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खण्ड ३) बटुवल, रूपन्देही, पौष २३ गते, २०७6 साल (अततररक्ताङ्क ५४ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश प्रसारण ऐन, २०७६ कायाान्वयनको लातग प्रदेश सरकार (मशन्त्रपररषद्) 
बाट तमतत २०७६।०८।१६ मा स्वीकृत भएको "प्रदेश प्रसारण तनयमावली, 
2076" सवा साधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 

प्रदेश प्रसारण तनयमावली - 2076 



खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५४ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत 2076/0९/२३ 

 
 

प्रस्तावनााः प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण ऐन 2075 को दफा 21 ले ददएको 
अतधकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले देहायका तनयमहरू बनाएको छ । 

1.  संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यो तनयमको नाम "प्रदेश प्रसारण 
तनयमावली, 2076" रहेको छ । 

(2) यो तनयमावली तरुून्त प्रारम्भ हनुे छ । 

2.  पररभाषााः- ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस तनयमावलीमा, - 
(क) "अनमुततपत्र" भन्नाले यस तनयमावली बमोशजम कुनै 

कायाक्रम प्रसारण वा संचालन गनाका लातग समय 
वकटान गरर ददइने अनमुततपत्रलाइा जनाउँछ ।  

(ख) "अन्य सञ्चार माध्यम" भन्नाले स्याटेलाइट तथा केबलु 
बाहेकका अन्य सञ्चार माध्यम सम्झन ु पछा र सो 
शब्दले मशटटच्यानले मशटटप्वाइन्ट तडविब्यूशन तसष्टम 
(एम.एम.तड. एस.), अशप्टकल फाइबर ट्रान्सतमसन 
प्रणाली (अ.फा.टा.प्र.) वा इन्टरनेट प्रोटोकलमा 
आधाररत टेतलतभजन (आइ.वप.वट.तभ) प्रणाली समेतलाइा 
जनाउँछ । 

(ग) "इजाजतपत्र" भन्नाले कुनै प्रसारण संस्था वा 
व्यशक्तलाइा ऐनको दफा ६ बमोशजम ददइने प्रसारण 
इजाजतपत्र सम्झनपुछा । 

(घ) "उपभोक्ता" भन्नाले इजाजतपत्र प्राप्त प्रसारण संस्था वा 
व्यशक्तको संचार सेवा उपभोग गने संस्था वा व्यशक्त 
सम्झन ुपछा । 
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(ङ) "ऐन" भन्नाले प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण ऐन 2075 
सम्झन ुपछा । 

(च) "डाउनतलङ्क" भन्नाले स्याटेलाइट माफा त प्रसारण 
गररएका कायाक्रमलाइा स्थानीय ववतरण प्रणाली वा 
स्याटेलाइट ववतरण प्रणालीको माध्यमबाट प्रसारण 
गने उद्देश्यले कायाक्रम डाउनतलङ्क गने काया सम्झन ु
पछा । 

(छ) "मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला 
तथा कानून मन्त्रालय सम्झन ुपछा। 

(ज) "रेतडयो" भन्नाले लगातार तारको कनेक्शन तबना 
रेतडयो तरंगद्वारा शब्द वा संकेत प्राप्त गने वा पठाउन े
कामको तनतमत्त प्रयोग गररन ेयन्त्र सम्झन ुपछा । 

(झ) "स्थानीय ववतरण प्रणाली" भन्नाले स्याटेलाइट वा भ-ु
उपग्रह प्रसार केन्रबाट प्रसारण गररएका कायाक्रम 
केबलु मशटटच्यानले मशटटप्वाइन्ट तडविब्यशुन तसष्टम 
(एम.एम.तड.एस.) वा यस्तै अन्य वकतसमका ववतरण 
प्रणाली प्रयोग गरी कुनै खास िेत्रका उपभोक्ता समि 
ववतरण गने प्रणाली सम्झन ुपछा । 

(ञ) "स्याटेलाइट ववतरण प्रणाली" भन्नाले नेपालतभत्र 
स्थापना गररएको भ-ुउपग्रह प्रसारण केन्रको 
माध्यमबाट उपभोक्तालाइा कायाक्रम ववतरण गने 
प्रणाली सम्झन ु पछा र सो शब्दले केय ु बैण्ड भ-ु
उपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समि सोझै कायाक्रम 
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ववतरण गने काया (डाइरेक्ट टु होम) समेतलाइा 
जनाउँछ । 

३.  इजाजतपत्रको लातग तनवेदन ददन ुपनेाः (१) ऐनको दफा 4 अनसुारको 
इजाजतपत्र तलनपुने संस्था वा व्यशक्तले ऐनको दफा ५ बमोशजम 
इजाजतपत्रका लातग तनवेदन ददन तनयम ९ को उपतनयम (१) 
बमोशजमको तनवेदन दस्तरु सवहत देहायका ढाँचामा मन्त्रालय समि 
तनवेदन ददनपुनेछाः- 

(क)  स्याटेलाइट वा अन्य संचार माध्यमद्वारा कायाक्रम 
प्रसारण गना तडशजटल प्रववतधमा आधाररत प्रसारण 
केन्र (तडशजटल हेडइण्ड) स्थापना गरी तसग्नल 
ववतरण गना अन्य संस्था वा व्यशक्तले स्थापना गरेको 
तडशजटल प्रसारण केन्रबाट तसग्नल प्राप्त गरी 
कायाक्रम प्रसारण केन्र स्थापना गरी केबलुको 
माध्यमद्वारा कायाक्रम प्रसारण गना अनसूुची-1 
बमोशजम, 

(ख)  विक्वेन्सी मोडलेुशन प्रसारण स्थापना गरी कायाक्रम 
प्रसारण गना अनसूुची-2 बमोशजम, 

(ग)  केबलु वा भ-ुउपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समि 
सोझै कायाक्रम ववतरण गने प्रणाली (डाइरेक्ट टु 
होम) मा आधाररत भइ टेतलतभजन र रेतडयोको 
प्रसारण गनाको लातग अनसूुची-3 बमोशजम ।  

(2) उपतनयम (1) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यो तनयम प्रारम्भ हनु ुअशघ केबलुको माध्यमबाट कायाक्रम प्रसारण गना 
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प्रचतलत कानून बमोशजम इजाजतपत्र तलइा तसग्नल ववतरण गरेको संस्था 
वा व्यशक्तले उपतनयम (1) को खण्ड (क) बमोशजमको इजाजतपत्र 
प्राप्त व्यशक्त वा संस्थाबाट तसग्नल प्राप्त गरर केबलुको माध्यमबाट 
प्रसारण गना छुटै्ट इजाजतपत्र तलन ुपने छैन । 

तर त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त नगरेको संस्था वा व्यशक्तले 
तडशजटल प्रववतधमा आधाररत प्रसारण केन्र स्थापना गनाको लातग 
इजाजतपत्र प्राप्त अको संस्था वा व्यशक्तबाट तसग्नल प्राप्त गरी ववतरण 
गने भएमा यस तनयम बमोशजम इजाजतपत्र तलन ुपनेछ । 

(३) ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) बमोशजम 
प्रदेशतभत्रका सरकारी तनकाय वा स्थानीय तहले कुनै खास ववषयमा 
प्रसारण काया गनुा परेमा अनसूुची-४ बमोशजमको ढाँचामा तनवेदन 
ददनपुनेछ ।  

(४) उपतनयम (३) बमोशजम परेको तनवेदनमा आवश्यक 
छानववन गरर उशचत ठहररएमा मन्त्रालयले इजाजतपत्र ददन सक्नेछ ।  

4.  इजाजतपत्र ददन सवकनाेः (1) तनयम 3 बमोशजम इजाजतपत्रको लातग 
कुनै तनवेदन पना आएमा मन्त्रालयले सो तनवेदन उपर आवश्यक 
जाँचबझु गदाा तनवेदकलाइा इजाजतपत्र ददन मनातसब देशखएमा तनयम ९ 
को उपतनयम (२) बमोशजमको इजाजतपत्र दस्तरु तलइा ऐनको दफा ६ 
बमोशजम देहायको ढाँचामा इजाजतपत्र  ददन सक्नेछाः- 

(क)  स्याटेलाइट वा अन्य संचार माध्यमद्वारा कायाक्रम 
प्रसारण गना, तडशजटल प्रववतधमा आधाररत प्रसारण 
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केन्र स्थापना गरी तसग्नल ववतरण गना, अन्य संस्था 
वा व्यशक्तले स्थापना गरेको तडशजटल प्रसारण 
केन्रबाट तसग्नल प्राप्त गरी कायाक्रम प्रसारण गना र 
प्रसारण केन्र स्थापना गरी केबलुको माध्यमद्वारा 
कायाक्रम प्रसारण गना अनसूुची-५ बमोशजम, 

(ख)  विक्वेन्सी मोडलेुशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी 
कायाक्रम प्रसारण गना अनसूुची-६ बमोशजम, 

(ग)  केबलु वा भ-ुउपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समि 
सोझै कायाक्रम ववतरण गने प्रणाली (डाइरेक्ट टु 
होम) मा आधाररत भइा टेतलतभजन वा रेतडयो प्रसारण 
गनाको लातग अनसूुची-७ बमोशजम । 

(2) उपतनयम (1) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
रेतडयो विक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नसवकने भएमा इजाजतपत्र ददइन े
छैन । 

५.  भ-ुउपग्रह प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी कायाक्रम प्रसारण गना 
इजाजतपत्र तलन ु पनेाः (१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) 
बमोशजमका कुनै संस्था वा व्यशक्तले स्याटेलाइट तथा केबलु टेतलतभजन 
सम्बन्धी भ-ुउपग्रह प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी वा स्याटेलाइट 
ववतरण प्रणालीको माध्यमबाट कुनै कायाक्रम प्रसारण गना तनवेदन ददंदा 
तनयम ९ को उपतनयम (१) बमोशजमको दस्तरु सवहत अनसूुची-८ 
बमोशजमको ढाँचामा मन्त्रालय समि तनवेदन ददन ुपनेछ । 
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(२) उपतनयम (१) बमोशजमको तनवेदन स्वीकृततका लातग 
नेपाल सरकारको सम्बशन्धत तनकाय समि पठाउन ु पनेछ र उक्त 
तनकायबाट स्वीकृतत प्राप्त भए पश्चात तनयम ९ को उपतनयम (२) 
बमोशजमको दस्तरु तलइा इजाजतपत्र ददनपुनेछ ।  

६.  डाउनतलङ्क गना इजाजतपत्र तलन ु पनेाः- (1) कुनै ववदेशी प्रसारण 
संस्थाले ववदेशबाट प्रसारण गरेको कुनै कायाक्रम डाउनतलङ्क गरी 
प्रदेशतभत्र प्रसारण गना चाहने संस्था वा व्यशक्तले इजाजतपत्रका लातग 
तनयम ९ को उपतनयम (१) बमोशजमको दस्तरु सवहत अनसूुची-९ 
बमोशजमको ढाँचामा मन्त्रालय समि तनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) यो तनयम प्रारम्भ हुँदाका बखत ववदेशी मलुकुबाट 
प्रसारण भएको कायाक्रम डाउनतलङ्क गरी प्रदेशतभत्र प्रसारण गने संस्था 
वा व्यशक्तले इजाजतपत्रको लातग यो तनयम प्रारम्भ भएको तमततले छ 
मवहना तभत्र उपतनयम (१) बमोशजम तनवेदन ददइसक्न ुपनेछ । 

७. तसग्नल ववतरणको लातग इजाजतपत्र तलन ु पनेाः (१) प्रदेश भरर 
कायाक्रम डाउनतलङ्क गरी प्रसारण गना अनमुततपत्र पाएको ववदेशी 
प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण भएका सशटुक च्यानलेको तसग्नल ववतरण 
गना चाहने संस्था वा व्यशक्तले इजाजतपत्रको लातग तनयम ९ को 
उपतनयम (१) बमोशजमको दस्तरु सवहत अनसूुची-१० बमोशजमको 
ढाँचामा मन्त्रालय समि तनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) यो तनयम प्रारम्भ हुँदाका बखत ववदेशी प्रसारण 
संस्थाबाट प्रसारण भएको सशटुक च्यानलेको तसग्नल प्रदेशतभत्र ववतरण 
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गने संस्था वा व्यशक्तले इजाजतपत्रको लातग यो तनयम प्रारम्भ भएको 
तमततले एक वषातभत्र उपतनयम (१) बमोशजम तनवेदन ददइसक्न ुपनेछ। 

८. इजाजतपत्र ददन सक्नाेः (१) तनयम ५, ६ र ७ बमोशजम इजाजतपत्रको 
लातग कुनै तनवेदन पना आएमा मन्त्रालयले सो तनवेदन उपर आवश्यक 
जाँचबझु गनेछ र त्यसरी जाँचबझु गदाा तनवेदकले परुा गनुापने सता परुा 
गरेको र प्राववतधक रूपमा सम्भव भएमा तनयम ९ को उपतनयम (२) 
बमोशजमको दस्तरु तलइा देहाय बमोशजम इजाजतपत्र ददन सक्नेछ । 

(क) स्याटेलाइट तथा केबलु टेतलतभजन सम्बन्धी भ-ुउपग्रह 
प्रसारण केन्रको स्थापना गरी वा स्याटेलाइट ववतरण 
प्रणालीको माध्यमबाट कायाक्रम प्रसारण गनाको लातग 
अनसूुची-११ बमोशजम, 

(ख) कायाक्रम डाउनतलङ्क गनाको लातग अनसूुची-1२ 
बमोशजम र 

(ग) तसग्नल ववतरणको लातग अनसूुची-1३ बमोशजम । 

(२) उपतनयम (१) को खण्ड (ख) बमोशजम कायाक्रम 
डाउनतलङ्क गनाको लातग इजाजतपत्र ददन ु अशघ मन्त्रालयले कायाक्रम 
डाउनतलङ्क गररने प्रसारण संस्था वा व्यशक्तबाट प्रसारण हनुे कायाक्रमको 
भाषा तथा ववषयवस्त ुसमेतलाइा ववचार गनेछ । 

(३) उपतनयम (१) बमोशजमको डाउनतलङ्क गना इजाजतपत्र 
ददइसकेपतछ मन्त्रालयले सो सम्बन्धी सूचना राविय स्तरको कुनै दैतनक 
पतत्रकामा प्रकाशन गनेछ । 
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९. तनवेदन र इजाजतपत्र बापत लाग्न े दस्तरुाः (१) इजाजतपत्रको लातग 
तनवेदन ददंदा अनसूुची-1४ मा उटलेख भए बमोशजम तनवेदन दस्तरु 
लाग्नेछ । 

(२) इजाजतपत्र दस्तरु अनसूुची-1५ मा उटलेख भए 
बमोशजम हनुेछ । 

1०. कायाक्रम प्रसारण गने संस्था वा व्यशक्तले पालन गनुा पने शताहरूाः 
इजाजतपत्र प्राप्त संस्था वा व्यशक्तले कायाक्रम प्रसारण गदाा तनयम ११ 
को अतधनमा रवह देहायका शताहरू पालना गनुा पनेछ। 

(क)  एउटा संस्था वा व्यशक्तले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र 
अन्य कुनै संस्था वा व्यशक्तलाइा तबक्री गना वा अन्य 
कुनै तररकाले प्रचतलत कानून बमोशजम हक 
हस्तान्तरण गना पाइनेछैन, 

(ख)  इजाजतपत्रमा उटलेशखत कायाक्रम बाहेकका अन्य 
कुनै कायाक्रम प्रसारण वा ववतरण गना पाइनछैेन, 

(ग) ववपद्को समयमा मन्त्रालयबाट तनदेशन भएमा 
सरकारी सचुनाहरू तनशटुक प्रसारण गनुा पने, 

(घ) कायाक्रम प्रसारण वा ववतरण गदाा कसैको व्यशक्तगत 
घर कम्पाउण्ड वा सावाजतनक जग्गा वा सडक 
तबजलुीको पोल आदद प्रयोग गनुा पने भए सम्बशन्धत 
व्यशक्त वा तनकायसंग सम्झौता गनुापने, 
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(ङ) सशटुक च्यानलेको तसग्नल माग गने इजाजतपत्र प्राप्त 
संस्था वा व्यशक्तलाइा समान रूपमा तसग्नल उपलब्ध 
गराउन ुपने, 

(च) कायाक्रम प्रसारण गने प्रसारण संस्था वा व्यशक्त र 
उपभोक्ता ववच कायाक्रम ववतरण तथा उपभोग गने 
सम्बन्धमा सम्झौता गनुापने, 

(छ) कायाक्रम प्रसारण गने प्रसारण संस्था वा व्यशक्तले 
कायाक्रम प्रसारणको शरुू, मध्य र अन्त्यमा आफ्नो 
पररचय (कल साइन) ददन ुपने, 

(ज) कायाक्रम प्रसारण वा ववतरण गदाा सम्बशन्धत संस्था, 
व्यशक्त वा तनजका आतधकारीक ववतरकको सहमतत 
तलनपुनेछ । तर तनशटुक ववतरण गररने च्यानलेको 
हकमा सहमतत तलन आवश्यक पने छैन,  

(झ) प्रदेश सरकारको पणुा स्वातमत्वमा रहेका संस्थाबाट 
सञ्चातलत च्यानलेलाइा अतनवाया रूपमा र प्रदेश स्तरीय 
अन्य च्यानेलहरूलाइा प्राथतमकता साथ प्रसारण 
गनुापनेछ, 

(ञ) इजाजतपत्रमा उशटलशखत प्रववतधको प्रयोग गरर 
इजाजतपत्रमा उशटलशखत स्थानबाट कायाक्रम प्रसारण 
गनुापने, 

(ट) मन्त्रालयले तोकेका अन्य शताहरू पालन गनुापनेछ । 

११.  प्रसारण गना नपाउनाेः कायाक्रम प्रसारण गने प्रसारण संस्था वा व्यशक्तले 
देहायका ववषयमा कुनै कायाक्रम प्रसारण गना पाउने छैनाः 
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(क) नेपालको शाशन्त सरुिा र सवु्यवस्थामा खलल पना 
जाने, 

(ख) सवासाधारण जनताको सदाचार, नैततकता र सामाशजक 
मयाादामा आघात पना जाने, 

(ग) नेपालको सावाभौमसत्ता र अखण्डतामा आचँ परु् याउने, 
(घ) ववतभन्न जात, जातत, धमा, तलङ्ग, वणा, िते्र सम्प्रदायका 

मातनसहरू ववच वैमनश्यता तसजाना गने वा सामाशजक 
दभुाावना फैलाउने, 

(ङ) अदालतको अवहेलना हनुे,  
(च) सामाशजक ववकृतत फैलाउने वकतसमका अशिल 

सामग्रीहरू,  
(छ) कुनै व्यशक्तको नाम वकटान गरी कसैको मानमयाादा 

वा प्रततष्ठामा आघात पाने सामग्रीहरू, 
(ज) मन्त्रालयले समय समयमा प्रसारण गना नहनुे भनी 

तोवकददएका अन्य सामग्रीहरू 
१२. कायाक्रम प्रसारण प्रारम्भ गनुा पने (1) इजाजतपत्र प्राप्त संस्था वा 

व्यशक्तले इजाजतपत्र पाएको तमततले एक वषातभत्र आफ्नो प्रसारण 
प्रारम्भ गनुा पनेछ । 

(२) इजाजतपत्र प्राप्त कुनै संस्था वा व्यशक्तले उपतनयम 
(१) बमोशजमको अवतधतभत्र प्रसारण प्रारम्भ गना नसक्ने भएमा सोको 
आधार र कारण समेत खलुाइा अवतध थपको लातग त्यस्तो अवतध 
भकु्तान हनु ुअगावै मन्त्रालय समि तनवेदन ददन ुपनेछ । 
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(३) उपतनयम (२) बमोशजम पना आएको तनवेदन उपर 
आवश्यक जाँचबझु गदाा अवतध थप गना मनातसब देखेमा मन्त्रालयले 
छ मवहनासम्मको अवतध थप गना सक्नेछ । 

(४) उपतनयम (३) बमोशजमको अवतधतभत्र पतन प्रसारण 
प्रारम्भ गना नसक्ने संस्था वा व्यशक्तको इजाजतपत्र स्वत रद्द हनुेछ । 

१३.  वववरण दताा गनुा पनेाः (१) इजाजतपत्रको वववरण मन्त्रालयले अनसूुची-
१६ बमोशजमको दताा वकताबमा जनाइा राख्न ुपनेछ । 

(२) इजाजतपत्रमा उटलेशखत कुनै वववरण तनयम १८ 
बमोशजम बदतलएमा वा इजाजतपत्रको नवीकरण भएमा समेत 
मन्त्रालयले उपतनयम (१) बमोशजम दताा वकताबमा सो व्यहोरा जनाइा 
राख्न ुपनेछ । 

१४. प्रसारण तथा ववतरण शटुकाः (१) कायाक्रम प्रसारण वा ववतरण गने 
संस्थाले आफुले गरेको वावषाक कुल आय (बचत) को दइुा प्रततशतले 
हनु आउने रकम प्रसारण शटुक वापत प्रदेश सरकारलाइा बझुाउन ु
पनेछ । 

 स्पष्टीकरणाः यस प्रयोजनको लातग कुल बचत भन्नाले ऋण वा सापटी 
तलएको वा शयेर वापतको रकम बाहेक प्रसारण संस्था वा व्यशक्तलाइा 
प्राप्त हनुे जनुसकैु आयलाइा जनाउँछ । 

 (२) उपतनयम (१) बमोशजम प्रसारण शटुक बझुाउँदा 
सम्बशन्धत संस्था वा व्यशक्तले लेखापरीिण सम्पन्न गराइा चाल ु
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आ.व.को पौष मसान्तसम्म प्रसारण शटुक सवहत प्रततवेदन पेश गनुा 
पनेछ। 

(३) उपतनयम (२) बमोशजमको अवतधतभत्र कुनै संस्था वा 
व्यशक्तले प्रसारण वा ववतरण शटुक नबझुाएमा सो अवतध पतछ प्रत्येक 
मवहनाको लातग १० प्रततशतले थप दस्तरु लाग्नेछ ।  

(४) उपतनयम (१) बमोशजम प्रसारण शटुक नबझुाउन े र 
उपतनयम (१) र (२) बमोशजम प्रसारण शटुक र लेखापररिणको 
प्रततवेदन पेश नगने संस्था वा व्यशक्तका सम्बन्धमा मन्त्रालयले देहाय 
बमोशजम गना सक्नेछाः- 

(क)  प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराउने अनदुान वा 
ववज्ञापनमा रोक लगाउन वा कटौती गना,  

(ख) सञ्चार सामग्री एवं सोसंग सम्बशन्धत कच्चा पदाथाको 
पैठारीमा रोक लगाउन, 

(ग) सरकारी भ्रमण दलमा सहभागी नगराउन, 
(घ) त्यस्तो संस्था वा संचालकको प्रसे प्रतततनधी प्रमाणपत्र 

नवीकरण नगना, 
(ङ) ववदेशी मरुा ववतनमय सवुवधा उपलब्ध नगराउन । 

(५) कायाक्रम प्रसारण गने सम्बशन्धत संस्था वा व्यशक्तले 
उपभोक्तासंग तलनपुने शटुक त्यस्तो संस्था वा व्यशक्तको वास्तववक 
रूपमा हनु गएको खचा समेतका आधारमा मन्त्रालयले तनधाारण गरे 
बमोशजम हनुेछ । 



खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५४ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत 2076/0९/२३ 

 
 

१५. प्रसारण समय उपलब्ध गराउन सवकनाेः ऐनको दफा १2 बमोशजमको 
कुनै कायाक्रम प्रसारण गना चाहने ववदेशी प्रसारण संस्था वा संचार 
माध्यमलाइा तनयम ११ को अतधनमा रवह कायाक्रम प्रसारण गने समय 
उपलब्ध गराउन सवकने छ । 

१६. ववज्ञापन प्रसारण गना समय उपलब्ध गराउन सवकनाेः प्रसारण संस्था वा 
व्यशक्तबाट कसैले ऐनको दफा १3 बमोशजम कुनै ववज्ञापन प्रसारण 
गराउन चाहेमा सो ववज्ञापन प्रसारण गना समय उपलब्ध गराउन े
प्रसारण संस्था वा व्यशक्तको उक्त ववज्ञापन प्रसारण गदाा खास हनु जान े
खचा र अन्य प्रदेश र संघका प्रसारण संस्थाहरूले तलन ेववज्ञापन दस्तरु 
समेतलाइा आधार मानी मन्त्रालयले तोवकददए बमोशजम हनुेछ । 

१७. प्रसारण सम्बन्धी काया बन्द गना सक्नाेः इजाजतपत्र प्राप्त प्रसारण संस्था 
वा व्यशक्तले कुनै कारणवश आफुले प्रसारण गदै आएको प्रसारण 
सम्बन्धी काया बन्द गना चाहेमा सो कुराको तलशखत जानकारी एक 
मवहना अगावै मन्त्रालयलाइा ददन ुपनेछ र मन्त्रालयले पतन सो व्यहोरा 
दताा वकताबमा जनाउन ुपनेछ । 

१८. वववरण हेरफेर गना सक्नाेः (१) कसैले इजाजतपत्रमा उटलेशखत कुनै 
वववरण हेरफेर गना चाहेमा पाँचसय रूपैया दस्तरु सवहत अनसूुची-1७ 
बमोशजमको ढाँचामा मन्त्रालय समि तनवेदन ददन ुपनेछ। 

 स्पवष्टकरणाः यस तनयमको प्रयोजनको लातग वववरण भन्नाले 
इजाजतपत्रमा उशटलशखत नाम थर ठेगाना जस्ता सामान्य वववरण 
सम्झनपुछा । 
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम वववरण हेरफेर गना ददएको 
तनवेदनको व्यहोरा मनातसब देशखएमा मन्त्रालयले तनवेदन बमोशजमको 
वववरण हेरफेर गना सक्नछे । 

१९. इजाजतपत्रको अवतध र नवीकरण दस्तरुाः (१) इजाजतपत्रको अवतध 
एक आतथाक वषाको हनुछे । 

(२) इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने प्रसारण संस्था वा 
व्यशक्तले इजाजतपत्र बहाल रहने अवतध भकु्तान नहुंदै तनयम १४ 
बमोशजम बझुाउन ु पने अशघटलो आतथाक वषाको प्रसारण तथा ववतरण 
शटुक बझुाएको प्रमाण संलग्न गरी इजाजतपत्र नवीकरणको लातग 
अनसूुची-१८ बमोशजमको ढाचँामा मन्त्रालय समि तनवेदन ददन ुपनेछ। 

(३) उपतनयम (२) बमोशजम इजाजतपत्र नवीकरणको लातग 
कुनै तनवेदन पना आएमा मन्त्रालयले इजाजतपत्र ददंदा लाग्ने दस्तरुको 
दश प्रततशतले हनु ेरकम तलइा त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरण गरी ददन 
सक्नेछ । 

(४) उपतनयम (२) बमोशजमको नवीकरण गने म्याद भकु्तान 
भएपतछ इजाजतपत्र नवीकरण गना आएमा पवहलो एक मवहनासम्मको 
लातग पाँच प्रततशत, दइुा मवहनासम्म दश प्रततशत, तीन मवहनासम्म 
पन्र प्रततशत, चार मवहनासम्म वीस प्रततशत, पाँच मवहनासम्म पचास 
प्रततशत र छ मवहनासम्म सय प्रततशत थप जररबानासमेत तलइा 
मन्त्रालयले त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरण गररददनपुनेछ । सो अवतधमा 
समेत नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र स्वताः रद्द हनुेछ। 
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(५) यस तनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन 
इजाजतपत्र प्राप्त कुनै प्रसारण संस्था वा व्यशक्तले बढीमा ५ वषाको 
लातग एकै पटक इजाजतपत्र नवीकरण गना मन्त्रालय समि तनवेदन 
ददएमा मन्त्रालयले प्रत्येक वषाको लातग उपतनयम (३) बमोशजमको 
दस्तरु तलइा त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरण गररददन सक्नेछ । यसरी 
एक वषा भन्दा बढी अवतधको लातग एकैपटक इजाजतपत्र नवीकरण 
गदाा लाग्ने दस्तरुमा पच्चीस प्रततशत छुट हनुछे । 

(६) उप-तनयम (५) बमोशजम नवीकरण गने इजाजतपत्र 
प्राप्त संस्था वा व्यशक्तले यस तनयमावलीको तनयम १४ बमोशजम पेश 
गनुा पने वववरण चाल ुआतथाक वषाको पौष मसान्तसम्म गनुापनेछ ।  

२०. ववदेशी मरुा ववतनमयका लातग तसफाररस गना सक्नाेः कुनै प्रसारण 
संस्थालाइा आवश्यक पने उपकरण खररद गना वा त्यस्तो संस्थासंग 
तसग्नल ववतरण सम्बन्धमा सम्झौता गदाा ववदेशी मरुा आवश्यक पने 
भएमा त्यस्तो मरुा प्रचतलत खटुला ववतनमय दरमा उपलब्ध गराउन 
मन्त्रालयले सम्बशन्धत तनकायमा तसफाररस गना सक्नछे । 

२१. इजाजतपत्रको प्रतततलपी ददनाेः इजाजतपत्र हराएमा, मातसएमा वा परुानो 
भइा च्याततएमा वा नवीकरण गने ठाउँ समाप्त भएको कारण देखाइ 
कसैले प्रतततलपी माग गरेमा मन्त्रालयले पाँचसय रूपैया दस्तरु तलइा 
त्यस्तो इजाजतपत्रको प्रतततलपी ददन सक्नेछ । 

२२.  तनरीिण तथा अनगुमन गना सक्न े (१) यस तनयमावली वा 
इजाजतपत्रमा उटलेशखत शताहरू बमोशजम कायाक्रम प्रसारण गरे वा 
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नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालयले वा मन्त्रालयले तोवकददएको अतधकारीले 
प्रसारण सम्बन्धी संस्थाको तनरीिण तथा अनगुमन गना गराउन 
सक्नेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोशजम तनरीिण तथा अनगुमन गदाा 
शता बमोशजम कायाक्रम प्रसारण गरेको नदेशखएमा मन्त्रालयले अवस्था 
अनसुार एकपटक शता बमोशजम काम गना मौका ददन सक्नेछ र 
त्यसरी मौका ददंदा पतन शताबमोशजम काम नगरेको भने्न पनुाः गररएको 
तनररिण तथा अनगुमनबाट देशखएमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा 
व्यशक्तले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गना सक्नेछ । 

(३) कसैले ऐन वा यस तनयमावली बमोशजम इजाजतपत्र 
नतलइा अनतधकृत रूपमा कुनै कायाक्रम प्रसारण वा ववतरण गरेको 
देशखएमा मन्त्रालयले त्यस्तो कायाक्रम प्रसारण वा ववतरण गना प्रयोग 
गरेको यन्त्र वा उपकरण प्रयोग गना नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था 
गना सक्नेछ । 

(४) यस तनयम बमोशजम मन्त्रालय वा मन्त्रालयले 
तोवकददएको अतधकारीबाट गररने तनरीिण तथा अनगुमनका क्रममा 
आवश्यक सहयोग परु् याउन ु वा प्रसारण िेत्रतभत्र मन्त्रालयले तोकेको 
स्थानमा कुनै कायाक्रम हेना वा सनु्न व्यवस्था गनुा सम्बशन्धत प्रसारण 
संस्थाको कताव्य हनुेछ । 

२३. इजाजतपत्र प्राप्त संस्था वा व्यशक्त जवाफदेही हनुाेः ऐन वा यस 
तनयमावली बमोशजम कसैले कुनै कायाक्रम प्रसारण गरेबाट कसैको हक 
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वहत इज्जत वा प्रततष्ठामा असर पना गएमा त्यसको जवाफदेही 
सम्बशन्धत इजाजतपत्र प्राप्त संस्था वा व्यशक्त हनुेछ । 

२४. अनमुतत तलन ुपनेाः (१) कुनै प्रसारण संस्था वा व्यशक्तले तनवेदन ददइा 
तनशश्चत अवतधका लातग कुनै कायाक्रम प्रसारण वा संचालन गना माग 
गरेमा सो को औशचत्यता समेतका आधारमा आवश्यक जाँचबझु गरी 
मन्त्रालयले अनमुतत ददन सक्नेछ । 

 (२) त्यस्तो अनमुतत प्राप्त गने संस्था वा व्यशक्तले तनयम 
२३ बमोशजमको जवाफ देवहता वहन गनुा पनेछ ।  

२५. सजाय गने अतधकारीाः (१) ऐनको दफा १७ बमोशजम सजाय गने 
अतधकार मन्त्रालयको सशचवलाइा हनुछे।  

(२) ऐनको दफा १७ बमोशजमको सजायको आदेश गनुा 
अशघ सम्बशन्धत पिलाइा सफाइाको लातग मनातसब मौका ददन ुपनेछ । 

२६. दस्तरु वा प्रसारण तथा ववतरण शटुक छुट ददन सक्नाेः यस 
तनयमावलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन प्रदेश 
सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश सरकारको पणुा 
स्वातमत्वमा रहेका संस्थालाइा यस तनयमावली बमोशजम लाग्न े
इजाजतपत्र दस्तरु, प्रसारण तथा ववतरण शटुक र नवीकरण दस्तरु पणुा 
वा आशंशक रूपमा छुट ददन सक्नेछ । 

२७. अनसूुचीमा हेरफेर तथा थपघट गना सक्नाेः मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी अनसूुची हेरफेर तथा थपघट गना सक्नेछ । 
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२८. प्रचातलत कानून बमोशजम हनुाेः यस तनयमावलीमा व्यवस्था नभएका 
प्रसारण तथा ववतरण र अन्य शटुक दस्तरु सम्बशन्ध व्यवस्था राविय 
प्रसारण तनयमावली २०५२ बमोशजम हनुेछ । 

२९. बचाउाः यस तनयमावली पूवा प्रचतलत कानून बमोशजम भए गरेका काम 
कारवाही यसै तनयमावली बमोशजम भए गरेको मतननेछ । 
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अनसूुची-१ 

(तनयम ३ को उपतनयम १ खण्ड (क) संग सम्बशन्धत) 

स्याटेलाइट र अन्य सञ्चार माध्यम तडशजटल प्रववतधमा आधाररत केबलु प्रसारण केन्र 
स्थापना गरी केबलुको माध्यमद्धारा कायाक्रम प्रसारण गने इजाजतपत्रको लातग ददइन े

तनवेदन 

श्री...................... 

प्रदेश प्रसारण तनयमावली 2076 को तनयम ३ बमोशजम स्याटेलाइट / अन्य सञ्चार 
माध्यम तडशजटल प्रववतधमा आधाररत केबलुको माध्यमद्धारा कायाक्रम प्रसारण गने 
इजाजतपत्र पाउनको लातग देहायका वववरणहरू खलुाइा यो तनवेदन गरेको छु/छौ । 

१. तनवेदकको 
(क) स्थायीाः                                (ख) अस्थायीाः 
 शजटलााः                                 शजटलााः 
 नगरपातलका/गाँउपातलका                  नगरपातलका / गाँउपातलका 
 वडा नं.                                 वडा नं. 
 गाउँ/ टोलाः-                            गाउँ/ टोलाः- 
 फोन नं.               फोन नं. 
 घर नं घर नं. 
 फ्याक्स नं. फ्याक्स नं 

 इमेलाः इमेलाः- 
 संस्था भए- 
  संस्थाको नामाः 
  संस्था दताा नं. र तमतताः 
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 व्यशक्त भए- 
  नागररकता तलएको शजटलााः 
 तमतत र नागररकता नं. 
2.  प्रसारण संस्था वा व्यशक्ताः 

(क) नामाः 
(ख) आतथाक शस्थतत (शस्थर तथा चाल ुपुजँी) 
(ग) अनभुवाः 
(घ) प्राववतधक दितााः 

३.  प्रसारण गररने स्थानाः 
४.  प्रसारण हनुे िेत्राः 
५.  प्रसारण शरुू हनुे तमतताः 
६.  प्रसारणको माध्यमाः 

(क) स्याटेलाइट 

(ख) केबलु (तडशजटल) 
(घ) अन्य सञ्चार माध्यम भएाः 

प्रसारण गने तररका 
(क) तडशजटल प्रसारण केन्र स्थापना गरी प्रसारण गने 

(ख) तडशजटल प्रसारण केन्र स्थापना गरी अन्य केबलु प्रसारकलाइा 
तसग्नल ववतरण गने 

८.  प्रसारणमा प्रयोग गररने शचन्ह संकेत वा लोगो (कल साइन) 
९.  प्रसारणको िेत्राः 
१०. प्रसारण हुँदा प्रयोग गररने 

(क) विक्वेन्सीाः   (ख) च्यानेलाः 
११. प्रसारण गदाा प्रयोग गररने उपकरणहरूाः 
१२. प्रसारण सम्बन्धमा उपभोक्ता तथा अन्य व्यशक्त वा तनकायसंग गररएका 

सम्झौतााः 
१३. प्रसारणमा प्रयोग हनुे भाषााः 
१४. प्रसारणको समयावतधाः 
१५. प्रसारणहनुे कायाक्रमहरूाः 
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मातथ लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झटु्टा ठहरे कानून बमोशजम सहलुा 
बझुाउला । 

तनवेदककोाः 
सवहाः 
नामाः 
तमतताः 
तनवेदन साथ देहायको कागजात संलग्न गनुा पनेछाः 
(क)  सम्बशन्धत ववषयमा अनभुवी तथा ख्याती प्राप्त व्यशक्त वा मान्यता प्राप्त 

संस्थाबाट आफुले इजाजतपत्र तलन खोजेको ववषयको आतथाक 
प्राववतधक तथा व्यवसावयक पिमा ववस्ततृ अध्ययन गना लगाइा तयार 
पारेको प्रततवेदन । 

 तर केबलुको माध्यमद्धारा कायाक्रम प्रसारण गना चाहने तनवेदकले 
मन्त्रालयले तोके बमोशजमको ढाँचाको प्रततवेदन 

(ख) प्रसारण संस्था दतााको प्रमाणपत्र सम्बशन्धत ववधान तथा 
सञ्चालकहरूको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलपी । 

(ग) तनवेदन दस्तरु बझुाएको नगदी रतसद वा त्यस्तो दस्तरु राजश्व खातामा 
जम्मा गरेको दोस्रो प्रतत भौचर। 

(घ) प्रसारण केन्र रहने ठाउँको वववरण र प्रसारण संस्थाको प्रसारण पहुँच 
देशखने स्केच । 

(ङ) अन्य व्यशक्त वा संगदठत संस्थाको प्रसारण केन्रबाट तसग्नल प्राप्त गरी 
कायाक्रम प्रसारण गने भए त्यस्तो प्रसारण केन्रसंग भएको सम्झौता 
वा सहमततपत्र । 

(च) प्रसारणमा गररने च्यानेलहरूको संख्या प्रत्येक च्यानेलको नाम प्रकार 
सशटुक तनशटुक तथा स्याटेलाइट ररतसभरको वववरण सम्बन्धी 
कागजात । 

(छ) स्याटेलाइट ररतसभर मोडलेुटर र नेटवका को परुा वववरण । 

(ज)  मन्त्रालयले समय समयमा तोकददएको अन्य कागजात । 
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अनसूुची-२ 

(तनयम ३ को उपतनयम १ खण्ड (ख) संग सम्बशन्धत) 

विक्वेन्सी मोडलेुशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कायाक्रम प्रसारण गने 
इजाजतपत्रको लातग ददइन े

तनवेदन 

श्री............. 
प्रदेश प्रसारण तनयमावली 2076 को तनयम ३ बमोशजम वफक्वेन्सी मोडलेुशन 
प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कायाक्रम प्रसारण गने इजाजतपत्र पाउनको लातग 
देहायका वववरणहरू खलुाइा यो तनवेदन गरेको छु/छौ 
१. तनवेदकको, 

(क) स्थायी ठेगाना-                       (ख) अस्थायी ठेगाना- 
    शजटलााः-     शजटलााः- 

नगरपातलका/गाँउपातलका               नगरपातलका/गाँउपातलका                    

वडा नाः-                        वडा नाः- 
गाउँ/ टोलाः-                    गाउँ/टोलाः- 

२. तनवेदकको नागररकतााः 
३. प्रसारण संस्था वा व्यशक्तको 

(क) नामाः  (ख) आतथाक शस्थतत (शस्थर तथा चाल ुपुजँी) 
(ग) अनभुवाः-  (घ) प्राववतधक दितााः- 

४. प्रसारण प्रणाली स्थापना हनुे ठाउँ र प्रसारण केन्राः- 
५. प्रसारण हनुे िेत्र र जनसंख्यााः- 
६. प्रसारण शरुू हनुे तमतताः- 
७. प्रसारणको माध्यमाः- 
८. प्रसारणको िमतााः- 
९. प्रसारण गदाा प्रयोग गररने 
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(क) विक्वेन्सी      (ख) बैण्ड   (ग) च्यानेल       (घ) ट्रान्सतमटर 
 (ङ) एण्टेना 
१०. प्रसारण गदाा प्रयोग गररने उपकरणहरूाः- 
११. प्रसारण सम्बन्धमा उपभोक्ता तथा अन्य व्यशक्त वा तनकायसंग गररएको 

सम्झौतााः- 
१२. प्रसारणमा प्रयोग हनुे भाषााः- 
१३. प्रसारणको समय र समयावतधाः- 
१४. प्रसारण गररने कायाक्रमहरूाः- 

मातथ लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ झटु्टा ठहरे काननु बमोशजम सहुँला 
बझुाउँला । 

                                           तनवेदककोाः- 
      सहीाः- 
      नामाः-  

      तमतताः- 
रष्टव्याः- तनवेदकले सम्बशन्धत ववषयमा अनभुवी तथा ख्याततप्राप्त व्यशक्त वा 
मान्यताप्राप्त संस्थाबाट आफुले इजाजतपत्र तलन खोजको ववषयको आतथाक, प्राववतधक 
तथा व्यावसावयक पिमा ववस्ततृ अध्ययन गना लगाइा सोको प्रततवेदन तनवेदनसाथ 
संलग्न गनुा पनेछ । 
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अनसूुची-३ 

(तनयम ३ को उपतनयम १ खण्ड (ग) संग सम्बशन्धत) 

केबलु वा भ-ुउपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समि सोझै कायाक्रम ववतरण गने 
प्रणाली (डाइरेक्ट टु होम) मा आधाररत भइा टेतलतभजन प्रसारण गनाको लातग ददइन े 

तनवेदन 

श्री............................ 
प्रदेश प्रसारण तनयमावली 2076 तनयम ३ बमोशजम केबलु वा भ-ुउपग्रहको 
माध्यमबाट उपभोक्ता समि सोझै कायाक्रम ववतरण गने प्रणाली वववरणहरू खलुाइा 
यो तनवेदन गरेको छु /छौ । 

१.  तनवेदकको 
 (क) स्थायीाः                             (ख) अस्थायीाः 

शजटलााः                      शजटलााः 
नगरपातलका/गाँउपातलका  नगरपातलका/गाँउपातलका 
वडा नं.                         वडा नं. 
गाउँ/ टोलाः-                      गाउँ/ टोलाः- 
फोन नं.                      फोन नं. 
घर नं.            घर नं. 
फ्याक्स नं                  फ्याक्स नं 

इमेलाः-                      इमेलाः- 
 संस्था भए- 

संस्थाको नामाः   संस्था दताा नं. र तमतताः 
 व्यशक्त भए- 

नागररकता तलएको शजटलााः  तमतत र नागररकता नं. 
२.  प्रसारण संस्था वा व्यशक्तको 

 (क) नामाः   (ख) आतथाक शस्थतत (शस्थर तथा चाल ुपुजँी) 
 (ग) अनभुवाः  (घ) प्राववतधक दितााः 

३. प्रसारण गररने स्थानाः 
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४.  प्रसारण हनुे िेत्राः 
५. प्रसारण शरुू हनुे तमतताः 
६.  प्रसारणमा प्रयोग गररने शचन्ह संकेत वा लोगो (कल साइन) 
७.  प्रसारणको िमतााः 
८. प्रसारण गदाा प्रयोग गररने उपकरणहरूाः 
९.  प्रसारण सम्बन्धमा उपभोक्ता तथा अन्य व्यशक्त वा तनकायसंग गररएको 

सम्झौतााः 
१०.  प्रसारणमा प्रयोग हनुे भाषााः 
११.  प्रसारणको समयावतधाः 
१२.  प्रसारण गररने कायाक्रमहरूाः 

मातथ लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ झटु्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुँला 
बझुाउँएला । 

         

तनवेदककोाः- 
सवहाः- 
नामाः- 
तमतताः- 

 

तनवेदन साथ तनम्न कागजात संलग्न गनुा पनेछाः- 
(क) सम्बशन्धत ववषयमा अनभुवी तथा ख्याती प्राप्त व्यशक्त वा मान्यता प्राप्त 

संस्थाबाट आफुले इजाजतपत्र तलन खोजेको ववषयको आतथाक प्राववतधक तथा 
व्यवसावयक पिमा ववस्ततृ अध्ययन गना लगाइा तयार गरेको प्रततवेदन । 

(ख) प्रसारण संस्था दतााको प्रमाणपत्र, सम्बशन्धत ववधान तथा सञ्चालकहरूको 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलपी । 

(ग) तनवेदन दस्तरु बझुाएको रतसद वा त्यस्तो दस्तरु राजश्व खातामा जम्मा गरेको 
दोसो प्रतत भौचर । 

(घ) प्रसारण केन्र रहने ठाउँको वववरण र प्रसारण संस्थाको प्रसारण पहुँच देशखने 
नक्सा । 

(ङ) मन्त्रालयले समय समयमा तोवक ददएको अन्य कागजात । 



खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५४ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत 2076/0९/२३ 

 
 

 
अनसूुची-४ 

(तनयम ३ को उपतनयम ३ संग सम्बशन्धत) 
 

सरकारी तनकाय वा स्थानीय तहले कुनै खास ववषयमा प्रसारण कायाका लातग 
इजाजतपत्रको लातग ददन े

तनवेदन 

श्री............. 
प्रदेश प्रसारण तनयमावली 2076 को तनयम ३ को उपतनयम ३ बमोशजम कुनै खास 
ववषयमा प्रसारण काया गना प्रसारण इजाजतपत्र पाउनको लातग देहायका वववरणहरू 
खलुाइा यो तनवेदन गरेको छु/छौ । 

१. तनवेदक सरकारी तनकाय वा स्थानीय तहको नामाः 
२. (क) स्थायी ठेगाना-                        

    शजटलााः-       

नगरपातलका/गाँउपातलकााः-                

वडा नाः-                         

गाउँ/ टोलाः- 
३. प्रसारण अनमुतत तलनपुने सम्बशन्ध खास ववषयाः 
४. प्रसारणको उद्देश्य र सरकारी तनकाय एंव स्थानीय तहलाइा प्रसारणबाट प्राप्त 

हनुे प्रततफलाः 
५. प्रसारण गररने स्थानाः 
६. प्रसारण हनुे िेत्राः 
७. प्रसारण शरुू हनुे तमतताः 
८. प्रसारणमा प्रयोग गररने शचन्ह संकेत वा लोगो (कल साइन) 
९. प्रसारणको िमतााः 
१०. प्रसारण गदाा प्रयोग गररने उपकरणहरूाः 
११. प्रसारण सम्बन्धमा उपभोक्ता तथा अन्य व्यशक्त वा तनकायसंग गररएको 

सम्झौतााः 
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१२. प्रसारणमा प्रयोग हनुे भाषााः 
१३. प्रसारणको समयावतधाः 
१४. प्रसारण गररने कायाक्रमहरूाः 
 

    

 पादतधकारीकोाः- 
 सवहाः- 
 नाम- 
कायाालयको छाप तमतताः- 
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अनसूुची-५ 

(तनयम ४ को उपतनयम १ खण्ड (क) संग सम्बशन्धत) 

स्याटेलाइट, अन्य सञ्चार माध्यम तडशजटल प्रववतधमा आधाररत केबलु प्रसारण केन्र 
स्थापना गरी केबलुको माध्यमद्धारा कायाक्रम प्रसारण गने इजाजतको लातग ददइन े

इजाजत-पत्र 

१.  इजाजत-पत्र नाः- 
 इजाजत-पत्र पाउने व्यशक्त वा संगदठत संस्थाको नामाः- 
२. ठेगानााः- 
 (क) स्थायीाः                        (ख) अस्थायीाः 

शजटलााः                       शजटलााः 
नगरपातलका/गाँउपातलका नगरपातलका/गाँउपातलका 
वडा नं. वडा नं. 
गाउँ/ टोलाः- गाउँ/ टोलाः- 
फोन नं.               फोन नं. 
घर नं.                     घर नं. 
फ्याक्स नं               फ्याक्स नं 

इमेलाः-                      इमेलाः- 
संस्था भए 

संस्थाको नामाः- 
संस्था दताा नं. र तमतताः 

व्यशक्त भएाः- 
नागररकता तलएको शजटलााः 
तमतत र नागररकता नं. 

३.  प्रसारणमा प्रयोग गररने शचन्ह संकेत वा लोगो (कल साइन) 
४.  प्रसारणको िमतााः- 
५.  प्रसारण गररने स्थानाः- 



खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५४ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत 2076/0९/२३ 

 
 

६.  प्रसारण हनुे िेत्राः- 
७.  प्रसारण शरुू हनुे तमतताः- 
८.  प्रसारणको माध्यमाः- 

(क) स्याटेलाइट 

(ख) केबलु (तडशजटल) 
(ग) अन्य सञ्चार 

९.  प्रसारण गररने तररकााः- 
(क) तडशजटल प्रसारण केन्र स्थापना गरी प्रसारण गने 

(ख) तडशजटल प्रसारण केन्र स्थापना गरी अन्य केबलु प्रसारकलाइा तसग्नल 
ववतरण गने 

१०. प्रसारणको भाषााः- 
११. प्रसारणको समयावतधाः- 
१२.  प्रसारण हनुे प्रमखु कायाक्रमहरूाः- 
१३.  प्रसारण गदाा प्रयोग गररने उपकरणहरूाः- 
१४.  प्रसारण गदाा पालन गनुापने शताहरूाः- 

(क) कायाक्रम प्रसारण गदाा प्रचतलत काननुको पालना गनुा पने  

(ख) प्रदेश नं. ५ प्रसारण ऐन 2075 प्रदेश न. ५ प्रसारण तनयमावली 
20७६ ले तोवकएका कुराहरूका अततररक्त मन्त्रालयले समय 
समयमा ददएका तनदेशन तथा तोकेको शताहरूको समेत पालना गनुा 
पने  

कायाालयको छाप इजाजतपत्र ददने अतधकारीकोाः- 
 सवहाः- 
 नामाः- 
 दजाााः- 
 कायाालयाः- 
 तमतताः- 
नवीकरणको वववरण 

आतथाक वषा नवीकरण दस्तरु तथा अन्य 
वववरण नवीकरण तमतत नवीकरण गने अतधकारीको 

दस्तखत कैवफयत 
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अनसूुची-६ 

(तनयम ४ को उपतनयम १ खण्ड (ख) संग सम्बशन्धत) 
विक्वेन्सी मोडलेुशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कायाक्रम प्रसारण गने 

इजाजत-पत्र 

 

१.  इजाजत-पत्र नाः- 
 इजाजत-पत्र पाउने संस्था वा व्यशक्तको नामाः- 
२. ठेगानााः- 

(क) स्थायी ठेगानााः-                    (ख) अस्थायी ठेगानााः- 
 शजटलााः-                     शजटला 
 नगरपातलका/गाँउपातलका नगरपातलका/गाँउपातलका 
 वडा नाः-                              वडा नाः- 
 गाउँ / टोलाः-                        गाउँ/ टोल 

 फोन नाः-                           फोन नाः- 
३. प्रसारण संस्था वा व्यशक्तको नामाः- 
४.  प्रसारणको माध्यमाः- 
५.  प्रसारणको िमतााः- 
६.  प्रसारण गदाा प्रयोग गररनेाः- 

(क) विक्वेन्सीाः-                           (ख) बैण्डाः- 
(ग) च्यानेलाः-                              (घ) ट्रान्सतमटराः- 
(ङ) एण्टेनााः- 

७. प्रसारण प्रणाली स्थापना हनुे ठाउँ र प्रसारण केन्राः- 
८. प्रसारण हनुे िेत्र र जनसंख्यााः- 
९. प्रसारण शरुू हनुे तमतताः- 
१०. प्रसारण प्रयोग हनुे भाषााः- 
११. प्रसारणको समय र समयावतधाः- 
१२. प्रसारण गररने कायाक्रमहरूाः- 
१३. इजाजतपत्र बहाल रहने तमतताः- 
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१४. अन्य शताहरूाः- 
(क)    (ख)    

 (ग) 
 

कायाालयको छाप     इजाजत-पत्र ददने अतधकारीाः- 
सवहाः- 
नामाः- 
दजाााः- 
कायाालयाः- 
तमतताः-  

 

नवीकरण वववरण 

आतथाक वषा नवीकरण दस्तरु तथा 
अन्य वववरण 

नवीकरण तमतत नवीकरण गने 
अतधकारीको दस्तखत 
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अनसूुची-७ 

(तनयम ४ को उपतनयम १ खण्ड (ग) संग सम्बशन्धत) 
केबलु वा भ-ुउपग्रहको माध्यमबाट उपभोक्ता समि सोझै कायाक्रम ववतरण गने 
प्रणाली (डाइरेक्ट टु होम) मा आधाररत भइा टेतलतभजन वा रेतडयो प्रसारण गने 

इजाजत-पत्र 

१.  इजाजत-पत्र नं.:- 
 इजाजतपत्र पाउने व्यशक्त वा संगदठत संस्थाको नामाः- 
२.  ठेगानााः- 
 (क) स्थायीाः                         (ख) अस्थायीाः 
 शजटलााः                          शजटलााः 
 नगरपातलका/गाँउपातलका  नगरपातलका/गाँउपातलका  

 वडा नं.                          वडा नं. 
 गाउँ/ टोलाः-                         गाउँ/ टोलाः- 
 फोन नं.                          फोन नं. 
 घर नं.                            घर नं. 
 फ्याक्स नं                        फ्याक्स नं 

 इमेलाः-                          इमेलाः- 
 संस्था भए- 

  संस्थाको नामाः  संस्था दताा नं. र तमतताः 
 व्यशक्त भए- 
  नागररकता तलएको शजटलााः  तमतत र नागररकता नं. 
३.  प्रसारणमा प्रयोग गररने शचन्ह संकेत वा लोगो (कल साइन) 
४.  प्रसारणको िमतााः- 
५.  प्रसारण गररने स्थानाः- 
६.  प्रसारण हनुे िेत्राः- 
७.  प्रसारण शरुू हनुे तमतताः- 
८.  प्रसारणको भाषााः- 
९.  प्रसारणको समयावतधाः- 
१०.  प्रसारणहनुे प्रमखु कायाक्रमहरूाः- 
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११.  प्रसारण गदाा पालन गनुापने शताहरूाः- 
(क)  कायाक्रम प्रसारण गदाा प्रचतलत काननुको पालना गनुा पने  

(ख)  प्रदेश नं. ५ प्रसारण ऐन 207५ तथा प्रदेश प्रसारण तनयमावली 
20७६ मा तोवकएका कुराहरूका अततररक्त मन्त्रालयले समय समयमा 
ददएका तनदेशन तथा तोकेका शताहरूको समेत पालना गनुा पने । 

 

कायाालयको छाप इजाजत-पत्र ददने अतधकारीकोाः- 
 सवहाः- 
 नामाः- 
 दजाााः- 
 कायाालयाः- 
 तमतताः- 
नवीकरणको वववरण 

आतथाक वषा नवीकरण दस्तरु तथा 
अन्य वववरण 

नवीकरण तमतत नवीकरण गने 
अतधकारीको दस्तखत 

कैवफयत 
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अनसूुची-८ 

(तनयम ५ को उपतनयम १ संग सम्बशन्धत) 
स्याटेलाइट तथा केबलु टेतलतभजन सम्बन्धी भ-ुउपग्रह प्रसारण केन्रको स्थापना गरी 
वा स्याटेलाइट ववतरण प्रणालीको माध्यमबाट कायाक्रम प्रसारण गने इजाजतपत्रको 

लातग ददइन े

तनवेदन 

श्री.............. 
प्रदेश प्रसारण तनयमावली 2076 को तनयम ५ बमोशजम स्याटेलाइट तथा केबलु 
टेतलतभजन सम्बन्धी भ ु- उपग्रह प्रसार केन्रको स्थापना गरी वा स्याटेलाइट ववतरण 
प्रणालीको माध्यमबाट कायाक्रम प्रसारण गने इजाजतपत्र पाउनको लातग देहायका 
वववरण खलुाइा यो तनवेदन गरेको छु/छौं । 

१. तनवेदककोाः- 
 (क) नामाः- 
 (ख) स्थायी ठेगानााः-                    (ग) अस्थायी ठेगानााः- 

शजटलााः-                         शजटलााः- 
नगरपातलका/गाँउपातलका          नगरपातलका/गाँउपातलका 
वडा नाः-                             वडा नाः-  

गाउँ/ टोलाः-                      गाउँ/ टोलाः- 
घर नं.                         घर नाः- 
फोन नाः-                   फोन नं. 
फ्याक्स नं                         फ्याक्स नं 

इमेलाः-                       इमेलाः- 
(घ) तनवेदक व्यशक्त भए नागररकता नम्बर र संस्था भए संस्था दताा नम्बराः- 
(ङ) आतथाक शस्थतत (शस्थर तथा चाल ुपुजँी) 
(च) अनभुवाः- 
(छ) प्राववतधक दितााः- 

२. प्रसारणको लातग गररने  लगानीाः- 
(क) प्रस्ताववत लगानीाः- 
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(ख) लगानीको स्रोताः- 
३. प्रसारणबाट हनुे आय र आयको स्रोताः- 
४. कायाक्रम प्रसारण तथा ववतरणको माध्यम 

(क) स्याटेलाइटसंग अपतलङ्क गनेाः- 
(ख) ववतरण गने प्रणालीाः-   (ग) अन्य तररकाबाटाः- 

५. भ-ुउपग्रह प्रसार केन्रको वववरणाः- 
(क) तलङ्क गररने स्याटेलाइट फुटवप्रन्टाः- 
(ख) प्रयोग गररने विक्वेन्सी ब्याण्ड/विक्वेन्सी/ एन्टेना सम्बन्धी वववरणाः- 
(ग) प्रसारण ववतरण गने सतह माध्यमाः- 
(घ) प्रसारण ववतरण गने च्यानेल सङ्खख्या/ वववरणाः- 

६. प्रसारण केन्र स्थापना गररने ठाउ ँ:- 
७. प्रसारण हनुे िेत्राः- 
८. प्रसारण प्रारम्भ हनुे तमतताः- 
९. प्रसारण प्रारम्भ हनुे च्यानेल र भाषााः- 
१०. प्रसारणको समय र समयावतधाः- 
११. प्रसारण गररने कायाक्रमहरूाः- 
१२. उपकरण आयात गररने मलुकुको नामाः- 
१३. अन्य वववरणाः- 
 (क)  

 (ख) 
 (ग)  

तनवेदक संस्था भए संस्थाको छाप   तनवेदककोाः- 
नामाः- 
सवहाः- 

                                    तमतताः- 
 

रष्टव्याः तनवेदकले आफुले इजाजतपत्र तलन खोजेको ववषयको आतथाक, प्राववतधक तथा 
व्यासावयक पिमा ववस्ततृ अध्ययन गना लगाइा सोको प्रततवेदन तनवेदन साथ संलग्न 
गनुा पनेछ । 
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अनसूुची-९ 

(तनयम ६ को उपतनयम १ संग सम्बशन्धत) 
डाउनतलङ्क गने इजाजतपत्रको लातग ददइन े

तनवेदन 

श्री...................... 
प्रदेश प्रसारण तनयमावली 2076 को तनयम ६ बमोशजम डाउनतलङ्क गरी प्रदेशतभत्र 
कायाक्रम प्रसारण गने इजाजतपत्र पाउनको लातग देहायका वववरण खलुाइा यो 
तनवेदन गरेको छु/छौं । 

1. तनवेदनकोाः 
 (क) नामाः- 
 (ख) स्थायी ठेगानााः-                  (ग)  अस्थायी ठेगानााः- 

शजटलााः-                          शजटलााः 
नगरपातलका/गाउँपातलका  नगरपातलका/गाउँपातलका 
वडा नाः-                            वडा नं. 
गाउँ/ टोलाः                        गाउँ टोलाः- 
घर नं.                          घर नं. 
फोन नं.                           फोन नं. 
फ्याक्स नं.                       फ्याक्स नं.  

इमेलाः-                            इमेलाः- 
 (घ) तनवेदक व्यशक्त भए नागररकता नम्बर र संस्था भए संस्था दताा नम्बराः- 
2.  कायाक्रम प्रसारण तथा ववतरणको माध्यमाः- 

(क) स्याटेलाइटसंग अपतलङ्क गने (डाइारेक्ट टु होम) (ख) केबलुाः- 
(ग) अन्य तररकाबाटाः- 

३. डाउनतलङ्क गने च्यानेलको वववरणाः- 
(क) तलङ्क गररने स्याटेलाइट / फुटवप्रन्ट र च्यानेलको वववरणाः- 
(ख) डाउनतलङ्क गरी प्रसारण ववतरण गने सतह माध्यमाः- 
(ग) प्रसारण ववतरण गने च्यानले सङख्या/ वववरणाः- 

४.  प्रयोग गररने डाउनतलङ्क विक्वेन्सी र एन्टेना सम्बन्धी वववरणाः- 
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५. डाउनतलङ्क गररने िेत्राः- 
६. प्रसारण हनुे िेत्राः- 
७. डाउनतलङ्क गररने तमतताः- 
८. च्यानेलमा प्रयोग हनुे भाषााः- 
९. प्रसारण गररने कायाक्रमहरूाः- 
१०. अन्य वववरणाः 

(क)   (ख)    (ग) 
 

तनवेदक संस्था भए संस्थाको छाप   तनवेदकको 
     सवहाः- 
     नामाः- 

तमतताः- 
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Application for Down-link License 

To,  
The Ministry of Internal Affairs and Law 
Province No. 5, Butwal, 
Nepal 
 
We hereby apply under the provision of Rule 5A of Province no.5, Broadcasting 

Regulation, 2076 (2019) with the following details, for the Down-Link License to 

broadcast programs within the territory of Nepal 

1.  Applicants 

 (a) Name: 

 (b) Permanent Address:          (c) Temporary Address: 

 District:                                            District: 

 City / Rural Municipality: City / Rural Municipality:        

 Ward No:                                        Ward No:  

 Area/ Location:                               Area/ Location:  

 House No:                                        House No: 

 Phone No:                                         Phone No: 

 Fax No:                                              Fax No: 

 E-mail:                                                 E-mail: 

 (d) Citizenship Number (In case of Person): 

 (e) Company Registration Number (In case of Company): 

2. Program Transmission and Distribution Medium: 

(a) Direct-to Home with Satellite Up- Linking: 

(b) Ground Cable: 

(c) Other Modes: 

3. Description of Down- Linking Channel: 

(a) Up- Linked Satellite/ Footprint and Country Transmitting Channel: 

(b) Medium of Ground Distribution for Down- Linking Channel: 

(c) Number of Channels to be Distributed: 

4. Description of Down- Linked Frequency and Antenna: 

5. Down- Linking System Place: 
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6. Down- Linked Channel Distribution Area: 

7. Down- Linking Date: 

8. Language used in Channel: 

9. Broadcasting Time and Duration: 

10. Program to be transmitted: 

11. Other Details: 

(a)  

(b) 

(c) 

                                                                                    Applicants: 

                                                                                  Signature: 

Seal                                                                            Name: 

(If the applicant is a company)                                                  Date: 
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अनसूुची-१० 

(तनयम ७ को उपतनयम (१) संग सम्बशन्धत) 
तसग्नल ववतरण गने इजाजतपत्रको लातग ददइन े

तनवेदन 

श्री................... 
प्रदेश प्रसारण तनयमावली 2076 को तनयम ७ बमोशजम तसग्नल ववतरण गने 
इजाजतपत्र पाउनको लातग देहायका वववरण खलुाइा यो तनवेदन गरेको छु/ छौं । 

१. तनवेदककोाः- 
(क) नामाः- 
(ख) स्थायी ठेगानााः-                  (ग) अस्थायी ठेगानााः- 

शजटलााः-                       शजटलााः- 
नगरपातलका/गाउँपातलका- नगरपातलका/गाउँपातलका 
वडा नाः-                         वडा नं. 
गाउँ/ टोलाः                      गाउँ टोलाः- 
घर नं.                           घर नं. 
फोन नं.                            फोन नं. 
फ्याक्स नं.                          फ्याक्स नं.  

इमेलाः-                             इमेलाः- 
(घ) तनवेदक व्यशक्त भए नागररकता नम्बर र संस्था भए संस्था दताा नम्बराः 
(ङ) आतथाक शस्थतत (शस्थर तथा चाल ुपुजँी)  

(च) अनभुवाः- 
२. कायाालयकोाः- 
 ठेगानााः 
 टेतलफोन 

 फ्याक्स नं. 
 इमेलाः 
३. प्रसारणबाट हनुे आय र आयको स्रोताः- 
४. कायाक्रम प्रसारण तथा ववतरणको माध्यम 
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(क) स्याटेलाइटसंग अपतलङ्क गने (डाइरेक्ट टु होम) 
(ख) केबलुाः 
(ग) अन्य तररकाबाट 

५.  तसग्नल ववतरण गररने च्यानेलको वववरणाः 
(क) तलङ्क गररने स्याटेलाइट /फुटवप्रन्ट र च्यानेल प्रसारण गने देशाः 
(ख) प्रयोग गररने विक्वेन्सी व्याण्ड /डाउनतलङ्क विक्वेन्सी सम्बन्धी वववरणाः 
(ग) डाउनतलङ्क गरी प्रसारण ववतरण गने सतह माध्यमाः 
(घ) डाउनतलङ्क गने च्यानेलहरूको सङ्खख्या र नामाः 

६.  प्रसारण हनुे िेत्राः 
७. तसग्लन ववतरण शरुू हनुे तमतताः 
८. च्यानेलमा प्रयोग हनुे भाषााः 
९. प्रसारणको समय र समयावतधाः 
१०. प्रसारण गररने कायाक्रमहरूाः 
११. अन्य वववरण 

(क) 
(ख) 
(ग) 

१२. संलग्न गनुा पने कागजाताः 
तसग्नल ववतरण सम्बन्धमा ववदेशी प्रसारण संस्थासंग भएको सम्झौताको 
प्रतततलवप। 

         

तनवेदक संस्था भए संस्थाको छाप तनवेदककोाः 
 सवहाः 
 नामाः 
 तमतताः 
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अनसूुची-११ 

(तनयम ८ को उपतनयम (१) को खण्ड (क) संग सम्बशन्धत) 

स्याटेलाइट तथा केबलु टेतलतभजन सम्बन्धी भ-ुउपग्रह प्रसार केन्रको स्थापना गरी वा 
स्याटेलाइट ववतरण प्रणालीको माध्यमबाट कायाक्रम प्रसारण गने 

इजाजतपत्र 

१. इजाजतपत्र नं. 
 अनमुतत पाउने संस्थाको नामाः- 
२. ठेगानााः- 
 (क) स्थायीाः                         (ख) अस्थायीाः 

शजटलााः                             शजटलााः 
नगरपातलका/गाउँपातलका  नगरपातलका/गाउँपातलका 
वडा नं.                          वडा नं. 
गाउँ/ टोलाः-                      गाउँ/ टोलाः- 
फोन नं.                        फोन नं. 

३. इजाजतपत्र पाउने व्यशक्त भए नागररकता नम्बर र संस्था भए संस्था दताा 
नम्बराः 

४. भ-ु उपग्रह प्रसार केन्रकोाः- 
(क) तलङ्क गररने स्याटेलाइट/ फुट वप्रन्टाः- 
(ख) प्रयोग गररने विक्वेन्सी बैण्ड / विक्वेन्सी- 
(ग) प्रसारण ववतरण गने सतह माध्यमाः- 
(घ) एण्टेनााः- 
(ङ) प्रसारण गने च्यानेल सङ्खख्या/ वववरणाः- 

५. प्रसारण माध्यमाः- 
६. प्रसारण केन्र स्थापना गने ठाउँ:- 

७. प्रसारण हनुे िेत्राः- 
८. प्रसारण प्रारम्भ हनुे तमतताः- 
९. प्रसारणमा प्रयोग हनुे च्यानेल र भाषााः- 
१०. प्रसारणको समय र समयावतधाः- 
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११. प्रसारण गररने कायाक्रमाः- 
१२. इजाजतपत्र बहाल रहने अवतधाः- 
१३. अन्य शताहरूाः- 
 (क)    (ख)     (ग) 
 
 

कायाालयको छापाः इजाजतपत्र ददने अतधकारीकोाः- 
 सहीाः 
 नामाः 
 दजाााः 
 तमतताः- 
 कायाालयाः 
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अनसूुची-१२ 

(तनयम ८ को उपतनयम (१) को खण्ड (ख) संग सम्बशन्धत) 

डाउनतलङ्क गने  

इजाजतपत्र 

१. इजाजतपत्र नं.:- 
 इजाजतपत्र पाउने संस्था वा व्यशक्तको नामाः- 
२. ठेगानााः- 
 (क) स्थायीाः                           (ख) अस्थायीाः 

शजटलााः                            शजटलााः 
नगरपातलका/गाउँपातलका  नगरपातलका/गाउँपातलका  

वडा नं.                          वडा नं. 
गाउँ/ टोलाः-                          गाउँ/ टोलाः- 
फोन नं.                             फोन नं. 
फ्याक्स नं                           फ्याक्स नं 

इमेलाः-                              इमेलाः- 
३. इजाजतपत्र पाउने व्यशक्त भए नागररकता नम्बर र संस्था भए संस्था दताा 

नम्बराः 
४. कायाक्रम प्रसारण तथा ववतरणको माध्यमाः- 

(क) स्याटेलाइटसंग अपतलङ्क गने (डाइारेक्ट टु होम) 
(ख) केबलुाः 
(ग) अन्य तररकाबाटाः- 

५. डाउनतलङ्क गने च्यानेलको वववरणाः 
(क) तलङ्क गररने स्याटेलाइट/ िुटवप्रन्ट र च्यानेल प्रसारण गने देशाः- 
(ख) डाउनतलङ्क गरी प्रसारण ववतरण गने सतह माध्यमाः 
(ग) प्रसारण ववतरण गने च्यानले संख्या/वववरणाः 

६. प्रयोग गररने डाउनतलङ्क विक्वेन्सी र एन्टेना सम्बन्धी वववरणाः 
७. डाउनतलङ्क गने प्रणालीाः 
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८. डाउनतलङ्क गररने ठाउँ:- 

९. डाउनतलङ्क च्यानेल ववतरण गने िेत्राः 
१०. डाउनतलङ्क गररने तमतताः 
11. च्यानेलमा प्रयोग हनुे भाषााः 
१२. प्रसारणको समय र समयावतधाः 
१३. प्रसारण गररने कायाक्रमाः 
१४. इजाजतपत्र बहाल रहने अवतधाः 
१५. अन्य शताहरूाः 

(क)    (ख)   (ग)  

 
 

कायाालयको छाप                             इजाजतपत्र ददने अतधकारीको 
      सवहाः 
      नामाः 
      दजाााः 
                   तमतताः 

कायाालयाः 
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Down-linking License 
License No. 

1.  Licensee Person or company's name: 

2.  Address: 

(a) Permanent Address:      (b) Temporary Address: 

District:                                        District: 

City / Rural Municipality:                         City / Rural Municipality: 

Ward No:  Ward No:  

Area/ location: Area/ location: 

House No: House No: 

Phone NO:                                                 Phone No: 

Fax No:                                                      Fax NO: 

E-mail:                                                         E-mail: 

3. (a) Citizenship Number (In case of Person): 

 (b) Company Registration Number (In case of Company): 

4.  Medium of broadcast and distribution of program: 

(a) Direct-to home with satellite up -linking: 

(b) Ground cable: 

(c) Other modes: 

5.  Description of down-linking channels: 

(a) Up linking Satellite/ Footprint and country transmitting the 

channel: 

(b) Medium of ground distribution or down-linking the channel: 

(c) Number/description of channels to be distributed: 

6.  Description of down-linking frequency and antenna: 

7.  Down- linking System 

8.  Down- linking Place: 

9.  Down-linked channel distribution area: 

10.  Down- linking date: 

11.  Language used in channel: 
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12.  Broadcasting Time and duration: 

13.  Program to be transmitted: 

14.  Period of up linking; 

15.  Other terms and conditions: 

 

Seal License Issuing Authority: 

Signature: 

Name: 

Designation: 

Office: 

Date: 
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अनसूुची-१३ 

(तनयम ८ को उपतनयम (१) को खण्ड (ग) संग सम्बशन्धत) 
तसग्नल ववतरणको 

इजाजतपत्र 

१. इजाजतपत्र नं.:- 
 इजाजतपत्र पाउने संस्था वा व्यशक्तको नामाः 
२. ठेगानााः- 

(क) स्थायीाः                          (ख) अस्थायीाः 
शजटलााः                         शजटलााः 
नगरपातलका/गाउँपातलका नगरपातलका/गाउँपातलका  

वडा नं.                          वडा नं. 
गाउँ/ टोलाः-                    गाउँ/ टोलाः- 
फोन नं.                       फोन नं. 
फ्याक्स नं                         फ्याक्स नं 

इमेलाः-                           इमेलाः- 
३.  इजाजतपत्र पाउने व्यशक्त भए नागररकता नम्बर र संस्था भए संस्था दताा 

नम्बराः 
४. तसग्नल ववतरण गररने भ-ुउपग्रह प्रसारण केन्रकोाः 

(क) तलङ्क गररने स्याटेलाइाट/ प्रसारण केन्र रहने देशाः 
(ख) प्रयोग गररने विक्वेन्सी बैण्ड/ डाउनतलङ्क विक्वेन्सीाः 
(ग) प्रसारण ववतरण गने सतह माध्यमाः 
(घ) डाउनतलङ्क गने च्यानेलको संख्या र नामाः 

५. च्यानेल ववतरण हनुे िेत्राः 
६. च्यानेल प्रसारण शरुू हनुे तमतताः 
७. च्यानेलमा प्रयोग हनुे भाषााः 
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८. प्रसारणको समय र समयावतधाः 
९. प्रसारण गररने कायाक्रमहरूाः 
१०. इजाजतपत्र बहाल रहने अवतधाः 
११. अन्य शताहरूाः 

(क)  

(ख)  

(ग) 
 

कायाालयको छाप   इजाजतपत्र ददने अतधकारीको 
 सवहाः 
 नामाः 
 दजाााः 
 कायाालयाः 
 तमतताः 
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अनसूुची-१४ 

(तनयम ९ को उपतनयम (१) संग सम्बशन्धत) 
इजाजतपत्र तलनको लातग तनवेदन ददंदा लाग्न ेतनवेदन दस्तरु 

१. विक्वेन्सी मोडलेुशन प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी वा केबलुको माध्यमद्धारा 
कायाक्रम प्रसारण गनाको लातग  रू १,000।- 

२. स्याटेलाइट तथा केबलु टेतलतभजन सम्बन्धी भ-ुउपग्रह प्रसारण केन्र स्थापना 
गरी वा स्याटेलाइट ववतरण वा अन्य संचार माध्यमद्धारा कायाक्रम प्रसारण 
गनाको लातग रू २,000।- 

३. डाउनतलङ्क गना वा तसग्नल ववतरण गनाको लातग  रू ३,000।- 
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अनसूुची-१५ 

(तनयम ९ को उपतनयम (२) संग सम्बशन्धत) 
इजाजतपत्र दस्तरु 

१. स्याटेलाइट वा केबलु सम्बन्धी संचार माध्यमद्धारा कायाक्रम प्रसारण गनाको 
लातगाः- 
(क) उप-महानगरपातलका िेत्रभर कायाक्रम प्रसारण  

 गनाको लातग -   रू २५,000।- 
(ख) नगरपातलकाभर कायाक्रम प्रसारण गनाका लातग -  रू १५,000।- 
(ग) गाउँपातलकाभर कायाक्रम प्रसारण गनाको लातग - रू ७,000।- 
(घ) दगुाम र अतत ववकट गाउँपातलकाको लातग - रू 1,000।- 

रष्टव्याः- 
दगुाम र अतत ववकट गाउँपातलका भन्नाले रूकुम पूवा शजटला परैु र रोटपा 
शजटलाको सदरमकुाममा पने गाउँपातलकामा बाहेक सो शजटलाका अन्य 
गाउँपातलका सम्झन ुपदाछ । 

२.  Satellite Audio Broadcasting Earth Station (VSAT) उपकरण (Audio 

mono वा Stereo) द्धारा प्रसारण गनाको लातग प्रतत च्यानेल रू ७५,000।- 
३.  विक्वेन्सी मोडलेुसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कायाक्रम प्रसारण गनाको 

लातगाः- 
(क) 10० वाटभन्दा मातथ 250 वाटसम्मको लातग - रू 1०0,000।- 
(ख) 250 वाटभन्दा मातथ 500 वाटसम्मको लातग - रू २,00,000।- 
(ग) 500 वाटभन्दा मातथ 1000 वाटसम्मको लातग- रू ४,०0,000।- 

४.  स्याटेलाइट तथा केबलु टेतलतभजन सम्बन्धी भ-ुउपग्रह प्रसारण केन्र स्थापना 
गरी कायाक्रम प्रसारण गनाको लातग - रू ८,00,000।- 

५.  स्याटेलाइट ववतरण प्रणालीको माध्यमबाट कायाक्रम प्रसारण गनाको लातग प्रतत 
च्यानेल रू १5,000।- 
 (क)  तनशटुक वा ववज्ञापन समावेश नभएको सशटुक च्यानेलको डाउनतलङ्क 

गरी कायाक्रम प्रसारण गनाको लातग प्रतत च्यानेल रू १5,000।- 
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 (ख)  ववज्ञापन समावेश भएको सशटुक च्यानेलको डउनतलङ्क गरी कायाक्रम 
प्रसारण गनाको लातग प्रतत च्यानेल रू ३0,000।- 

 (ग)  तसग्नल ववतरणको लातग रू १5,000।- 
६. अन्य संचार माध्यम अन्तगात तनम्न प्रणालीद्धारा कायाक्रम प्रसारण गनाको लातगाः- 

(क)  मशटटच्यानेल मशटटप्वाइन्ट तडविब्यशुन तसष्टम (एम.एम.तड.एस) बाट 
हनुे प्रसारणको लातग प्रतत च्यानेल रू १5,000।- 

(ख)  भेरी हाइा विक्वेन्सी (तभ.एच.एफ) र अटट्रा हाइा विक्वेन्सी 
(यू.एच.एफ) प्रयोग गने ट्रान्सतमटर प्रणालीबाट गररने सतहगत 
टेतलतभजन प्रसारण केन्र वा प्रत्येक ररले स्टेसनको लातग - 
(अ)  १00 वाटभन्दा मातथ २५० वाटसम्मको लातग -  

 रू २,50,000।- 
(आ)  २५0 वाटभन्दा मातथ 1000 वाटसम्मको लातग -  

 रू ५,00,000।- 
(ग)  उपखण्ड (१) र (२) मा उटलेख बाहेक अन्य प्रणालीको हकमा  

 रू 1,00,000।- 
(घ)  इन्टरनेट प्रोटोकलमा अधाररत टेतलतभजन (आइ.वप.वट.तभ) प्रणालीबाट 

कायाक्रम प्रसारण गनाको लातग प्रतत च्यानेल रू 25,000।- 
रष्टव्याः- प्रसारण केन्रमा रहने स्याण्ड वाइा ट्रान्सतमटरको दस्तरु लाग्ने 

छैन । 
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अनसूुची-१६ 

(तनयम १३ को उपतनयम (१) संग सम्बशन्धत) 
इजाजतपत्र सम्बन्धी 

दताा वकताब 

तस.नं इजाजतपत्र 
पाउनेको 
नाम र 
ठेगाना 

इजाजतपत्र 
ददइएको 
तमतत र 
वकतसम 

इजाजतपत्र 
बहाल 
रहने 
अवतध 

इजाजतपत्र 
नवीकरण 
गदाा लाग्न े
दस्तरु र 
नवीकरण 
भएको 
तमतत 

इजाजतपत्रमा 
कुनै वववरण 
बदतलएको 
भए त्यसको 
व्यहोरा 

प्रसारण 
सम्बन्धी 
काया 
बन्द 
गरेको 
भए 
त्यसको 
वववरण 
र तमतत 

कैवफयत 
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अनसूुची-१७ 

(तनयम १८ को उपतनयम (१) संग सम्बशन्धत) 
इजाजतपत्रमा उटलेशखत वववरण हेरफेर गनाको लातग ददइन े

तनवेदन 

श्री..................... 
 

मैले / हामीले तमतत.........................मा प्राप्त गरेको इजाजतपत्रमा उटलेशखत 
वववरणहरूमध्ये देहायका वववरणहरू बदटन ु परेको हुँदा प्रदेश नं. ५ तनयमावली 
2076 तनयम १४ बमोशजम लाग्ने दस्तरु सवहत इजाजतपत्रको सक्कल प्रतत संलग्न 
गरी यो तनवेदन गरेको छु/छौं। 

 

वववरण हेरफेर पने कुराहरूाः- 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
 

 तनवेदकको 
 सहीाः- 
 नामाः- 
 ठेगानााः- 
 तमतताः- 
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अनसूुची-१८ 

(तनयम १९ को उपतनयम (२) संग सम्बशन्धत) 
इजाजतपत्रमा नवीकरणको लातग ददइन ेतनवेदन 

 

श्री आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 

प्रदेश नं. ५ 

श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखा 
बटुवल 

 

मैले / हामीले तमतत........................... मा प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको अवतध 
तमतत....................मा समाप्त हनुे भएकोले सो इजाजतपत्र नवीकरण गनाको लातग 
तनयमानसुार लाग्ने दस्तरु र इजाजतपत्रको प्रतततलपी समेत संलग्न गरी यो तनवेदन 
गरेको छु/छौं । 

 

     
 तनवेदकको 

सवहाः- 
नामाः- 
ठेगानााः- 
तमतताः- 

 

 

संलग्न कागजात 

१. ................आ.व को प्रसारण तथा ववतरण शटुक रू .............रतसद 
नं............. बाट तमतत ................आ.प्र शाखामा बझुाएको सक्कल रतसद । 
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२. ................आ.व को नवीकरण दस्तरु रू .............. रतसद नं .............बाट 
तमतत ....................... मा आ.व शाखामा बझुाएको सक्कल रतसद । 

३.  इजाजतपत्रको प्रतततलवप प्रसारण संस्थाको नामाः 
इजाजतपत्र नं.    सम्पका  टेतलफोन नं.  

इमेलाः 
नोटाः नवीकरणको तनणाय भएपतछ सक्कल प्रतत पेश गनुा पनेछ । 

 

 

आज्ञाले, 

शंकरप्रसाद खरेल 

प्रदेश सशचव 

 

 
 

 

५७ 

 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


