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गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्केो ववधेयक 

प्रस्तावर्ााः गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालर् हरु्े आमसञ्चार माध्यमलाई स्वतन्र, मयानददत र जिम्मेवार बर्ाई 
ववचार र अभिव्यजिको स्वतन्रता तथा सञ्चारको हकलाई थप प्रिावकारी बर्ाउर्े सम्बन्धमा कारू्र्ी 
व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय िएकोले,  

गण्डकी प्रदेश सिाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।  

पररच्छेद–१   

प्रारजम्िक 

१. संजिप्त र्ाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐर्को र्ाम "गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐर्, २०७७" रहेको 
छ। 

(२) यो ऐर् तरुुन्त प्रारम्ि हरु्ेछ । 

२. पररिाषााः  ववषय वा प्रसङ्गले अकको  अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,- 

(क) "अर्लाइर् सञ्चार माध्यम" िन्नाले आभधकाररक भर्कायमा दतान िई 

इन्टरर्ेटको माध्यमबाट गररर्े अर्लाइर् परकाररता सम्झर् ुपछन । 

(ख) "अन्य छापासञ्चार" िन्नाले समाचार बाहेक कला, सावहत्य, ववज्ञार्, पयनटर्, 

चलजचर लगायतका ववभिन्न ववधालाई समेटी प्रकाशर् हरु्े छापासञ्चार 

सम्झर् ुपछन । 

(ग) "आमसञ्चार" िन्नाले समाचार, सूचर्ा तथा सन्देश प्रकाशर् तथा प्रसारण 

गर्न सरकारी, सामदुावयक र भर्िी िेरवाट सञ्चाभलत छापा, ववद्यतुीय तथा 

अर्लाइर् सञ्चार माध्यम सम्झर् ुपछन । 

(घ) "इिाितपर" िन्नाले दफा १७ बमोजिम प्राप्त गरेको इिाितपर सम्झर् ु

पछन । 

(ङ) "कायानलय" िन्नाले प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपरमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी 
तोकेको कायानलय सम्झर् ुपछन । 
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(च) "केबलु" िन्नाले कुरै् भर्जित प्रसारण केन्रबाट तारको माध्यमद्वारा 

प्रसारण   सामग्रीहरू ग्राहक वा उपिोिा समि पयुानउर्े प्रववभध सम्झर् ु

पछन ।  

(छ) "डाउर्भलंक" िन्नाले ि-ूउपग्रहबाट प्रसारण िएको तरंग (भसग्र्ल) लाई 

पथृ्वीमा रहेको उपकरणले प्राप्त गर्ुनलाई सम्झर् ुपछन । 

(ि) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोजिम" िन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको 

भर्यममा तोवकएको वा तोवकए बमोजिम सम्झर् ुपछन । 

(झ) "छापासञ्चार" िन्नाले समाचारपर, पभरका र अन्य छापासञ्चार सम्झर् ु

पछन । 

(ञ) "परकार" िन्नाले आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशर् वा प्रसारण हरु्े सामग्री 

संकलर्, लेखर् वा सम्पादर्, प्रसारण गरे् व्यजि सम्झर् ु पछन र सो 

शब्दले सम्पादक, फोटोपरकार, क्यामेरामेर्, समाचार वाचक, 

व्यङ्गग्यजचरकार र िाषा सम्पादकलाई समेत िर्ाउँछ । 

(ट) "प्रसारण" िन्नाले इसारा, आवाि, आकृभत, तजस्वर वा अन्य यस्तै प्रकारबाट 

आम िर्ताले िार्कारी पाउर् सक्र्े सञ्चारसेवा सम्झर् ुपछन । 

(ठ) "प्रसारक" िन्नाले प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हरु्े कायनक्रम वाचर् गरे् 

व्यजि वा प्रस्तोता सम्झर् ुपछन र सो शब्दले त्यस्तो कायनक्रम तयार गरे् 

तथा सम्पादर् गरे् व्यजिलाई समेत िर्ाउँछ । 

(ड) "प्रसारण संस्था" िन्नाले यस ऐर् बमोजिम कायनक्रम प्रसारण गर्न 

इिाितपर प्राप्त व्यजि वा सङ्गदठत संस्था सम्झर् ुपछन । 
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(ढ) "प्रसे प्रभतभर्भध" िन्नाले प्रसे प्रभतभर्भधको प्रमाणपर भलएको ब्यजि सम्झर् ु

पछन। 

(ण) "प्रसे रजिष्ट्रार" िन्नाले दफा ६ बमोजिम भर्यिु प्रसे रजिष्ट्रार सम्झर् ु

पछन।  

(त) "विक्वेन्सी मोडुलेशर् प्रसारण प्रणाली" िन्नाले विक्वेन्सी मोडुलेशर् 

प्रसारण प्रववभध प्रयोग गरी प्रसारण संस्थाले रेभडयो वा टेभलभििर् 

प्रववभधका लाभग तोवकएको च्यार्लबाट गररएको प्रसारण सम्झर्पुछन । 

(थ) "ि–ूउपग्रह प्रसार केन्र (अथन स्टेशर्)" िन्नाले स्याटेलाईट माफन त 

प्रसारण कायनक्रम आदार् प्रदार् गर्न पथृ्वीको धरातलमा स्थापर्ा गररर्े 

केन्र (स्टेशर्) सम्झर् ुपछन । 

(द) "मन्रालय" िन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारको सञ्चार िेर हेरे् मन्रालय 

सम्झर् ुपछन । 

(ध) "सञ्चालक" िन्नाले आमसञ्चार माध्यम सञ्चालर् गर्न प्रमाणपर पाएको 

व्यजि वा सञ्चालक सभमभत वा सभमभतमा रहेका पदाभधकारी सम्झर् ु

पछन। 

(ध)  "समाचारपर" िन्नाले सावनिभर्क महत्वका समसामवयक ववषयका िेरमा 

वटप्पणी िएको वा र्िएको भलखत, समाचार तथा ववचार समेत िएको 

सावनिभर्क रुपमा ववक्री वा ववतरण हरु्े छापासञ्चार सम्झर् ुपछन । 

(र्) "सम्पादक" िन्नाले आमसञ्चार संस्थाको समाचार वा समाचारमूलक 

कायनक्रमको उत्पादर् तथा प्रकाशर् वा प्रसारण अभधकार र उत्तरदावयत्व 

बहर् गरे् सम्पादक, प्रधार् सम्पादक वा समाचार प्रमखु सम्झर् ुपछन । 
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(प) "सभमभत" िन्नाले दफा ६ बमोजिम गदठत सञ्चार समन्वय सभमभत सम्झर् ु

पछन ।  

(फ) "स्याटेलाइट" िन्नाले ववभिन्न प्रसारण सामग्री प्राप्त गर्न वा अन्यर 

पठाउर्को लाभग अन्तररिमा अवजस्थत ि–ूउपग्रह सम्झर् ुपछन । 

(ब) "श्रमिीवी परकार" िन्नाले सञ्चार संस्थामा पूणन वा आंजशक समय काम 

गरी पाररश्रभमक प्राप्त गरे् समाचार सामग्री सङ्कलक, उत्पादक, सम्पादक 

वा सम्प्रषेण गरे् प्रधार् सम्पादक, संवाददाता, जस्िञ्जर, समाचार बाचक, 

कायनक्रम भर्देशक, अर्वुादक, वेि भडिाइर्र, प्राववभधक, स्तम्ि लेखक, 

फोटो परकार, प्रसे क्यामेरामेर्, व्यङ्गग्य जचरकार, कायनक्रम भर्मानता वा 

सञ्चालक र दृश्य वा िाषा सम्पादक समेतलाई सम्झर् ुपछन। 

(ि) "हकु वा ररले प्रसारण" िन्नाले कुरै् प्रसारण माध्यमबाट प्रसाररत सामग्री 
कुरै् पभर् प्रववभध प्रयोग गरी त्यस्तै वा फरक प्रकृभतको अकको  माध्यमबाट 
प्रसारण गर्ुनलाई सम्झर् ुपछन ।  

पररच्छेद–२ 

सञ्चार समन्वय सभमभत  

३. सञ्चार समन्वय सभमभतको गठर्ाः (१) आमसञ्चारसँग सम्बजन्धत र्ीभतगत  ववषयमा प्रदेश 
सरकारलाई सझुाव ददर् तथा सञ्चार माध्यम र आम र्ागररक बीच स-ुसम्बन्ध कायम गर्न एक 
सञ्चार समन्वय सभमभत रहर्ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सभमभतको गठर् देहाय बमोजिम हरु्ेछाः- 

(क) गण्डकी प्रदेश सरकारको सञ्चार िेर हेरे् मन्री             -अध्यि 

(ख) सजचव, मन्रालय                                                   -सदस्य 

(ग)  सजचव, मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषदको कायानलय                    -सदस्य 
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(घ) अध्यि, र्ेपाल परकार महासङ्घ, गण्डकी प्रदेश सभमभत              -सदस्य 

(ङ) रेभडयो, टेभलभििर्, छापा, र अर्लाइर् सञ्चालक संस्था 

मध्ये मन्रालयबाट मर्ोभर्त कम्तीमा दईु िर्ा मवहला  

सवहत चार िर्ा                                              -सदस्य                                       

(च) प्रसे रजिष्ट्रार                                    -सदस्य सजचव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तगनत मर्ोभर्त सदस्यको पदावभध दईु बषनको 
हरु्ेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा िरु्सकैु कुरा लेजखएको िए तापभर् मर्ोभर्त सदस्यको कायन 
सन्तोषिर्क र्िएमा मन्रालयले भर्िलाई पदाबभध पूरा हरु् ुअगाभड रै् पदमिु गर्न सक्र्ेछ । 

तर त्यसरी पदमिु गदान भर्िलाई सफाई पेश गरे् मर्ाभसब मौका ददर् ुपरे्छ । 

 

४. सभमभतको काम, कतनव्य र अभधकाराः सञ्चार समन्वय सभमभतको काम, कतनव्य र अभधकार देहाय 
बमोजिम हरु्ेछाः- 

(क) आमसञ्चारसँग सम्बजन्धत र्ीभतगत ववषयमा प्रदेश सरकारलाई सझुाव 
ददर्े, 

(ख) आमसञ्चार िेरको ववकासका लाभग उपयिु वातावरण सिृर्ा गरे्,  

(ग) पूणन प्रसे स्वतन्रता, ववचार र अभिव्यजिको स्वतन्रता तथा सञ्चारको 
हकको प्रवधनर् गरे्, 

(घ) आमसञ्चार माध्यमको स्वतन्रता र मयानदा प्रवधनर् गरे्, 

 (ङ) तोवकए बमोजिमको अन्य कायन गरे् । 

५. सभमभतको बैठक र भर्णनयाः (१) सभमभतको बैठक वषनको कम्तीमा तीर् पटक बस्र्ेछ ।तर 
अध्यिले चाहेमा सभमभतको बैठक िरु्सकैु समयमा बस्र् सक्र्ेछ । 

(२) सभमभतको बैठक अध्यिले तोकेको भमभत, समय र स्थार्मा बस्र्ेछ । 
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(३) सभमभतको बैठकमा अध्यि समेत पचास प्रभतशत िन्दा बढी सदस्य उपजस्थत िएमा 
बैठकको लाभग गण पूरक सङ्गख्या पगेुको माभर्र्ेछ । 

(४) बैठकको भर्णनय सवनसम्मभतमा गररर्ेछ ।सवनसम्मभत हरु् र्सकेमा बहमुतबाट भर्णनय 
गररर्ेछ । मत बराबर िएमा अध्यिले भर्णानयक मत ददर्ेछ । 

(५) सभमभतको बैठकको भर्णनय सदस्य सजचवले प्रमाजणत गरी अभिलेख राख्नछे ।  

(७) सभमभतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववभध सभमभत आफैले भर्धानरण गरे बमोजिम 
हरु्ेछ । 

पररच्छेद–३ 

प्रसे रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था 

६. प्रसे रजिष्ट्रार: (१) प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमको व्यवस्थापर् सम्बन्धी कायन गर्नका लाभग 
मन्रालयले एक िर्ा प्रसे रजिष्ट्रार भर्यिु गर्न सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रसे रजिष्ट्रारको भर्यजुिका लाभग मन्रालयको प्रदेश 
सजचवको संयोिकत्वमा मन्रालयले तोकेको  आमसञ्चार िेरको ववज्ञ र मन्रालयको महाशाखा 
प्रमखु रहेको तीर् सदस्यीय छर्ौट सभमभतको गठर् गरे्छ  ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सभमभतले कायनववभध बर्ाई प्रभतस्पधानको आधारमा प्रसे 
रजिष्ट्रारको भर्यजुिका लाभग बढीमा तीर् िर्ा व्यजिको र्ाम मन्रालय समि भसफाररस गरे्छ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिम भर्यिु प्रसे रजिष्ट्रारले प्रदेश सरकारको अभधकृतस्तर र्बौं 
तहको कमनचारीले पाए सरहको पाररश्रभमक पाउर्ेछ । 

(५) प्रसे रजिष्ट्रारको पदाबभध चार वषनको हरु्ेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोजिम प्रसे रजिष्ट्रर भर्यिु र्िएसम्मको लाभग मन्रालयको सूचर्ा 
समन्वय तथा प्रसारण हेरे् महाशाखाको प्रमखुले प्रसे रजिष्ट्रारको रुपमा काम गरे्छ । 

(७) प्रसे रजिष्ट्रारलाई कायनसम्पादर्मा सहयोग गर्न चावहर्े आवश्यक कमनचारी 
मन्रालयले उपलव्ध गराउर्ेछ । 

(८) प्रसे रजिष्ट्रार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हरु्ेछ। 
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७. प्रसे रजिष्ट्रारको योग्यता : प्रसे रजिष्ट्रारको पदमा भर्यजुि हरु्को लाभग देहाय बमोजिमको योग्यता 
पगेुको हरु् ुपरे्छाः- 

(क) र्ेपाली र्ागररक, 

(ख) तीस बषन उमेर पूरा िएको, 

(ग) भर्यजुि हुँदाका बखत कुरै् रािर्ीभतक दलको सदस्य र्िएको, 

(घ) कम्तीमा स्र्ातक तह उजत्तणन गरेको,    

(ङ) र्ेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट प्रसे प्रभतभर्भध प्रमाणपर प्राप्त गरी 
कम्तीमा दश बषन परकाररता िेरमा वक्रयाशील रहेको ।  

८. पद मिु हरु् ेअवस्था: देहायको अवस्थामा प्रसे रजिष्ट्रार पदमिु हरु्ेछ:- 

(क) भर्िले आफ्र्ो पदबाट मन्रालय समि रािीर्ामा ददएमा, 

(ख) भर्िको मतृ्य ुिएमा,  

(ग) भर्िको पदावभध पूरा िएमा, 

(घ) भर्ि शारीररक वा मार्भसक रुपमा अशि िई कायनसम्पादर् गर्न असमथन 
रहेको िर्ी ववज्ञ सजम्मभलत तोवकए बमोजिमको सभमभतको भसफाररसमा 
मन्रालयले पदमिु गरेमा, 

(ङ) भर्िको कायनसम्पादर् स्तर सन्तोषिर्क र्िई मन्रालयले हटाएमा, 

(च) रै्भतक पतर् देजखर्े फौिदारी अभियोगबाट कसरुदार ठहरेमा¸ 

(छ) ववदेशको स्थायी आवासीय अर्मुभतपर भलएमा वा भलर् आवेदर् ददएमा। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम मन्रालयले प्रसे रजिष्ट्रारलाई पदबाट 
हटाउर् ुअजघ तोवकए बमोजिम सफाईको मर्ाभसब मौका ददर् ुपरे्छ । 

९. प्रसे रजिष्ट्रारको काम, कतनव्य र अभधकाराः (१) यस ऐर्मा अन्यर उजललजखत काम, कतनव्य र 
अभधकारका अभतररि प्रसे रजिष्ट्रारको काम, कतनव्य र अभधकार देहाय बमोजिम हरु्ेछाः- 
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(क) आमसञ्चार िेरको ववकासका लाभग मन्रालय समि कायनक्रम प्रस्ताव 
गरे्, 

(ख) प्रदेश स्तरको आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालर् अर्मुभतपर प्रदार् गरे्, 

र्वीकरण गरे् र भर्यमर् गरे्, 

(ग) एक सय िन्दा माभथ एक हिार वाट सम्मको एफ.एम. रेभडयोको 
सञ्चालर्को इिाित ददर्े, र्वीकरण गरे् र भर्यमर् गरे्, 

(घ) छापासञ्चार, अर्लाइर् सञ्चारमाध्यम, रेभडयो, सामदुावयक रेभडयो, टेभलभििर्, 

केबलु टेभलभििर् र केबलु ववतरकको अभिलेख राख्न,े  

(ङ) एफ. एम. रेभडयो विक्वेन्सी सम्बन्धी योिर्ा भर्मानण गरे् ।  

(च) आमसञ्चार प्रववभधको प्रयोग र प्रवधनर्का लाभग आवश्यक कायन गरे्, 

(छ) आमसञ्चार माध्यमका ववषयमा र्ागररकबाट प्राप्त गरु्ासोको सरु्वुाई गरे्, 

(ि) आमसञ्चार गभतववभध सम्बन्धी अध्ययर्, अर्सुन्धार् र मूलयाङ्कर् 
गरे्/गराउर्े, 

(झ) श्रमिीवी परकार र आमसञ्चार माध्यमको व्यवस्थापकका बीच सेवा शतन 
र सवुवधा सम्बन्धमा देजखएका वववाद वातान वा मेलभमलाप िस्ता 
माध्यमबाट समाधार् गर्न पहल गरे्, 

(ञ) आफूले सम्पादर् गरेको कायन प्रगभतको वववरण तोवकए बमोजिम मन्रालय 
समि पेश गरे्, 

(ट) आमसञ्चार माध्यमको वगीकरण गरे् सम्बन्धमा भसफाररश गरे्, 

(ठ) आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउर् सवकर्े सवुवधाको ववषयमा 
भसफाररश गरे्, 

(ड) तोवकए बमोजिमका अन्य कायन गरे् । 
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(२) आफूलाई प्राप्त अभधकार मध्ये केही अभधकार प्रसे रजिष्ट्रारले आफू मातहतको 
अभधकृतस्तरको कमनचारी वा कायानलयलाई प्रत्यायोिर् गर्न सक्र्ेछ । 

पररच्छेद ४ 

छापासञ्चार माध्यम सम्बन्धी ब्यवस्था 

१०. दतान गर्ुन परे्ाः (१) सावनिभर्क रुपमा भबक्रीववतरण हरु्े छापासञ्चार प्रदेशभिर प्रकाशर् गर्न 
चाहर्े व्यजिले छापासञ्चारको र्ाम, वकभसम, िाषा, आकार, पषृ्ठसङ्गख्या, छावपर्े सङ्गख्या र प्रकाशर् 
गररर्े स्थार् समेत खलुाई छापासञ्चार दतान गर्नको लाभग तोवकए बमोजिमको दस्तरु सवहत 
तोवकएको ढाँचामा कायानलय समि भर्वेदर् ददर् ुपरे्छ । 

 तर र्ेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थार्ीय तह अन्तगनतका कायानलय वा स्वाभमत्व िएको 
सङ्गदठत संस्था, ववश्वववद्यालय, जशिण संस्था, प्रचभलत कारू्र् बमोजिम स्थावपत सङ्घ संस्था, फमन, 
कम्पर्ी वा कुरै् रािरै्भतक दल वा संगठर्को मखुपरको रूपमा प्रकाजशत हरु्े छापासञ्चारलाई 
यस दफा बमोजिम दतान गराउर् ुआवश्यक परे् छैर् । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको भर्वेदर् प्राप्त िएपभछ कायानलयले सो भर्वेदर् उपर 
आवश्यक छार्ववर् गरी ३५ ददर्भिर भर्वदेकलाई त्यस्तो छापासञ्चार प्रकाशर् गर्न तोवकए 
बमोजिम दतान प्रमाणपर ददर्ेछ । 

तर भर्वेदर्मा उजललजखत छापासञ्चारको र्ामसँग भमलर्ेगरी अकको  कुरै् छापासञ्चार दतान 
िैसकेको वा दतान अर्मुभत भलई सकेको रहेछ िर्े भर्वेदकलाई त्यस्तो र्ामबाट दतान प्रमाणपर 
ददइर्े छैर् । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम दतान प्रमाणपर ददईसकेपभछ कायानलयले त्यस्तो 
छापासञ्चारको सम्पूणन वववरणसवहत सो कुराको सूचर्ा प्रसे रजिष्ट्रारलाई ददर् ुपरे्छ । 

(४)  दतान प्रमाणपर ददर् र्भमलर्े उजचत कारण िएमा कायानलयले सो कुराको िार्कारी 
सामान्यतया दरखास्त परेको एक मवहर्ाभिर भर्वेदकलाई ददर् ुपरे्छ। 

(५) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणपर ददएपभछ कायानलयले छापासञ्चार सम्बन्धी वववरण 
दतान वकतावमा िर्ाई अभिलेख राख्न ुपरे्छ । 
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(६) छापासञ्चारको र्ाम, वकभसम र िाषा पररवतनर् गर्ुनपरे् िएमा वा कुरै् छापासञ्चार 
एक िन्दा बढी िाषामा प्रकाशर् गर्ुन परेमा  वा एक जिललाबाट प्रकाजशत िइरहेको छापासञ्चार 
अन्य जिलला वा एक िन्दा बढी जिललाबाट प्रकाजशत गर्ुन परे् िएमा उपदफा (१) बमोजिम 
कायानलय समि भर्वदेर् ददई सोको समेत प्रमाणपर भलर् ुपरे्छ । 

(७) उपदफा (६) मा लेजखए देजख बाहेक छापासञ्चार सम्बन्धी अन्य वववरणमा कुरै् 
पररवतनर् गर्ुन परे् िएमा स्वीकृभतको भर्भमत्त त्यसको वववरण प्रकाशकले कायानलयलाई ददर् ु
परे्छ ।  

(८) उपदफा (७) बमोजिम वववरण प्राप्त हरु्ासाथ कायानलयले उपदफा (५) बमोजिमको 
दतान वकतावमा िर्ाई त्यसको स्वीकृभत सम्बजन्धत प्रकाशकलाई ददर् ुपरे्छ । 

(९) यस दफा बमोजिम दतान िएको छापासञ्चारको वववरणमा िएका पररवतनर्हरुको 
िार्कारी कायानलयले प्रसे रजिष्ट्रारलाई ददर् ुपरे्छ । 

११. छापासञ्चारमा उललेख गर्ुन परे्ाः छापासञ्चारमा प्रकाशक, सम्पादक, मरुक र छापाखार्ाको र्ाम 
तथा प्रकाशर् वषन र अङ्क तोवकए बमोजिम स्प्ट  बजुझर्े गरी उललेख गर्ुन परे्छ । 

१२. छापासञ्चारको आकार र पषृ्ठ संख्यााः (१) यस ऐर् बमोजिम दतान िई प्रकाजशत हरु्े 
छापासञ्चारको न्यूर्तम र अभधकतम आकार र पषृ्ठ सङ्गख्या तोवकए बमोजिम हरु्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको आकार र पषृ्ठ सङ्गख्यामा घटी बढी गरी 
प्रकाजशत हरु्े छापासञ्चारलाई प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वाभमत्व िएको संस्थाबाट 
ददइर्े सवुवधा, सहायता वा ववज्ञापर् ददइर्े छैर् । 

१३. छापासञ्चारको वगीकरणाः (१) छापासञ्चारलाई प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वाभमत्व 
िएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइर्े सेवा सवुवधा तथा ववज्ञापर् उपलब्ध गराउर्े प्रयोिर्का लाभग 
तोवकए बमोजिमको प्रवक्रया अपर्ाई वगीकरण गररर्े छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम वगीकरण गदान छापासञ्चार प्रकाशर् संस्थाको िौभतक 
पूवानधार, िर्शजि, लगार्ी, उदे्दश्य, स्वाभमत्व, छापासञ्चारको पहुँच िेर, प्रकाशर्को भर्यभमतता, 
श्रमिीवी परकारका लाभग प्रदार् गररएको सवुवधा, सामाजिक सरुिाको व्यवस्था र तोवकएका 
अन्य आधारमा वगीकरण गररर्े छ ।  
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१४. छापासञ्चार खारेि र्गररर्ाेः छापासञ्चारमा कुरै् समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचर्ा, सूचर्ा वा अन्य 
कुरै् सामग्री प्रकाशर् गरे बापत त्यस्तो छापासञ्चारको दतान खारेि वा िफत गररर्े छैर् । 

 तर यस दफामा लेजखएको कुरै् कुराले र्ेपालको सावनिौमसत्ता, िौगोभलक अखण्डता, रावष्ट्रयता, 
संघीय इकाइबीचको स–ुसम्बन्ध वा ववभिन्न िात, िाभत धमन वा सम्प्रदाय बीचको स–ुसम्बन्धमा 
खलल परे्, राज्यरोह, गाली बेइज्िती वा अदालतको अवहेलर्ा हरु्े वा अपराध गर्न दरुुत्साहर् 
गरे् वा सावनिभर्क जश्ट ाचार, रै्भतकताको प्रभतकूल कायन गरे्, श्रमप्रभत अवहेलर्ा गरे् र िातीय 
छुवाछूत एवं लैंभगक िेदिावलाई दरुुत्साहर् गरे् कायनमा मर्ाभसब प्रभतबन्ध लगाउर् बाधा परे् 
छैर् । 

१५. दतान कायम र्रहर्ाेः देहायको अवस्थामा छापासञ्चारको दतान कायम रहर्े छैर्ाः- 

(क) छापासञ्चार दतान िएको भमभतले एक वषनभिर एक अङ्क पभर् प्रकाशर् 
र्गरेमा, 

(ख) छापासञ्चार प्रकाशर् र्गरेको भमभतले एक वषनभिर त्यसको भलजखत सूचर्ा 
प्रसे रजिष्ट्रारलाई र्ददएमा, 

तर दतान िई सञ्चालर्मा रहेको छापासञ्चारले पाँच वषनसम्म पभर् कुरै् 
अङ्क प्रकाशर् र्गरेमा त्यस्तो छापासञ्चारको दतान कायम रहर्े छैर् । 

 

१६. छापाखार्ा बन्द वा िफत र्गररर्ाेः कुरै् छापाखार्ाले समाचार, लेख, वा अन्य पाठ्य सामग्री मरुण 
गरे बापत त्यस्तो छापाखार्ा बन्द वा िफत गररर्े छैर् । 

तर कारू्र् बमोजिम भर्यमर् र अर्गुमर् गर्न यस दफाले बाधा परु् याएको माभर्र्े छैर्। 

पररच्छेद–५ 

प्रसारण माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था 

१७. इिाितपर भलर् ु परे्ाः (१) प्रसारक संस्थाले यस ऐर् बमोजिम इिाितपर र्भलई कायनक्रम 
प्रसारण, भसग्र्ल ववतरण, ि–ूउपग्रह प्रसारण केन्रको स्थापर्ा र प्रसारण र्ेटवकन  माफन त कायनक्रम 
प्रसारण तथा डाउर्भलङ्क गर्न हुँदैर् । 



12 

 

(२) प्रदेशभिरको कुरै् ठाउँमा केबलुमा आधाररत टेभलभििर् वा अन्य प्रसारण 
माध्यमद्वारा कुरै् कायनक्रमको प्रसारण गर्न वा एक हिार वाटसम्मको विक्वेन्सी मोडुलेशर् 
प्रसारण प्रणालीको स्थापर्ा गरी कायनक्रम प्रसारण गर्न चाहर्े व्यजि वा सङ्गदठत संस्थाले 
तोवकएको दस्तरु सवहत प्रसे रजिष्ट्रार समि भर्वेदर् ददर् ुपरे्छ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भर्वेदर् उपर िाँचबझु गरी मर्ाभसब देजखएमा प्रसे 
रजिष्ट्रारले तोवकएका शतनहरु पालर्ा गरे् गरी कायनक्रम प्रसारण गर्न वा विक्वेन्सी मोडुलेसर् 
स्थापर्ा गर्न तोवकएको ढाँचामा इिाितपर ददर् सक्र्ेछ। 

 (४) कुरै् प्रसारक संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबलु टेभलभििर् सम्बन्धी ि–ूउपग्रह 
प्रसारण केन्र स्थापर्ा गरी वा र्ेटवकन  माफन त कुरै् कायनक्रम प्रदेशको िरु्सकैु ििूागमा प्रसारण 
गर्न चाहेमा तोवकएको दस्तरु सवहत तोवकएको ढाँचामा मन्रालय समि भर्वेदर् ददर् ुपरे्छ । 
यसरी प्राप्त भर्वेदर् उपर र्ेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अर्मुभत ददर् सवकर्छे । 

(५) कुरै् ववदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्र्ो मलुकुमा प्रसारण हरु्े कुरै् कायनक्रम 
डाउर्भलङ्क गरी प्रदेश भिर प्रसारण गराउर् चाहेमा तोवकएको दस्तरु सवहत तोवकएको ढाँचामा 
मन्रालय समि भर्वेदर् ददर् ुपरे्छ । यसरी प्राप्त भर्वेदर् उपर छार्ववर् गरी र्ेपाल सरकारको  
सञ्चार िेर हेरे् मन्रालयसँगको समन्वयमा अर्मुभत ददर् सवकर्ेछ । 

(६) टेभलभििर् प्रववभधका लाभग उत्पादर् गरेका कायनक्रम वा उपदफा (१) बमोजिम 
डाउर्भलङ्क गर्न अर्मुभतपर प्राप्त ववदेशी प्रसारक संस्थाको कायनक्रम केबलुमा आधाररत माध्यम 
प्रयोग गरी ग्राहक वा उपिोिा समि ववतरणका लाभग मन्रालय समि तोवकएको दस्तरु सवहत 
भर्वेदर् ददर् ुपरे्छ । यसरी प्राप्त भर्वेदर् उपर र्पेाल सरकारसँगको समन्वयमा अर्मुभत ददर् 
सवकर्ेछ । 

१८. इिाितपरको अवभध र र्वीकरणाः  (१) इिाितपर बहाल रहर्े अवभध एक आभथनक वषनको 
हरु्ेछ ।  

(२) इिाितपर प्राप्त संस्थाले आभथनक वषन समाप्त िएको भमभतले तीर् मवहर्ा भिर 
तोवकएको र्वीकरण दस्तरु तथा प्रसारण शलुक सवहत प्रसे रजिष्ट्रार समि भर्वेदर् ददर् ुपरे्छ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवभधभिर र्वीकरण र्गराउर्े संस्थासँग तोवकए 
बमोजिमको िररबार्ा भलई र्वीकरण गररर्ेछ ।  
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 (४) इिाित पर, र्वीकरण दस्तरु, प्रसारण शलुक तथा िररबार्ा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजिम हरु्ेछ । 

१९. विक्वेन्सी भसफाररस सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) मन्रालयको भसफाररसमा मार र्ेपाल सरकारबाट 
रेभडयोलाई विक्वेन्सी उपलव्ध हरु्ेछ ।  

 (२) एक व्यजि, संस्था वा सञ्चालक र भर्िको सगोलको पररवारको सदस्यलाई एक 
िन्दा बढी प्रसारण माध्यमका लाभग विक्वेन्सी भसफाररस गररर्े छैर् । 

२०.  प्रसारण माध्यमको वगीकरण र प्रसारणको लाभग अपर्ाउर् ुपरे् प्रवक्रयााः (१) प्रसारण माध्यमलाई 
सावनिभर्क सेवा प्रसारक, सामदुावयक प्रसारक र भर्िी एवं व्यापाररक प्रसारक संस्थाको रुपमा 
वगीकरण गर्न सवकर्ेछ ।  

(२) सावनिभर्क सेवा प्रसारण, सामदुावयक प्रसारण र भर्िी एवम ्व्यापाररक प्रसारणको 
भर्यमर् र सञ्चालर् सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजिम हरु्ेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिमका सावनिभर्क सेवा प्रसारण संस्था र सामदुावयक प्रसारण 
संस्थाले देहायका ववषयलाई प्राथभमकतामा राखी कायनक्रम प्रसारण गर्ुन परे्छाः-  

(क)  समदुावयक ववववधता र िर् वहतको प्रवर्द्नर् गरे् र गैर र्ाफामूलक 
प्रसारण, 

(ख) जशिा, िर्स्वास्थ्य, स्थार्ीय उत्पादर्, बिार ववकास र ज्ञार् तथा सीप 
प्रवर्द्नर् गरे् र सामाजिक कुरीभत ववरुर्द् सचेतर्ा िगाउर्े, 

(ग)   िाषा, संस्कृभत, कला, सावहत्य र परम्पराको संरिणमा योगदार् ददर्े, 

(घ) प्रदेश सरकार तथा स्थार्ीय तहको काम कारवाहीको प्रचार प्रसार र 
सावनिभर्क अर्गुमर्का लाभग सहयोग गरे्, 

(ङ)   तोवकए बमोजिमका अन्य कायन गरे् ।  

 (४) सावनिभर्क सेवा प्रसारण संस्था, सामदुावयक प्रसारण संस्था र भर्िी एवं व्यापाररक 
प्रसारण संस्थाले अन्तरानवष्ट्रय प्रसारण माध्यमबाट प्रसाररत समाचार प्रधार् सामग्री र कायनक्रमलाई 
मन्रालयले अर्गुमर्, भर्यमर् तथा आवश्यक भर्देशर् ददर् सक्र्ेछ ।  



14 

 

(५) समाचार वा सूचर्ामूलक कायनक्रम प्रसारण गरे् संस्थाले तोवकएको योग्यता पगेुको 
सम्पादक भर्यिु गरी सम्पादकीय स्वतन्रताको संरिण गर्ुन परे्छ ।  

(६) प्रसारण संस्थाले र्टेवकन  माफन त कुरै् श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा प्रकाशर् तथा प्रसारण 
गर्ुनपरे् िए पूवन स्वीकृभत भलर् ुपरे्छ । 

(७) कायनक्रम उत्पादर् कम्पर्ीले तोवकए बमोजिमको स्वीकृभत भलएर मार आफ्र्ो 
व्यवसाय सञ्चालर् गर्ुन परे्छ ।  

(८) सामदुावयक प्रसारण र भर्िी एवं व्यापाररक प्रसारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोजिम हरु्ेछ ।  

२१. प्रसारण समय उपलव्ध गराउर् सवकर्ाेः कुरै् ववदेशी प्रसारण संस्थाले कुरै् कायनक्रम प्रसारण 
गराउर् चाहेमा प्रचभलत कारू्र्को प्रभतकूल र्हरु्े गरी तोवकएको मापदण्डको आधारमा जशिाप्रद, 
सचेतर्ामूलक तथा मर्ोरञ्जर्ात्मक कायनक्रम प्रसारण गर्न समय उपलव्ध गराउर् सवकर्ेछ । 

२२. ववज्ञापर् सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कसैले कुरै् ववषयमा ववज्ञापर् प्रसारण गराउर् चाहेमा तोवकएको 
दस्तरु भलई ववज्ञापर् प्रसारण गराउर्े समय उपलव्ध गराउर् सवकर्ेछ । 

 तर िर्स्वास्थ्यमा प्रभतकूल असर पारे् सतुीिन्य, धमु्रपार् तथा मददरािन्य पदाथनहरुको ववज्ञापर् 
प्रसारण गर्न पाइर्े छैर् ।  

(२) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेजखएको िए तापभर् देहायको ववषयका ववज्ञापर् 
प्रसारण गर्न, गराउर् पाइर्े छैर्ाः-  

(क) अजिल सामग्री, 

(ख) सरकारलाई वहंसात्मक शजि प्रयोग गरी हटाउर्े उदे्दश्यका सामग्री, 

(ग) िर्मार्समा अस्वािाववक िय तथा आतंक पैदा गरे् प्रकृभतका ववषय, 

(घ) र्पेालको असंलग्र् परराष्ट्र र्ीभत ववपरीतका कुरा, 

(ङ) कुरै् पभर् िातिाभत िाषा, धमन र संस्कृभतलाई अपव्याख्या, अवहेलर्ा, अपमाभर्त तथा 
अवमूलयाङ्कर् गरे् सामग्री, 

(च) प्रचभलत कारू्र्ले भर्षधे गरेका अन्य सामग्री । 
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(३) कुरै् ववज्ञापर् प्रकाशर् वा प्रसारण गदान गलत सूचर्ा प्रवाह िई कुरै् व्यजिलाई 
िभत पगु्र् गएमा सो को िभतपूभतन सम्बजन्धत प्रकाशक वा प्रसारण संस्थाले पीभडतलाई उपलव्ध 
गराउर् ुपरे्छ ।  

२३. प्रसारकको काम कतनव्य र अभधकाराः प्रसारकको काम, कतनव्य र अभधकार देहाय बमोजिमको 
हरु्ेछाः- 

(क) रािर्ीभतक रुपमा तटस्थ र भर्श्पि िई समाचारको सम्पादर् तथा 
प्रसारण गरे्,  

(ख) सावनिभर्क सरुिा, रै्भतकता र सामाजिक मयानदामा आचँ आउर् े
वकभसमका कायनक्रमहरु प्रसारण र्गरे्,  

(ग) वववादास्पद ववषयमा प्रसारण गर्ुन परेमा सम्िव िएसम्म सबै 
दृव्ट कोणबाट वविषेण गरी यथाथन वस्तजुस्थभत र घटर्ाको प्रसारण गरे्,  

(घ) गलत तथा भ्रामक समाचारको सङ्कलर् तथा प्रसारण र्गरे्,  

(ङ) तोवकए बमोजिमका अन्य कायन गरे् । 

२४. ववदेशी प्रत्यि प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्थााः कुरै् ववदेशी प्रसारण संस्थाले यस प्रदेशभिरबाट कुरै् 
घटर्ा वा ववषयको सम्बन्धमा प्रत्यि प्रसारण गर्ुन पवुन मन्रालयबाट अर्मुभत भलर् ुपरे्छ।  

पररच्छेद–६ 

अर्लाइर् सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था 

२५. अर्लाइर् सञ्चार माध्यमको दतानाः (१) कसैले पभर् यस ऐर् बमोजिम दतान र्गरी अर्लाइर्  
सञ्चार माध्यम सञ्चालर् गर्ुन हुँदैर्। 

(२) अर्लाइर् सञ्चार माध्यम सञ्चालर् गर्न चाहर्े व्यजि वा संस्थाले तोवकए 
बमोजिमको वववरण  र दस्तरु सवहत तोवकए बमोजिमको ढाँचामा प्रसे रजिष्ट्रार समि भर्वेदर् 
ददर् ुपरे्छ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोजिमको भर्वेदर्का आधारमा दतान गर्न मर्ाभसब देखेमा प्रसे 
रजिष्ट्रारले त्यस्तो अर्लाइर् सञ्चार माध्यम दतान गरी अर्लाइर् परकाररता र अन्य भडजिटल 
भमभडया गरी प्रकृभत खलुाई दतान प्रमाण पर प्रदार् गर्न सक्र्ेछ ।  

(४) सरकारी वा भर्िी छापा वा ववद्यतुीय सञ्चार माध्यमले अर्लाइर् सञ्चार माध्यम 
समेत सञ्चालर् गर्न चाहेमा यस दफा बमोजिम दतान गराउर् ुपरे्छ । 

(५) अर्लाइर् सञ्चार माध्यमको दतान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हरु्ेछ । 

२६. र्वीकरण सम्बन्धी व्यवस्थााः दफा २५ बमोजिम दतान िएका अर्लाइर् सञ्चार माध्यमले तोवकए 
बमोजिम प्रत्येक बषन र्वीकरण गर्ुन परे्छ । 

२७. िर्शजि सम्बन्धी व्यवस्थााः दफा २५ बमोजिम अर्लाइर् सञ्चार माध्यम दतान गदान कायनरत 
िर्शजिको तहगत वववरण र तोवकएको पाररश्रभमक र सेवाका अन्य शतनहरु लागू िएको 
वववरण प्रसे रजिष्ट्रार समि पेश गर्ुन परे्छ ।   

२८. वववरण राख्न ुपरे्ाः अर्लाइर् सञ्चार माध्यमले देहायका वववरण आफ्र्ो वेवसाइटको होमपेिमा 
वा अन्य भडजिटल भमभडया िए शरुुवातमा रै् प्र्ट  खलुर्े गरी राख्न ुपरे्छाः– 

(क) प्रसे रजिष्ट्रारबाट प्राप्त दतान वा अभिलेखीकरण र्म्बर, आभथनक वषन, 
सञ्चालकको र्ाम, ठेगार्ा, सम्पकन  फोर् र्म्बर,  

(ख) सञ्चालक, सम्पादक र प्रस्तोताको र्ाम,  

(ग) तोवकएका अन्य ववषयहरु । 

२९. प्रकाजशत सामग्रीको जिम्मेवारीाः कुरै् सामग्री आफ्र्ो अर्लाइर्मा प्रकाशर्, प्रसारण, सािार वा 
उललेख गरेकोमा सो सामग्री दफा ४२ ववपरीत ठहररएमा त्यस्तो सामग्री उत्पादर् गरे् र 
प्रसारण गरे् दवैुलाई प्रचभलत कारू्र् बमोजिम कारवाही हरु्ेछ र त्यस्तो सामग्री इन्टरर्ेटबाट 
हटाउर् समेत सवकर्ेछ । 

३०. ववदेशबाट प्रकाजशत अर्लाइर् पभरकााः ववदेशबाट प्रकाशर् वा प्रसारण हरु्े अर्लाइर् पभरकामा 
प्रकाजशत वा प्रसाररत कुरै् सामग्री दफा ४२ ववपरीत रहेको कुरा कुरै् स्रोतबाट िार्कारी िएमा 
त्यस्तो सामग्री प्रकाशर् वा प्रसारणमा रोक लगाउर् सवकर्ेछ। 
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पररच्छेद – ७ 

श्रमिीवी परकारको न्यूर्तम पाररश्रभमक सम्बन्धी व्यवस्था 

३१. पाररश्रभमक तथा सवुवधााः (१) आमसञ्चार संस्थाले श्रमिीवी परकारलाई र्ेपाल सरकारले समय 
समयमा तोकेको न्यूर्तम पाररश्रभमक तथा सेवा सवुवधा िन्दा कम र्हरु्े गरी पाररश्रभमक ददर् ु
परे्छ ।  

(२) आमसञ्चार संस्थाले श्रमिीवी परकारलाई उपदफा (१) बमोजिमको पाररश्रभमक 
तथा सेवा सवुवधा प्रदार् गरे र्गरेको सम्वन्धमा समय समयमा प्रसे रजिष्ट्रारले अर्गुमर् गर्न 
सक्र्ेछ ।  

(३) प्रसे रजिष्ट्रारले उपदफा (२) बमोजिम अर्गुमर्को क्रममा उपदफा (१) 
बमोजिमको पाररश्रभमक तथा सेवा सवुवधा उपलब्ध गराएको र्देजखएमा सो बमोजिमको सेवा 
सवुवधा उपलब्ध गराउर् आदेश ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो संस्थालाई प्रदेश सरकारबाट ददइर्े 
सवुवधा रोक्का गर्न वा अन्य आवश्यक कारवाहीका लाभग समेत भसफाररस गर्न सवकर्ेछ ।  

३२. सेवा शतन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) आमसञ्चार संस्थाले आफ्र्ो संस्थाको श्रमिीवी परकारको 
भर्यजुि, अवकाश तथा सेवाको शतन तथा सवुवधा समेतका ववषय ववभर्यमावलीमा समावेश गरी 
लाग ुगर्ुन परे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम िए र्िएको सम्बन्धमा प्रसे रजिष्ट्रारले अर्गुमर् गर्न 
सक्र्ेछ ।  

(३) प्रसे रजिष्ट्रारले उपदफा (२) बमोजिमको अर्गुमर्का क्रममा देहायका सबै वा 
केही वववरण माग गर्न सक्र्ेछ र माग िए बमोजिमको भबवरण पेश गर्ुन सम्बजन्धत संस्थाको 
कतनव्य हरु्ेछ ।  

(क) श्रमिीवी परकारको दरबन्दी, भर्यजुि, सेवाको सरुिा तथा काम गरे् 
समय, 

(ख) हाजिरी र भबदा सम्बन्धी, 

(ग) न्यूर्तम पाररश्रभमक तथा ित्ता, 

(घ) वावषनक तलव बवृर्द्, 
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(ङ) उपचार खचन तथा िभतपूभतन सम्बन्धी, 

(च) सामाजिक सरुिा कोष, 

(छ) भबमा,  

(ि) अन्य आवश्यक ववषय । 

३३. ववभर्यमावली भर्मानणको आधाराः आमसञ्चार संस्थाले श्रमिीवी परकारको न्यूर्तम पाररश्रभमक, 

सेवा शतन तथा सवुवधा सम्बन्धी ववभर्यमावली भर्मानण गदान र्ेपाल सरकार मातहत रहेको 
न्यूर्तम पाररश्रभमक भर्धानरण सभमभतले भसफाररस गरे बमोजिम हरु् ुपरे्छ ।  

३४. सवुवधा रोक्का गर्न सक्र्ाेः तोवकएको मापदण्ड पूरा र्गरे् आमसञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकार वा 
मातहतका भर्कायबाट प्राप्त हरु्े सबै प्रकारका वा कुरै् सवुवधा रोक्का गर्न सवकर्ेछ ।  

३५. श्रमिीवी परकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः श्रमिीवी परकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचभलत 
कारू्र् बमोजिम हरु्ेछ ।  

पररच्छेद – ८ 

आमसञ्चार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 

३६. आचारसंवहता सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) आमसञ्चार माध्यम र सञ्चारकमीले परकार आचार 
संवहताको पूणन पालर्ा गर्ुन परे्छ ।  

(२) आमसञ्चार माध्यमले प्रकाशर् वा प्रसारण गरेको ववषयले मकान परेको िर्ी कुरै् 
व्यजि वा संस्थाले गरु्ासो वा खण्डर् गरेमा सोको सरु्वुाइ गर्ुन सम्बजन्धत आमसञ्चार संस्थाको 
कतनव्य हरु्ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम सरु्वुाई र्िएमा वा सो उपर पीभडत पिको जचत्त र्बझेुमा 
भर्िले पन्र ददर् भिर प्रसे रजिष्ट्रार समि उिरुी ददर् सक्र्ेछ ।  

३७. लगार्ी सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कुरै् पभर् व्यजि, समूह वा संस्थाले आमसञ्चार सञ्चालर् गर्न यस 
ऐर् बमोजिम अभिलेखीकरण गर्न वा इिाित भलर्े भर्वेदर् साथ सम्बजन्धत आमसञ्चार माध्यममा 
गररर्े लगार्ीको श्रोत खलुाउर् ुपरे्छ । 
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(२) यस ऐर्मा अन्यर िरु्सकैु कुरा लेजखएको िए तापभर् कुरै् आमसञ्चार माध्यममा 
पचास प्रभतशतिन्दा बढी लगार्ी गरे् ब्यजि, पररवार वा समूहलाई आफ्रै् आमसञ्चार माध्यमको 
अर्लाइर् संस्करण बाहेक अन्य प्रकाशर् वा प्रसारण वा अर्लाइर् माध्यमको स्वाभमत्वमा 
भर्णानयक वहस्सा हरु्े गरी लगार्ी गर्न ददइर्े छैर् । 

(३) आमसञ्चारमा लगार्ी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हरु्ेछ । 

३८. ववदेशी लगार्ी सम्बन्धी व्यवस्थााः ववदेशी व्यजि वा संस्थाले कुरै् पभर् आमसञ्चार माध्यममा 
लगार्ी गर्न सक्र्े छैर् । 

३९. आमसञ्चार माध्यमको स्वाभमत्व हस्तान्तरणाः प्रसे रजिष्ट्रारको स्वीकृभत ववर्ा कुरै् पभर् व्यजि वा 
संस्थाले प्राप्त गरेको आमसञ्चार माध्यमको खररद, ववक्री, स्वाभमत्व पररवतनर् वा र्ामसारी गर्न 
पाइर्े छैर् ।  

४०. आमसञ्चार माध्यम प्रारम्ि तथा बन्द िएको िार्कारी ददर्पुरे्ाः  (१) आमसञ्चार माध्यमले 
प्रकाशर् तथा प्रसारण प्रारम्ि िएको िार्कारी प्रसे रजिष्ट्रारलाई ददर् ुपरे्छ । 

(२) दतान िएका आमसञ्चार माध्यम कुरै् कारणले सञ्चालर् हरु् र्सकेमा वा सञ्चालर् 
िई बन्द गर्ुन परेमा सोको िार्कारी तोवकए बमोजिम प्रसे रजिष्ट्रारलाई ददर् ुपरे्छ। 

४१.  प्रसे प्रभतभर्भध सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कुरै् आमसञ्चार सम्बन्धी संस्थाले प्रदेशभिर काम गरे् 
आफ्र्ा प्रभतभर्भधहरुको र्ाम, पद र कायनिेर समेत उललेख गरी तोवकए बमोजिमको वववरण प्रसे 
रजिष्ट्रारलाई बझुाउर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम वववरण पठाउर्े आमसञ्चार सम्बन्धी संस्थाका 
प्रभतभर्भधहरुलाई प्रसे रजिष्ट्रारले प्रसे प्रभतभर्भध प्रमाणपर प्रदार् गर्न सक्र्ेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रसे प्रभतभर्भध प्रमाणपर भलर् चाहर्े व्यजिले तोवकएको 
प्रवक्रया पूरा गरी दरखास्त ददर् ुपरे्छ ।  

(४) प्रसे प्रभतभर्भध प्रमाणपर भलर् चाहर्े स्वतन्र परकारले पभर् यसै दफा बमोजिम 
दरखास्त ददर् सक्र्ेछ । 
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(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त िएपभछ प्रसे रजिष्ट्रारले त्यस्तो 
दरखास्त उपर आवश्यक िाँचबझु गरी तोवकएको दस्तरु भलई तोवकएको ढाँचामा 
दरखास्तवालालाई प्रसे प्रभतभर्भध प्रमाणपर वा अस्थायी प्रसे प्रभतभर्भध प्रमाणपर ददर् सक्र्ेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रसे प्रभतभर्भध प्रमाणपर पाएको व्यजिले यस ऐर् र 
प्रचभलत कारू्र्को अधीर्मा रही आफ्र्ो कायन िेरभिर समाचार सङ्कलर् गर्न सक्र्ेछ । 

(७) र्ेपाल सरकारबाट प्रसे प्रभतभर्धी प्रमाणपर पाएकाको हकमा समेत यसै कारू्र् 
बमोजिम प्रसे प्रभतभर्भध प्रमाणपर पाएको माभर्र्ेछ । 

(८) प्रसे प्रभतभर्भध तथा स्वतन्र परकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम 
हरु्ेछ। 

४२.  प्रकाशर् तथा प्रसारण गर्न र्हरु्ाेः (१) कुरै् पभर् स्वदेशी, ववदेशी आमसञ्चारको माध्यमबाट 
देहायका ववषयमा प्रकाशर्, प्रसारण गर्न तथा सञ्चार सामग्रीको उत्पादर् र प्रसारण गर्न हुँदैर्ाः– 

(क) र्ेपालको सावनिौमसत्ता, िौगोभलक अखण्डता, रावष्ट्रयता वा संघीय इकाइ 
बीचको स-ुसम्बन्धमा आचँ आउर्े,  

(ख) ववभिन्न िात, िाती, धमन वा सम्प्रदाय बीचको स–ुसम्बन्धमा खलल परे्, 

(ग) राज्यरोह, गाली बेइज्िती वा अदालतको अवहेलर्ा हरु्े वा अपराध गर्न 
दरुुत्साहर् गरे्, 

(घ) सावनिभर्क जश्ट ाचार, रै्भतकताको प्रभतकूल हरु्,े 

(ङ) श्रमप्रभत अवहेलर्ा गरे्,   

(च) िातीय छुवाछूत एवं लैंभगक िेदिावलाई दरुुत्साहर् गरे्,  

(छ) प्रदेशबीचको स-ुसम्बन्धमा खलल पारे् तथा वववाद भसिनर्ा हरु्े,  

(ि) श्रोत पवु्ट  र्िएका र अफवाह फैलाउर्े उदे्दश्यले प्ररेरत सामग्री । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रसारण गर्न र्हरु्े सम्बन्धी व्यवस्था ववदेशी प्रकाशर्को 
र्ेपाल संस्करण वा मरुण, प्रसारण, परु्ाः प्रसारण र ररले प्रसारणमा समेत लाग ुहरु्ेछ । 
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पररच्छेद–९ 

परकार तथा प्रसारकको योग्यता 

४३. दरबन्दी वववरणाः प्रदेश भिर सञ्चाभलत सबै सञ्चार माध्यमहरुले आफर्ो सञ्चार माध्यममा 
आवश्यक हरु्े सम्पादक, समाचारदाता, कायनक्रम सञ्चालक लगायतका परकार तथा प्रसारकको 
दरबन्दी वववरण प्रसे रजिष्ट्रार समि पेश गर्ुन परे्छ ।  

४४. परकार तथा प्रसारकको योग्यतााः (१) दफा ४३ बमोजिम प्राप्त दरबन्दी वववरणका लाभग 
आवश्यक न्यूर्तम शैजिक योग्यता र कायनअर्िुव तोवकए बमोजिम हरु्ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम योग्यता भर्धानरण गदान परकारको न्यूर्तम पाररश्रभमक 
भर्धानरणका लाभग आधार भलइएको मापदण्डलाई समेत ववचार गरी सोसँग मेल खार्े गरी 
योग्यता तोक्र् सवकर्ेछ ।  

पररच्छेद–१० 

सिाय र परु्रावेदर् 

४५. दण्ड सिायाः (१) कसैले दफा १७ बमोजिम इिाित पर र्भलई कायनक्रम उत्पादर्, ववतरण 
तथा डाउर्भलङ्क गरेमा त्यस्तो व्यजिलाई इिाित पर दस्तरु वापत लाग्र्े दस्तरु बराबरको 
रकम असलु गरी सो बराबरको रकम िररबार्ा हरु्ेछ । 

(२) कसैले दफा ४२ ववपरीत प्रकाशर् तथा प्रसारण गरेमा ववषयको गाजम्ियनता हेरी 
दश  हिार रुपैयाँसम्म िररबार्ा वा एक वषनसम्म कैद वा दबैु सिाय हरु्ेछ । 

(३) कसैले उपदफा (१) र (२) मा लेजखएको बाहेक यस ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत 
बर्ेको भर्यम बमोजिम गर्ुन परे् कायन र्गरेमा वा गर्न र्हरु्े कायन गरेमा कसरुको मारा हेरी 
पाँच हिारदेजख पच्चीस हिार रुपैयाँसम्म िररबार्ा गर्न सवकर्ेछ। 

४६. सफाईको मौका ददर् ुपरे्ाः यस ऐर् बमोजिम कारवाही र िररबार्ा गर्ुन अजघ सफाईको मर्ाभसब 
मौका ददर् ुपरे्छ । 

४७. मदु्दा हेरे् अभधकारीाः (१) दफा ४५ को उपदफा (१) र (३) बमोजिमको मदु्दाको शरुु कारवाही 
र वकर्ारा गरे् अभधकार मन्रालयको सजचवलाई हरु्छे । 
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(२) दफा ४५ को उपदफा (२) बमोजिमको मदु्दाको शरुु कारवाही र वकर्ारा गरे् 
अभधकार सम्बजन्धत जिलला अदालतको हरु्ेछ । 

४८. परु्रावेदर्ाः दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम मन्रालयको सजचवले गरेको भर्णनय उपर जचत्त 
र्बझेुमा भर्णनय िएको भमभतले पैँतीस ददर्भिर सम्बजन्धत जिलला अदालतमा परु्रावेदर् ददर् 
सवकर्ेछ । 

४९. सरकार वादी हरु्ाेः दफा ४२ अन्तगनत सिाय हरु्े मदु्दामा प्रदेश सरकार वादी हरु्ेछ । 

 

पररच्छेद–११ 

ववववध 

५०. अभिलेखीकरण गराउर् ुपरे्ाः (१) यस ऐर्मा अन्यर िरु्सकैु कुरा लेजखएको िए तापभर् यो ऐर् 
प्रारम्ि हरु् ु अजघ प्रचभलत कारू्र् बमोजिम प्रदेशभिर दतान िई सञ्चालर् िएका छापा सञ्चार 
माध्यम यसै ऐर् बमोजिम दतान िएको माभर्र्ेछ र त्यस्ता सञ्चार माध्यमले यो ऐर् प्रारम्ि िएको 
भमभतले ६ मवहर्ाभिर  यस ऐर् बमोजिम आफ्र्ो दतान प्रमाणपर र अन्य वववरण सवहत 
सम्बजन्धत कायानलय समि भर्वेदर् पेश गरी अभिलेखीकरण गराउर् ुपरे्छ । 

(२) यस ऐर्मा अन्यर िरु्सकैु कुरा लेजखएको िए तापभर् यो ऐर् प्रारम्ि हरु् ु अजघ 
प्रचभलत कारू्र् बमोजिम प्रदेशभिर इिाित प्राप्त प्रसारण माध्यम, अर्लाइर् सञ्चार माध्यम तथा 
अन्य आम सञ्चार माध्यम यसै ऐर् बमोजिम इिाित प्राप्त गरेको माभर्र्ेछ र त्यस्ता सञ्चार 
माध्यमले यो ऐर् प्रारम्ि िएको भमभतले ६ मवहर्ाभिर यस ऐर् बमोजिम आफ्र्ो इिाितपर र 
अन्य वववरण सवहत प्रसे रजिष्ट्रार समि भर्वेदर् पेश गरी अभिलेखीकरण गराउर् ुपरे्छ । 

५१. अर्लाइर् माध्यमको प्रयोगाः (१) आमसञ्चार माध्यमको दतान, इिाित तथा र्वीकरण गदान 
अर्लाइर् माध्यमको प्रयोग गर्न सवकर्ेछ ।  

(२) अर्लाइर् माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हरु्ेछ । 

५२. भर्देशर् ददर् सक्र्ाेः मन्रालयले प्रसे रजिष्ट्रारलाई आवश्यक भर्देशर् ददर् सक्र्ेछ । त्यस्तो 
भर्देशर्को पालर्ा गर्ुन प्रसे रजिष्ट्रारको कतनव्य हरु्ेछ । 
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५३. अभधकार प्रत्यायोिर्ाः मन्रालयले यस ऐर् बमोजिम आफूलाई प्राप्त अभधकार प्रसे रजिष्ट्रार वा 
मन्रालय अन्तगनतको कुरै् अभधकृतस्तरको कमनचारीले प्रयोग गरे् गरी प्रत्यायोिर् गर्न सक्र्ेछ। 

५४. प्रचभलत कारू्र् बमोजिम हरु्ाेः यस ऐर्मा लेजखएको कुरामा यसै ऐर् बमोजिम र अन्यमा प्रचभलत 
कारू्र् बमोजिम हरु्ेछ । 

५५. भर्यम, भर्देजशका तथा कायनववभध बर्ाउर् ेअभधकाराः (१) यो ऐर् कायानन्वयर् गर्न प्रदेश सरकारले 
आवश्यक भर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ । 

(२) यो ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको भर्यमको अधीर्मा रही प्रदेश सरकारले 
आवश्यक भर्देजशका तथा कायनववभध बर्ाउर् सक्र्ेछ । 


