्येवाट १ जना िलहिा सलह २ जना
– सदस्य
(लवषयबस्तुको जानकारी भएको भए राम्रो)
घ) सम्वखन्ध लवषयग शाखाको शाखा प्रिूख
– सदस्य सलचव
१३. एफ.एि रे लिर्ो सिन्वर् तथा अनुगिन सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकारः एफएि रे लियो सिन्वय था
अनुगिन सलिल िाई दे हाय बिोलजिको काि, क यव्य र अलिकार हुनेछः
क) स्थानीय हिा द ाय हुन आएका १०० वाट क्षि ासम्मको एफ.एि. रे लियोको द ाय सम्वन्धिा आवश्यक लनणयय
गने ।
ख) स्थानीय हिा सञ्चालि एफ.एि. रे लियोहरुिे ोलकएको श य अनुरुप कायय गरे नगरे अनुगिन गने व्यवस्था
लििाउने ।
ग) स्थानीय हिा एफ.एि रे लियो सञ्चािनको िालग आवश्यक सिन्वय था सोको अनुगिन गने ।
घ) आवश्यक दे खेको अन्य काययहरु गने ।
१४. एफ.एि रे लिर्ो सिन्वर् तथा अनुगिन सलिलतको बैठक र कार्यप्रलक्रर्ाः (१) एफएि रे िीयो सिन्वय था
अनुगिन सलिल को बैठक कखििा त्रैिालसक रुपिा बस्नेछ ।
(२) सलिल को बैठक काययपालिकाको सदस्यिे पाए बिोलजि हुनेछ ।
१५. एफ.एि रे लिर्ोिे पािना गनुपनन शतयहरः यस कानून बिोलजि द ाय भै सञ्चािनिा रहे का एफ एि रे लियोहरुिे
काययक्रि प्रसारण गदाय दे हाय बिोलजिको श यहरुको अिीनिा रही काययक्रि प्रसारण गनुयपनेछः
क) एफ .एि रे लियोिे प्रशारण गने सिाचार कुनै दि लवशेषको नभई स्व न्त्र, टस्थ रुपिा सत्य सिाचारको
रुपिा काययक्रि प्रशारण गनुयपनेछ ।
ख) िोक कल्याणकारी सिाचारहरुको प्रशारणिा ध्यानलदनु पनेछ ।
ग) सिाचार प्रवाहिा दे शको रालष्टरय ा, सावयभौिसत्ता, अखण्ड ा था वा ावरणिा कुनै पलन लकलसििे असर
नपने लहसाबिा प्रशारण गनुयपने हुन्छ ।
घ) सेवा लिन ईच्छु क सेवाग्राहीिाई लवना पूवाय ग्रह सेवा उपिव्ि गराउनु पनेछ । साथै सेवा सुलविा ोक्दा प्रचलि
बजार दरभन्दा बढी लिन पाइने छै न ।
ि.) कायाय िय सिय अलघपलछ र लबदाको लदनिा पलन सेवाग्राहीको आवश्यक ा बिोलजि सेवा प्रवाह गने व्यवस्था
सुलनश्च ा गनुय पनेछ ।
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च ) काययक्रि प्रसारण वा लव रण गदाय सम्बखन्ध प्रसारण संस्था वा व्यखिको सहिल लिनु पने ।
छ) यो काययलवलि िागू हुनु पूवय सू चना था संचार िन्त्राियबाट रालष्टरय प्रशारण ऐन, २०४९ र रालष्टरय प्रशारण
लनयिाविी, २०५२ बिोलजि जारी गरे का १०० वाट सम्मका एफ. एि. को ईजाज पत्रहरु यसै काययलवलि
बिोलजि जारी भएको िालनने छ ।
(ज) आपत्कािीन वा लवपद् को सियिा दे वघाट काययपालिकाबाट लनदे शन भएिा सरकारी सूचनाहरू लनःशुल्क
प्रसारण गनुय पने ।
झ) युद्व वा संकटकािीन सिय आई परे िा दे वघाट काययपालिकािे कुनै खास काययक्रिहरू िात्र प्रसारण गने गरी
लनदे शन लदएिा सोही काययक्रिहरू िात्र प्रसारण गनुय पने ।
(ञ) काययक्रि प्रसारण गने प्रसारण संस्था वा व्यखििे काययक्रि प्रसारणको आरम्भ, बीच र अन्त्यिा आफ्नो पररचय
(कि साइन) लदनु पने ।
ट) प्रचलि ऐन कानुनको पूणयरुपिा पररपािना गनुय पनेछ ।
१६. प्रशारण गनय नहनेः एफएि रे लियोहरुिे दे हाय बिोलजिको कुनै काययक्रि प्रसारण गने छै नः
(क) नेपािको सुरक्षा, शाखन्त र व्यवस्थािा खिि पनय जाने ।
(ख) सवयसािारण जन ाको सदाचार, नैल क ा र सािालजक ियाय दािा आघा पनय जाने ।
(ग) नेपािको सावयभौिसत्ता र अखण्ड ािा आँ च पुयायउने ।
(घ) लवलभन्न जा , जाल , ििय, वणय, क्षेत्र, सम्प्रदायका िालनसहरू बीच वैिनश्य ा लसजयना गने वा सािालजक दु भाय वना
फैिाउने ।
(ङ) अदाि को अवहे िना हुने
(च) सािालजक लवकृल फैिाउने लकलसिका अखिि सािग्रीहरू ।
(छ) कुनै व्यखिको नाि लकटान गरी कसैको िान, ियाय दा वा प्रल ष्ठािा आघा पाने सािग्रीहरू ।
(ज) संलविान था प्रचलि कानूनको सीिालभत्र रही गाउँ सभािे प्रसारण गनय नहुने भनी ोलकलदएका अन्य
सािग्रीहरू ।
१७. कार्यक्रि प्रशारण प्रारम्भ गनुय पननः (१) इजाज पत्र प्राप्त व्यखि वा सङ्गलठ संस्थािे इजाज पत्र वा अनुिल पत्र
पाएको लिल िे ६ िलहनालभत्र आफ्नो प्रसारण प्रारम्भ गनुय पनेछ ।
(२) इजाज पत्र प्राप्त कुनै व्यखि वा सङ्गलठ संस्थािे उपलनयि (१) बिोलजिको अवलिलभत्र प्रसारण प्रारम्भ गनय
नसक्ने भएिा सोको आिार र कारण सिे खुिाई अवलि थपको िालग त्यस्तो अवलि भुिान हुनु अगावै
गाउँ पालिका सिक्ष लनवेदन लदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोलजि पनय आएको लनवेदन उपर आवश्यक जाँ चबुझ गदाय अवलि थप गनय िनालसव दे खेिा
गाउँ पालिकािे ६ िलहनासम्मको अवलि थप गनय सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बिोलजिको अवलिलभत्र पलन प्रसारण प्रारम्भ नगने व्यखि वा संस्थाको इजाज पत्र स्व ः
रद्द हुनेछ ।
१८. लववरण संशोधन गनय सक्ेः (१) कसैिे इजाज पत्रिा उल्लेखख कुनै लववरण बदल्न चाहे िा गाउँ सभािे ोके
बिोलजि दस्तुर सलह अनुसूची–५ बिोलजिको ढाँ चािा कायाय िय सिक्ष लनवेदन लदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि लववरण बदल्न लदएको लनवेदनको व्यहोरा िुनालसब दे खखएिा दे वघाट काययपालिकािे
लनवेदन बिोलजिको लववरण बदल्न सक्नेछ ।
१९. इिाितपत्रको प्रलतलिलपः (१) यस कानून बिोलजि प्राप्त इजाज पत्र हराएिा, नालसएिा वा कुनै कारणवश
च्याल एिा इजाज पत्र प्राप्त व्यखि वा संस्थािे सो को प्रल लिलप िाग गनय सक्नेछ ।
(२) कसैिे उपदफा (१) बिोलजि प्रल लिपी िाग गरे िा रु. ५००/- रुपैयाँ दस्तुर लिइ नक्कि लदनुपनेछ ।
२०. लववरण वदल्न सक्ेः
(१) कसैिे इजाज पत्रिा उल्लेखख कुनै लववरण बदल्न चाहे िा गाउँ सभािे ोके बिोलजि दस्तुर सलह अनुसूची–
३ बिोलजिको ढाँ चािा कायायिय सिक्ष लनवेदन लदनु पनेछ ।
एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६
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(२) उपदफा (१) बिोलजि लववरण बदल्न लदएको लनवेदनको व्यहोरा िुनालसब दे खखएिा गाउँ काययपालिकािे
लनवेदन बिोलजिको लववरण बदल्न सक्नेछ ।
२१. लनर्िन गनय सक्ेः (१) इजाज पत्र उल्लेखख श यहरू बिोलजि काययक्रि प्रसारण गरे वा नगरे को सम्बन्धिा
एफ.एि रे लियो सिन्वय था अनुगिन सलिल िे वा ोलकएको अलिकारीिे प्रसारण सम्बन्धी संस्थाको लनरीक्षण
था छानवीन गनय गराउन सक्नेछ । साथै लनरीक्षण था छानवीन गदाय श य बिोलजि काययक्रि प्रसारण नगरे को
पाइएिा इजाज पत्र उल्लेखख श यहरू बिोलजि काययक्रि प्रसारण गनय एफ.एि रे लियो सिन्वय था अनुगिन
सलिल िे वा ोलकएको अलिकारीिे एक पटकको िालग बढीिा १ िलहना सिय उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि लनरीक्षण था छानवीन गदाय श य बिोलजि काययक्रि प्रसारण नगरे को र िौका लदं दा
पलन श य बिोलजि काि नगरे को भन्ने पुनः गररएको लनरीक्षण था छानवीनबाट दे खखएिा वा सलिल िे कसैिे
काययलवलि बिोलजि इजाज पत्र नलिई अनलिकृ रूपिा कुनै काययक्रि प्रसारण गरे को दे खखएिा त्यस्तो एफ.एि
रे लियो त्काि बन्द गनय सक्नेछ । र बन्द गनुय अगालि सफाईको िौका लदनु पनेछ ।
२२. दण्ड िरीवानाः (१) यस कानून लवपरर गनेिाई काययपालिकािे एफ एि रे लियो सिन्वय था अनुगिन सलिल को
लसफाररशिा रु. ५००/- रुपैयाँसम्म जरीवाना गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि जरीवाना गनुयपूवय त्यस्तो एफ.एि.रे िीयो सञ्चािकिाई आफ्नो भनाइ राख्ने िौका
लदनुपनेछ ।
२३. पुनरावेदनः काययपालिकािे दफा २१ बिोलजि गरे को जरीवाना उपर लचत्त नबुझ्ने पक्षिे सो लनणयय भएको ३५
लदनलभत्र न्यालयक सलिल िा पुनरावेदन गनय सक्नेछ ।
२४. अनूसुचीिा हे रफेर तथा थपघट गनय सक्ेः
काययलवलिको अनूसुचीिा हे रफेर था थपघट गन गनुय पने भएिा गाउँ पालिकाको एफ.एि रे लियो सिन्वय था
अनुगिन सलिल को लसफाररशिा गाउँ सभािे गनेछ ।
२५. कार्यलवलधको व्याख्ा तथा संशोधन:
काययलवलिको संशोिन गनुय पने भएिा गाउँ पालिकाको एफ.एि रे लियो सिन्वय था अनुगिन सलिल को
लसफाररशिा काययपालिकािे गाउँ सभािा पेश गरी संशोिन गनुयपने छ ।
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अनुसुलच — १
एफ.एि रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७६ को दफा ५.१ सँग सम्वन्धन्धत
स्थानीर् तहिा एफ. एि. रे लिर्ो इिाितपत्रका स्वीकृत िालग लदइने लनवेदन
श्री प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ ज्यू,
दे वघाट गाउँ पालिका
गाउँ काययपालिकाको कायायिय
दे वघाट नहुँ ।
एफ.एि रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६ को दफा ३ (५) बिोलजि एफ.एि
रे लियो सञ्चािन गने इजाज पत्र पाउनको िालग दे हायका लववरणहरू खुिाई यो लनवेदन गरे को छु /छौं ।
१. लनवेदकको,
(क) स्थायी ठे गाना –
(ख) अस्थायी ठे गाना –
लजल्लाः–
लजल्लाः–
दे वघाट गाउँ पालिका कायायिय
विा नं.–
विा नं.–
गाउँ । टोिः–
गाउँ । टोिः–
फोन नं. –
फोन नं.–
घर नंः–
घर नंः–
फ्याक्स नंः–
फ्याक्स नंः–
नागररक ा लिएको लजल्ला
इिेि ठे गानाः–
नागररक ा नं र नागररक ा लिएको लिल ः–
२. संस्था वा व्यखिको
(क) नािः
(ख) आलथयक खस्थल (खस्थर था चािु पूँजी)
(ग) अनुभवः–
(घ) प्रालवलिक दक्ष ाः–
३. प्रसारण गररने स्थानः–
४. प्रसारण हुने क्षेत्रः–
५. प्रसारण शुरु हुने लिल ः–
६. प्रसारणको िाध्यिः–
७. प्रसारणको क्षि ाः–
८. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने लिक्वेन्सी र च्यानेिः–
९. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने उपकरणहरूः–
१०. प्रसारण सम्बन्धिा उपभोिा था अन्य व्यखि वा लनकायसंग गररएको सम्झौ ाः–
११. प्रसारणिा प्रयोग हुने भाषाः–
१२. प्रसारणको सियावलिः–
१३. प्रसारण गररने काययक्रिहरूः–
िालथ िेखखएको व्यहोरा ठीक साँ चो छ, झुट्टा ठहरे कानून बिोलजि सहुँ िा बुझाउँ िा ।
लनवेदककोः–
सहीः–
नािः–
लिल ः–
एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

अनुसुलच — २
एफ.एि रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७६ को
दफा ५.२ सँग सम्वन्धन्धत
स्थानीर् तहिा एफ. एि. रे लिर्ो इिाितपत्र
इजाज पत्र नं.–
१. इजाज पत्र पाउने व्यखि वा संस्थाको नािः–
२. ठे गानाः–
(क) स्थायी ठे गाना –
लजल्लाः–
गाउँ पालिका

(ख) अस्थायी ठे गाना –
लजल्लाः–
गाउँ पालिका

विा नं.–
गाउँ /टोिः–
गाउँ /टोिः–
फोन नं.–
३. प्रसारण संस्था वा व्यखिको नािः–
४. प्रसारणको िाध्यिः–
५. प्रसारणको क्षि ा
६. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने
(क) लिक्वेन्सीः–
(ख) बैण्डः–
(ग) च्यानेिः–
(घ) टर ान्सलिटरः–
(ङ) एण्टे नाः–
७. प्रसारण प्रणािी स्थापना हुने ठाउँ र प्रसारण केन्द्रः–
८. प्रसारण हुने क्षेत्र र जनसंख्ाः–
९. प्रसारण शुरु हुने लिल ः–
१०. प्रसारणिा प्रयोग हुने भाषाः–
११. प्रसारणको सिय र सियावलिः–
१२. प्रसारण गररने काययक्रिहरूः–
१३. इजाज पत्र बहाि रहने लिल ः–
१४. अन्य श यहरूः–
(क)
(ख)
(ग)

कायाय ियको छाप
लिल ः–

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६

विा नं.–
फोन नं. –

इजाज पत्र लदने अलिकारीकोः–
सहीः
नािः–
दजाय ः–
कायाय ियः–
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

अनुसुलच — ३
एफ.एि रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७६ को दफा ८ सँग सम्वन्धन्धत
स्थानीर् तहिा एफ. एि. रे लिर्ो इिाितपत्रका नवीकरणको िालग लदइने लनवेदन
श्री प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ ज्यू,
दे वघाट गाउँ पालिका
गाउँ काययपालिकाको कायायिय
दे वघाट नहुँ ।
िैिे/हािीिे लिल ..................िा प्राप्त गरे को इजाज पत्र नं...... आ.व.........................को िालग नवीकरण गररलदन
नवीकरण दस्तुर सिे बुझाई (भौचर नं.....) श्रीिान् सिक्ष (आवश्यक कागजा संिग्न गरी) अनुरोि गदय छु/गदय छौ ।
लनवेदक
..................
संिग्न
१) लनवेदन
२) सक्कि ईजाज पत्र
३) भौचर/रलसद

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

अनुसुलच — ४
एफ.एि रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७६ को दफा ८ सँग सम्वन्धन्धत
स्थानीर् तहिा एफ. एि. रे लिर्ो इिाितपत्रका नवीकरण
इजाज पत्र नं.–
१. इजाज पत्र पाउने व्यखि वा संस्थाको नािः–
२. ठे गानाः–
(क) स्थायी ठे गाना –
लजल्लाः–
गाउँ पालिका

(ख) अस्थायी ठे गाना –
लजल्लाः–
गाउँ पालिका

विा नं.–
गाउँ । टोिः–
फोन नं.–
३. प्रसारण संस्था वा व्यखिको नािः–
४. प्रसारणको िाध्यिः–
५. प्रसारणको क्षि ा
६. प्रसारण गदाय प्रयोग गररने
(क) लिक्वेन्सीः–
(ग) च्यानेिः–
(ङ) एण्टे नाः–
७. प्रसारण प्रणािी स्थापना हुने ठाउँ र प्रसारण केन्द्रः–
८. प्रसारण हुने क्षेत्र र जनसंख्ाः–
९. प्रसारण शुरु हुने लिल ः–
१०. प्रसारणिा प्रयोग हुने भाषाः–
११. प्रसारणको सिय र सियावलिः–
१२. प्रसारण गररने काययक्रिहरूः–
१३. इजाज पत्र बहाि रहने लिल ः–
१४. अन्य श यहरूः–
(क)
(ख)
(ग)

कायाय ियको छाप

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६

विा नं.–
गाउँ । टोिः–
फोन नं.–

(ख) बैण्डः–
(घ) टर ान्सलिटरः–

नलवकरण गने अलिकारीकोः–
सहीः–
नािः–
दजाय ः–
कायाय ियः–
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र
नवीकरणको लववरण
आलथयक वषय
नवीकरण दस्तुर था अन्य लववरण

खण्डः ३,

नवीकरण लिल

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

नवीकरण गने अलिकारीको दस्तख
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

अनुसूची— ५
एफ.एि रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७६ को दफा ७ सँग सम्वन्धन्धत
स्याटे िाइट ररलसलभ· लसष्टि । स्याटे िाइट कम्यूलनकेशन लसष्टि (अथय स्टे शन) को िाइसेन्सको िालग लदइने
दरखास्तः
श्री प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ ज्यू,
दे वघाट गाउँ पालिका
गाउँ काययपालिकाको कायायिय
दे वघाट नहुँ ।
स्याटे िाइट ररलसलभ· लसष्टि राख्न था प्रयोग गनयको िालग दे हायका लववरणहरू खुिाई प्रोफिाय इन्वाइस र टे खक्नकि
स्पेलशलफकेशनको प्रल लिलप सिे संिग्न गरी स्याटे िाइट ररलसलभ· लसष्टिको िाइसेन्स पाउनको िालग अनुरोि गदय छु
।
१. प्रयोग गनुय पने उद्दे श्य र कारणः–
२. प्रयोग गनय चाहे को लसष्टिको लववरणः–
(क) लनिाय ाको नािः–
(ख) िोिे ि नं.–
(ग) लसररयि नं.–
(घ) साइज र अन्य लववरणः–
(ङ) एण्टे ना सम्बन्धी लववरणः–
३. प्रयोग गररने ठाउः–
४. आर. एफ. लिक्वेन्सी रे न्ज । प्रयोग गने लिक्वेन्सीः–
५. कुन स्याटे िाइटको िाध्यिबाट के कस्तो सञ्चार आदान प्रदान गने होः–
६. प्रयोग भइरहे को भए कुन लिल दे खख प्रयोग भइरहे को होः–
७. प्रयोगः–
(क) व्यखिग ः–
(ख) सािुलहकः–
८. सािुलहक रूपिा प्रयोग गररने भए प्रयोगक ाय हरूको नाि र अन्य लववरण (नाि यसैसाथ संिग्न गरे को हुनुपने)
९. घर बहाििा लिई रे लियो यन्त्र राख्ने वा प्रयोग गने भए घर िनीको स्वीकृल भए नभएकोः–
(घर िनीको स्वीकृल पत्र यसैसाथ संिग्न गनुय पने)
दरखास्तवािाको
१०. आया गररने दे शको नािः–
सहीः–
११. आया हुने भन्सार कायायियको नािः–
नािः–
ठे गानाः–
लिल ः–

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

अनुसुलच — ६
एफ.एि रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७६ को
दफा ७ सँग सम्वन्धन्धत
एफ एि टर ान्सलिटर र STL Link को िाईसेन्सको िालग दरखास्त
श्री.....................,
दे हायका रे लियो यन्त्र राख्न था प्रयोग गनयको िालग दे हायका लववरणहरू खुिाई प्रोफिाय
इन्वाइस र टे खक्नकि स्पेलसलफकेशनको प्रल लिलप सिे संिग्न गरी रे लियो यन्त्रको िाइसेन्स पाउनको िालग अनुरोि
गदय छु ।
१. रे लियो यन्त्र प्रयोग गनाय को उद्दे श्य एवं कारणः–
२. प्रयोग गने स्थानः–
३. प्रयोग गररने लिक्वेन्सीः–
४. प्रयोग गने अनुिालन लिल ः–
५. रे लियो यन्त्रको लववरणः–
(क) लनिाय ाः–
(ख) िोिे ि नं.–
(ग) लसररयि नं. आलदः–
६. स्टे शनको प्रकारः–
७. प्रयोग गररने प्रणािीको प्रकारः–
८. प्रयोग गररने सियः–
९. अन्य लववरणः–
(क)
(ख)
(ग) दरखास्तवािाको
सहीः–
नािः–
ठे गानाः–
लिल ः–

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

अनुसूची — ७
एफ.एि रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७६ को दफा ७ सँग सम्वन्धन्धत
स्याटे िाइट ररलसलभ· लसष्टिको िाइसेन्सको निूना
दे हायका व्यखि, फिय, कम्पनी वा संस्थािाई लनम्न लिखख श यहरू पािन गने गरी लनम्न लववरणको स्याटे िाइट ररलसलभ·
लसष्टि (अथय स्टे शन) राख्न था प्रयोग गनय पाउने गरी यो िाइसेन्स लदइएको छ ।
१. व्यखि, फिय, कम्पनी वा संस्थाको नािः–
२. ठे गानाः–
३. िाइसेन्स नं.–
४. जिान हुने स्थानः–
५. अथय स्टे शन स्याटे िाइट लसष्टिको लववरणः–
(क) लनिाय ाको नािः–
(ख) िोिे ि नं.–
(ग) साइज र अन्य लववरणः–
(घ) एण्टे नाको लववरणः–
६. इनपुट लिक्वेन्सी रे न्ज । प्रयोग गररने लिक्वेन्सीः–
७. कुन स्याटे िाइटको िाध्यिबाट कस्तो सञ्चार आदान–प्रदान गनेः–
८. प्रयोगः–
(क) व्यखिग ः–
(ख) सािूलहकः–
९. सािूलहक रूपिा प्रयोग गररने भए जोलिने िाइन संख्ा र व्यखिहरूको नािः–
१०. िाइसेन्सवािािे पािन गनुय पने श यहरूः–
(क) सावयजलनक सिक, लबजुिी, सावयजलनक सञ्चारिाई असर पानय नपाउने गरी लनजी घर
कम्पाउण्डलभत्र िात्र लव रण गनुय पनेछ ।
(ख) आि जन ाको िालग प्रसारण भएको प्राप्त प्रसारण सािाग्री बाहे क अन्य कुनै प्रकारको
प्रसारण सािाग्रीहरू लव रण वा प्रसारण गनय पाइने छै न ।
(ग) िुनाफा वा शुल्क आलद लिई फाइदा लिन वा व्यापाररक प्रयोग गनय पाइने छै न ।
कायाय ियको छाप िाइसेन्स लदने अलिकारीको
सहीः–
नािः–
दजाय ः–

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६

लिल –
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र
नवीकरणको लववरण
आलथयक वषय
नवीकरण दस्तुर था अन्य लववरण

खण्डः ३,

नवीकरण लिल

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

नवीकरण गने अलिकारीको दस्तख
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

अनुसूची — ८
एफ.एि रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७६ को दफा ७ सँग सम्वन्धन्धत
एफ.एि टर ान्सलिटर र STL Link राख्न तथा प्रर्ोग गनयको िालग िाइसेन्स
दे हायका व्यखि, फिय, कम्पनी वा संस्थािाई लनम्न लिखख श यहरू पािन गने गरी लनम्न लववरणको रे लियो यन्त्र राख्न
था प्रयोग गनय पाउने गरी यो िाइसेन्स लदइएको छ ।
१. व्यखि, फिय, कम्पनी वा संस्थाको नािः–
२. ठे गानाः–
३. िाइसेन्स नं.–
४. प्रयोग गररने स्थानः–
५. प्रयोगको उद्दे श्यः–
६. प्रयोग गने स्थानः–
७. प्रयोग गररने लिक्वेन्सीः–
८. रे लियो यन्त्रको लववरणः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
९. प्रयोग गने लिल ः–
१०. स्टे शनको प्रकारः–
११. प्रयोग गररने प्रणािीः–
१२. प्रयोग गररने सियः–
१३. िाइसेन्सवािािे पािन गनुय पने श यहरूः–
(क)
(ख)
(ग)
कायाय ियको छापः–

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६

िाइसेन्स लदने अलिकारीको
सहीः–
नािः–
दजाय ः–
लिल ः–
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र
नवीकरणको लववरण
आलथयक वषय
नवीकरण दस्तुर था अन्य लववरण

खण्डः ३,

नवीकरण लिल

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

नवीकरण गने अलिकारीको दस्तख
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दे वघाट गाउँ पालिका राजपत्र

खण्डः ३,

संख्ाः १०,

लिल ः २०७६/०४/०५

अनुसूची— ९
एफ.एि रे लिर्ो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७६ को
दफा २० सँग सम्वन्धन्धत
स्थानीर् तहिा एफ. एि. रे लिर्ो इिाितपत्रको लववरण बदल्न लदईने लनवेदनको ढाँचा
श्री ............................
िैिे/हािीिे लिल ..................िा प्राप्त गरे को इजाज पत्र नं. ..... िा दे हाय बिोलजिको लववरण वदल्न चाहे कोिे
संिग्न अनुसारको कागजा हरु सलह श्री...................सिक्ष अनुरोि अनुरोि गदय छु/गदय छौं ।
लनवेदक
..................
बदल्न चाहे को लववरण
क)
ख)
ग)
संिग्न
१) लनवेदन
२) सक्कि ईजाज पत्र
३) भौचर/रलसद
आज्ञािे

रिेश सुवेदी
प्रिुख प्रशासकीर् अलधकृत

एफ.एि. रे लियो (व्यवस्थापन था सञ्चािन) काययलवलि, २०७६
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