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रेडियो, एफ.एम. र टेडिडिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक 

 

 

प्रस्तावनााः पूणन प्रसे स्वतन्रता प्रडत प्रडतवद्ध रहदैं प्रसारणका मााध्यमबाट हनुे सूचना प्रवाहिाई 
व्यवस्थापन एवं डनयमन गरी सूचनाको डनवानध प्रसारण गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन 
वाञ्छनीय िएकोिे,  

प्रदेश सिािे यो ऐन बनाएको छ । 

१.   संक्षिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेडिडिजन 
प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो ऐन सदूुरपक्षिम प्रदेशिर िागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

२.  पररिाषा : ववषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा- 
(क) “इजाजतपर” िन्नािे कायनक्रमको प्रसारण गननको िाडग यस ऐन 

बमोक्षजम ददइने प्रसारण इजाजतपर वा विक्वेन्सी मोिुिेशन प्रसारण 
प्रणािीको स्थापना गरी प्रसारण गनन ददइने इजाजतपर समेतिाई 
सम्झनपुछन । 

(ख) “कायनक्रम” िन्नािे श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको माध्यमद्वारा प्रसारण हनु े
जनुसकैु वकडसमको कायनक्रमिाई सम्झनपुछन । 

(ग)  “केबिु” िन्नािे कुनै डनक्षित प्रसारण केन्रबाट तारको माध्यमद्वारा 
प्रसारण सामग्रीहरू ववडिन्न ग्राहक, सदस्य वा उपिोक्ता समि 
परु् याउने प्रववडध सम्झनपुछन । 

(घ)    “तोवकएको” वा “तोवकए बमोक्षजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको 
डनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोक्षजम सम्झनपुछन । 

(ङ) “प्रसारक” िन्नािे प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हनुे कायनक्रम वाचन गने 
व्यक्षक्त सम्झनपुछन र सो शब्दिे त्यस्तो कायनक्रम तयार गने तथा 
सम्पादन गने व्यक्षक्त समेतिाई जनाउँछ । 

(च) “प्रसारण” िन्नािे इसारा, आवाज, आकृडत, तस्वीर वा अन्य यस्तै 
प्रकारबाट आम जनतािे जानकारी पाउन सक्ने गरी प्रवाह गररन े
रेडियो, एफ. एम. र टेडिडिजन समेतको डमडिया सेवािाई सम्झनपुछन 
। 
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(छ) “प्रसारण संस्था” िन्नािे यस ऐन बमोक्षजम कायनक्रम प्रसारण गनन 
इजाजतपर प्राप्त संगदित संस्था सम्झनपुछन । 

(ज)  “विक्वेन्सी मोिुिेशन प्रसारण प्रणािी” िन्नािे विक्वेन्सी मोिुिेशन 
प्रशारण प्रणािीको सन्दिनमा प्रयोग गरेको वा गररने उपकरण वा 
उपकरणहरुको समूह सम्झनपुछन । 

(झ)  æवोिनÆ िन्नािे  दफा ३ वमोक्षजम गिन िएको प्रदेश डमडिया वोिन 
सम्झनपुछन । 

(ञ) “ि–ूउपग्रह प्रसार केन्र (अथन स्टेशन)” िन्नािे स्याटेिाईट माफन त 
प्रसारण कायनक्रम आदान प्रदान गनन पथृ्वीको धरातिमा स्थापना 
गररने केन्र (स्टेशन) सम्झनपुछन ।  

(ट)  “मन्रािय” िन्नािे आन्तररक माडमिा तथा  कानून मन्रािय 
सम्झनपुछन ।. 

(ि)   “स्याटेिाइट” िन्नािे ववडिन्न प्रसारण सामग्री प्राप्त गनन वा अन्यर 
पिाउनको िाडग अन्तररिमा अवक्षस्थत ि-ूउपग्रह सम्झनपुछन । 

३.   वोिनको गिन : १) प्रदेश डिर रेडियो, एफ एम र टेडिडिजनको प्रिावकारी व्यवस्थापन तथा 
डनयमन गने सम्बन्धमा आवश्यक नीडत डनधानरण एवं डनयमन गनन एक प्रदेश डमडिया वोिन 
रहनेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रदेश डमडिया वोिनमा देहाय बमोक्षजमका पदाडधकारीहरु  
रहनेछन ्: 

क) मन्री, मन्रािय    - अध्यि 

ख) सक्षचव, मन्रािय     - सदस्य 

ग) सक्षचव, मखु्यमन्री तथा मक्षन्रपररषद्को कायानिय - सदस्य 

घ) अध्यि, नेपाि परकार महासंघ, सदूुरपक्षिम प्रदेश  
सडमडत       - सदस्य 

ङ) सरुिा समन्वय महाशाखा प्रमखु, मन्रािय         - सदस्य सक्षचव 

४=    प्रदेश डमडिया वोिनको काम कतनव्य र अडधकार : १) प्रदेश डमडिया वोिनको काम, कतनव्य र                                     
अडधकार देहाय बमोक्षजम हनुेछन ्।  

क) प्रदेश डिर रेडियो, एफ= एम= र टेडिडिजनको सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन सम्वन्धी आवश्यक नीडत तजूनमा गने । 

ख) रेडियो एफ= एम= र टेडिडिजन प्रसारण ईजाजत सम्बन्धी कायन गने ।  
ग) प्रसारण ईजाजत शलु्क, रोयल्टी र दस्तरु आददको डनधानरण गने ।  
घ) रेडियो तथा एफ=एम. को वगीकरण सम्बन्धी कायन गने ।  
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ङ) रेडियो, एफ एम र टेडिडिजन सञ्चािन तथा प्रशारण सम्बन्धी 
मापदण्ि डनधानरण गने ।  

च) सञ्चाडित रेडियो, एफ= एम= र टेडिडिजनको अनगुमन गने । 

छ) तोवकए  बमोक्षजमका अन्य कायन गने । 

२) उपदफा (1) को खण्ि (ग) बमोक्षजमको प्रसारण ईजाजत शलु्क, रोयल्टी र 
दस्तरु आदद डनधानरणको सूचना प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुनपने छ । 

3) प्रदेश डमडिया वोिनको सक्षचवािय आन्तररक माडमिा तथा कानून मन्राियमा 
रहनेछ । 

4) वोिनिे आवश्यकता अनसुार रेडियो, एफ.एम. र टेडिडिजन िेरका प्रडतडनडधिाई 
बैिकमा आमन्रण गनन सक्नेछ।   

5) प्रदेश डमडिया वोिनको वैिक सञ्चािन सम्बन्धी कायनववडध वोिन आफैिे डनधानरण 
गरे वमोक्षजम हनुेछ । 

6) रेडियो तथा एफ.एम. को वडगनकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोक्षजम 
हनुेछ ।  

५ प्रसारण सम्बन्धी कायनको व्यवस्थापन एवं डनयमन : प्रदेश डिर स्याटेिाईट प्रणािीबाट 
प्रसारण हनुे बाहेकको केवि टेडिडिजनको प्रसारण र एकसय वाट िन्दा माडथ एकहजार 
वाट सम्मको रेडियो, एफ.एम. सम्बन्धी कायनको ईजाजत, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन कायनको 
डनयमन गने अडधकार मन्राियिाई हनुेछ । 

६. इजाजतपर नडिई प्रसारण गनन नहनुे : कसैिे पडन यस ऐन बमोक्षजम इजाजत पर नडिई 
कुनै पडन रेडियो, एफ.एम. तथा टेडिडिजन प्रसारण गनुन गराउन ुहुँदैन । 

७. इजाजतपरको िाडग डनवेदन ददनपुने : (१) प्रदेशडिर रेडियो, एफ. एम. र टेडिडिजन प्रसारण 
गनन चाहने व्यक्षक्त वा संस्थािे मन्राियिे तोकेको अडधकारी समि डनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको डनवेदन साथ देहायका कागजातहरु संिग्न गनुनपनेछ 
:-            

(क) इजाजतपर डिन खोजेको सञ्चार माध्यमको प्राववडधक तथा 
व्यवसावयक िेरको ववस्ततृ अध्ययन प्रडतवेदन । 

(ख) प्रसारण संस्थाको दतानको प्रमाणपरको प्रडतडिपी । 

(ग) प्रवन्धपर र डनयमाविी वा संस्थाको ववधानको प्रडतडिपी ।  
(घ) स्थायी िेखा नं. प्रमाणपरको प्रडतडिपी ।   
(ङ) बोिनिे तोकेबमोक्षजम डनवेदन दस्तरु बझुाएको नगदी रडसद वा राजश्व 

खातामा डनवेदन दस्तरु जम्मा गरेको बैंक िौचर । 

(च) प्रसारण केन्र रहने िाउँको नक्सा सवहतको वववरण । 



4 
 

(छ) श्रमक्षजवव परकार ऐन बमोक्षजमको पाररश्रडमक तथा सवुवधा उपिव्ध 
गराउने डिक्षखत प्रडतवद्धता पर ।  

८. विक्वेन्सी डनधानरण तथा बािँफािँ : विक्वेन्सी डनधानरण तथा बाँिफाँि सम्बन्धी व्यवस्था 
संक्षघय कानून बमोक्षजम हनुेछ । 

९. इजाजतपर ददन सवकने : (१) दफा ७ बमोक्षजमको डनवेदन पनन आएमा मन्राियिे 
तोकेको अडधकारीिे उक्त डनवेदन उपर आवश्यक जाँचबझु गरी डनवेदकिाई कायनक्रम 
प्रसारण गनन तोवकएको ढाँचामा पैँताडिस ददनडिर वोिनिे तोकेको दस्तरु डिई रेडियो तथा 
एफ.एम. को हकमा अनसूुची-१ र केबिु टेडिडिजनको हकमा अनसूुची-२ बमोक्षजमको 
ढाचँामा इजाजतपर ददनेछ । 

(२) इजाजतपर ददन नडमल्ने िएमा सोको कारण खोिी डनवेदन दरवपि 
गररददनपुनेछ।    

10. प्रसारण गनुनपूवन वववरण पेश गनुनपने : दफा 9 को उपदफा (१) बमोक्षजमको इजाजतपर 
प्राप्त गरेको 6 मवहनाडिरमा प्रसारण सम्बन्धी कामको प्रारम्ि गनुनपनेछ र त्यस्तो कायन 
प्रारम्ि हनुअुक्षघ पवहिो पटकका िाडग प्रसारण प्रारम्ि हनुे ददन¸ प्रसारण गररने दैडनक 
समयताडिका र प्रसारण गररने कायनक्रमको वववरण समेत मन्रािय समि पशे गनुनपनेछ । 

१1. प्रसारण केन्रको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै व्यक्षक्त वा संगदित संस्थािे 
स्याटेिाइट टेडिडिजन बाहेकको टेडिडिजन सम्बन्धी प्रसारण केन्र स्थापना गरी कुनै 
कायनक्रम प्रसारण गनन चाहेमा इजाजतको िाडग दफा (७) को उपदफा (२) बमोक्षजमका 
कागजात संिग्न गरी वोिनिे तोकेको दस्तरु बझुाई डनवेदन ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको डनवेदन पनन आएमा मन्राियिे उक्त डनवेदन उपर 
आवश्यक जाँचबझु गदान डनवेदकिाई टेडिडिजन सम्बन्धी ि–ूउपग्रह प्रसारण केन्र स्थापना 
गरी कायनक्रम प्रसारण गने अनमुडत ददँदा वोिनिे डनधानरण गरेको दस्तरु डिई दफा १४ मा 
तोवकएको शतनहरु पािना गने गरी कायनक्रम प्रसारण अनमुडत ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्षजम कायनक्रम प्रसारण अनमुडत ददँदा प्रचडित संघीय 
कानूनको प्रडतकूि नहनुे गरी ददन ुपनेछ । 

(४) प्रदेश सरकारबाट स्थापना िई सञ्चािन हनुे रेडियो, एफ. एम. तथा 
टेडिडिजनको प्रसारण केन्र सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोक्षजम हनुेछ ।  

१2. नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक आडथनक वषन समाप्त िएको चार मवहनाडिरमा 
प्रसारण इजाजतपर नवीकरण गनुनपनेछ । नवीकरण वापत बझुाउन ुपने शलु्क वा दस्तरु 
बोिनिे डनधानरण गरे बमोक्षजम हनुेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्ि हनु ु िन्दा अगािी प्रचडित कानून बमोक्षजम प्रसारण गनन 
इजाजतपर पाएका प्रसारण गने संस्थािे यसै ऐन बमोक्षजम इजाजत पाएको माडननेछ र 
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त्यस्ता संस्थािे यो ऐन प्रारम्ि िएपडछ यसै ऐन बमोक्षजम अडििेक्षखकरण एवं नववकरण 
गनुनपनेछ । 

(३) अन्य प्रदेशमा प्रचडित कानून बमोक्षजम प्रसारण इजाजत डिई कायनक्रम प्रसारण 
गरेका संस्थािे यस प्रदेशमा समेत ट्रान्सडमटर िगायतका उपकरण राखी छुटै्ट ररिे स्टेसन 
स्थापना गरी कायनक्रम प्रसारण गनन चाहेमा मन्राियको पवुनस्वीकृती डिनपुनेछ । 

१3. उत्पादन तथा प्रसारण : प्रसारण संस्थािे कुनै कायनक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गदान  
देहायका ववषयहरुिाई प्राथडमकता ददई कायनक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गनुनपनेछ:- 

(क)  प्रदेशस्तरका कृवष, क्षशिा, उद्योग, वाक्षणज्य, ववज्ञान र प्रववडध, स्वास्थ्य, 
पयनटन, वन तथा वातावरण संरिण, खाद्य स्वच्छता तथा गणुस्तर 
िगायत सावनजडनक महत्वका कायनक्रमहरू, 

(ख)  प्रदेशडिरका सबै जातजाडत, िाषा, वगन, िेर, डिङ्ग तथा धाडमनक 
सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद \िाव र सामन्जस्यता अडिववृद्ध गने 
वकडसमका कायनक्रमहरू, 

(ग) राविय वहत र एकता अडिबवृद्ध गराउने ववषयका कायनक्रमहरू, 
(घ)  राविय चेतना तथा नैडतक जागरण बवृद्ध गने ववषयका कायनक्रमहरू, 
(ङ)  जनतामा सामाक्षजक चेतना बढाउने र िोकताक्षन्रक मूल्य, मान्यता एवं 

संस्कारको ववकास गराउने वकडसमका कायनक्रमहरू, 
(च)  डमररािहरूसँगको स-ुसम्बन्ध अडिबवृद्ध गने वकडसमका कायनक्रमहरू, 
(छ)  राििे अविम्बन गरेको परराि नीडत सम्बन्धी कायनक्रमहरू, 
(ज)  प्रदेश डिरको किा, िाषा, संस्कृडत र संगीतको प्रवद्धनन तथा सम्बद्धनन 

हनुे कायनक्रमहरू, 
(झ)  ववपद् जोक्षखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना 

अडिववृद्ध हनुे वकडसमका कायनक्रमहरु, 
(ञ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको सम्बन्ध अडिबवृद्ध गने वकडसमका 

कायनक्रमहरु,   
(ट) सशुासन र पारदक्षशनता अडिववृद्ध हनुे वकडसमका कायनक्रमहरु, 
(ि) राविय तथा अन्तरानविय स्तरमा िए गरेका महत्वपूणन गडतववडधहरू 

सम्बन्धी कायनक्रमहरु,  

(ि) कानूनको पररपािनािाई प्रोत्सावहत गने खािका कायनक्रमहरु । 
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१4. कायनक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गने व्यक्षक्त तथा संस्थािे पािना गनुनपने शतनहरु : कायनक्रम 
उत्पादन तथा प्रसारण गने व्यक्षक्त तथा संस्थािे देहाय बमोक्षजमको शतनहरु पािना गनुन पनेछ 
:  

(क)  आफू समि प्राप्त हनु आएका सूचना, समाचार, िेख वा कायनक्रमको 
सत्य तथ्य श्रोतबाट पवुि िएपडछ मार प्रसारण गने, गराउने,  

(ख)  पवुानग्रहरवहत िई समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गने, गराउने,  
(ग) प्रचडित कानून प्रदत्त व्यक्षक्तको गोपनीयताको हक र सामाक्षजक 

संवेदनशीितािाई ख्याि गरेर मार प्रसारण सामग्री प्रसारण गने, 
गराउने, 

(घ) भ्रमपूणन ववज्ञापन प्रसारण नगने, नगराउने । 

(ङ) तोवकए वमोक्षजमका अन्य कुराहरु ।  

१5. धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था : रेडियो, एफ= एम= र टेडिडिजनको धरौटी रकम वोिनिे तोके 
बमोक्षजम हनुेछ । 

१6. प्रसारण गनन नपाइने : (१) दफा १३ मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको िएतापडन प्रसारण 
संस्थािे देहायको ववषयका समाचार, सामग्री वा ववज्ञापन प्रसारण गनन गराउन पाइने छैनाः- 

(क)  नेपािको सावनिौमसत्ता, िौगोडिक अखण्िता, रावियता वा संक्षघय 
इकाइबीचको स-ुसम्बन्धमा खिि परु् याउने ववषयहरु, 

(ख) राविय गोपडनयता िंग गने वा नेपािको सरुिामा आचँ परु् याउन े
ववषयहरु,  

(ग) ववडिन्न जातजाडत, धमन वा सम्प्रदाय वीचको स-ुसम्बन्धमा खिि ्
परु् याउने ववषयहरु, 

(घ) राज्यरोह, गािी बेइज्जती, अदाितको अवहेिना, अपराधको 
दरुुत्साहन वा सावनजडनक क्षशिाचार तथा नैडतकताको प्रडतकूि िहने 
ववषयहरु, 

(ङ) श्रमप्रडतको अवहेिना, जातीय छुवाछुत एवं िैंडगक िेदिाविाई 
दरुुत्साहन गने वकडसमका ववषयहरु, 

१7. सजाय : (१) कसैिे दफा 9 बमोक्षजम प्रसारण संस्थाको इजाजतपर नडिई प्रसारण गरेमा 
वोिनिे त्यस्तो प्रसारण सम्बन्धी काम कारवाहीमा रोक िगाउन सक्नेछ ।  
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   (२) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको डनयम ववपरीत कुन ै कायनक्रम, 
ववज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बक्षन्धत 
व्यक्षक्तिाई वोिनिे वा वोिनिे तोकेको अडधकारीिे डनणनय गरी दश हजार देक्षख एक िाख 
रुपैयाँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ। 

(3) उपदफा (2) बमोक्षजमको कारवाही गनुनपूवन सम्बक्षन्धत प्रसारण संस्था, प्रसारक 
वा व्यक्षक्तिाई आफ्नो सफाई पेश गने मनाडसब मौका प्रदान गररने छ । 

(4) कसैिे उपदफा (2) बमोक्षजमको सजाय हनुे काम पनु: गरेमा बोिनिे त्यस्तो 
प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बक्षन्धत व्यक्षक्तिाई शरुु सजायको दोब्बर सजाय गनन सक्नेछ 
।  

१8. पनुरावेदन : यस ऐन बमोक्षजम प्रदेश सरकार वा मन्रािय वा वोिन  वा तोवकएको 
अडधकारीिे ददएको आदेश वा सजाय उपर क्षचत्त नबझु्न ेपििे पैंतीस ददनडिर सम्बक्षन्धत 
उच्च अदाितमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

१9. प्रसारण संस्थाको सरुिा : प्रसारण संस्थामा हिुदङ्गा वा अशाक्षन्त उत्पन्न िई िौडतक 
संरचनामा िडत पगु्न जाने अवस्था डसजनना िएमा सम्बक्षन्धत क्षजल्िाको क्षजल्िा सरुिा 
सडमडतको सरुिा थ्रटे ववष्िेषणको आधारमा प्रदेश सरकारिे डनक्षित समयकािाडग प्रसारण 
केन्र वा टावरमा चौववसै घण्टा सरुिाकमी खटाउन सक्नछे ।  

20. अडधकार प्रत्यायोजन : मन्रािय वा वोिनिे आफुमा डनवहत अडधकारमध्ये केवह अडधकार 
कुनै अन्य अडधकारी वा डनकायिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

२1. डनयम बनाउने अडधकार : प्रदेश सरकारिे यस ऐन बमोक्षजम आवश्यक डनयमहरु बनाउन 
सक्नेछ । 

22. कायनववडध, डनदेक्षशका तथा मापदण्ि बनाउने अडधकार : यो ऐन र यो ऐन अन्तगनत बनेको 
डनयमको अडधनमा रवह मन्राियिे आवश्यक कायनववडध, डनदेक्षशका तथा मापदण्ि बनाई 
िागू गनन सक्नेछ । 

२3. प्रचडित कानून बमोक्षजम हनुे : यस ऐनमा िेक्षखएको कुरामा यसै ऐन बमोक्षजम र अन्यको 
हकमा प्रचडित कानून बमोक्षजम हनुेछ । 
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अनसूुची -१ 

दफा 9 को उपदफा (१) सँग सम्बक्षन्धत  

रेडियो, एफ.एम. प्रसारण प्रणािीको स्थापना गरी कायनक्रम प्रसारण गने इजाजतपर 

1. इजाजतपर नं. : 
2. इजाजतपर पाउने व्यक्षक्त वा संस्थाको नामाः 

3. िेगाना : 

क) स्थायी िेगाना     ख) अस्थायी िेगाना 
क्षजल्िा :    क्षजल्िा : 
न.पा./गा.पा. :    न.पा./ गा.पा. :  

विा नं. :    विा नं. : 
गाउँ/ टोि :    गाउँ/ टोि : 
फोन नं. :    फोन नं. : 

4. प्रसारण संस्था वा व्यक्षक्तको नाम : 

5. प्रसारणको माध्यम : 

6. प्रसारणको िमता : 

7. प्रसारण गदान प्रयोग गररने : 

क) विक्वेन्सी : ख) ब्याण्ि : 
ग) च्यानेि :  घ) ट्रान्सडमटर : 
ङ) एन्टेना : 

8. प्रसारण प्रणािी  स्थापना हनुे िाउँ र प्रसारण : 

9. प्रसारण हनुे िेर र जनसंख्या : 

10. प्रसारण शरुु हनुे डमडत : 

11. प्रसारणमा प्रयोग हनुे िाषा : 

12. प्रसारणको समय र समयवडध : 
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13. प्रसारण गररने कायनक्रमहरु : 

14. इजाजतपर बहाि रहने डमडत : 

15. दफा 13 मा उल्िेक्षखत शतनबाहेक वोिनिे तोकेका अन्य शतनहरु : 

क) 
ख) 
ग) 

 

 

कायानियको छाप :      इजाजतपर ददने अडधकारी : 
 सही : 
 नाम : 
 दजान : 
 कायानिय : 
 डमडत : 

 

 

 

नवीकरणको वववरण 

आडथनक वषन  नवीकरण दस्तरु तथा 
अन्य वववरण 

नवीकरण डमडत नवीकरण गने 
अडधकारीको नाम र 

दस्तखत 
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अनसूुची -२ 

दफा 9 को उपदफा (१) सँग सम्बक्षन्धत  

केबिु टेडिडिजन प्रसारण केन्रको स्थापना गरी कायनक्रम प्रसारण गने इजाजतपर  

1. इजाजतपर नं.: 
2. इजाजतपर पाउने व्यक्षक्त वा संस्थाको नाम : 

3. िेगाना : 

क) स्थायी िेगाना    ख) अस्थायी िेगाना 
क्षजल्िा :    क्षजल्िा : 
न.पा./ गा.पा.:    न.पा./ गा.पा.:  
विा नं. :    विा नं.: 
गाउँ/ टोि :    गाउँ/ टोि : 
फोन नं. :    फोन नं. : 

4. इजाजतपर पाउने व्यक्षक्त िए नागररकता नम्बर र  संस्था िए संस्था दतान नम्बर : 

5. प्रसारणको माध्यम : 

6. प्रसारण केन्र  स्थापना गने स्थान : 

7. प्रसारण हनुे िेर : 

8. प्रसारण प्रारम्ि हनुे डमडत : 

9. प्रसारणमा प्रयोग हनुे च्यानि र िाषा : 

10. प्रसारणको समय र समयावडध : 

11. प्रसारण गररने कायनक्रम : 
12. इजाजतपर बहाि रहने अवडध : 
13. दफा 13 मा उल्िेक्षखत शतनवाहेक वोिनिे तोकेका अन्य शतनहरु : 
 क) 
 ख) 
 ग) 
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कायानियको छाप :      इजाजतपर ददने अडधकारी : 
 सही : 
 नाम : 
 दजान : 
 कायानिय : 

                    डमडत : 
 

 

नवीकरणको वववरण 

आडथनक वषन  नवीकरण दस्तरु तथा 
अन्य वववरण 

नवीकरण डमडत नवीकरण गने 
अडधकारीको नाम र 

दस्तखत 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


