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संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 21 

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 

प्रस्तावना: नेपालको संहवधानले प्रत्याभूत गरेको हवचार र अमभव्यक्तिको स्वतन्रता 
तथा सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षण र सम्बधधन गनधको लामग प्रदेश मभरका 
हवमभन्न भाषा, साहहत्य, कला र संस्कृमतको उत्थान तथा प्रवधधनमा सहयोग परु् याउन 
सञ्चार माध्यमको अनमुमत, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र मनयमनका 
लामग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनध वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारक्तम्भक 

1. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश सञ्चार  माध्यम 
व्यवस्थापन ऐन, २०७५" रहेको छ। 

   (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 
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2. पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथध नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "इजाजतपर" भन्नाले दफा ७ बमोक्तजमको इजाजत पर 

सम्झन ुपछध। 

•(क१) "अनलाइन परकाररता" भन्नाले इन्टरनेटमा आधाररत 
प्रहवमधको प्रयोग गरी समाचार, सूचना, हवचार वा श्रव्यदृश्य 
लगायतका समाचारमूलक वा जानकारीमूलक 
सामाग्रीहरुको उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण वा हवतरणको 
प्रयोजनका लामग समाचार लेखन, सूचना तथा दृश्य 
संकलन एवं सम्पादन सम्बन्धी प्राहवमधक कायध सम्झन ु
पछध। 

•(क2) "अनलाइन सञ्चार माध्यम" भन्नाले प्रचमलत कानून बमोक्तजम 
स्थापना वा दताध भइध परकाररता र सम्पादकीय मसद्धान्त 
अंमगकार गरी इन्टरनेटको माध्यममा संकेत, क्तचन्ह, अक्षर, 
आवाज, ग्राहफक्स, गीत संगीत, मभमडयो, एमनमेसन तथा 
हवमभन्न बहमुाध्यम (मक्तटटममडया) को प्रयोग गरी 
सन्देशमूलक वा हवषयगत हवचार सूचना तथा समाचार, 
तक्तस्वर, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण 
वा हवतरण गने हवमध, प्रहिया र माध्यम सम्झन ुपछध। 

(ख) "कायधिम" भन्नाले श्रव्य, श्रव्य दृश्य वा हवद्यतुीय 
माध्यमद्वारा प्रसारण हनेु जनुसकैु हकमसमको कायधिम 

सम्झन ुपछध। 

(ग) "कायाधलय" भन्नाले दफा ३७ बमोक्तजम स्थापना भएको 
कायाधलय सम्झन ुपछध। 

 
• केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्धारा थप। 
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(घ)  "केबलु" भन्नाले कुनै मनक्तित प्रसारण केन्रबाट तारको 
माध्यमद्वारा प्रसारण हनेु सामग्री उपभोिा समक्ष परु् याउने 
प्रहवमध सम्झन ुपछध। 

(ङ) "तोहकएको" वा "तोहकए बमोक्तजम" भन्नाले  यस  ऐन अन्तगधत 
बनेको  मनयममा तोहकएको वा तोहकए बमोक्तजम  सम्झन ुपछध। 

(च) "परपमरका" भन्नाले छापा वा हवद्यतुीय माध्यमद्वारा प्रकाशन 
र प्रसारण हनेु परपमरका सम्झन ुपछध। 

(छ) "परकार" भन्नाले सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हनेु  सामग्री 
संकलन, लेखन वा सम्पादन गने व्यक्ति सम्झन ुपछध र सो 
शब्दले सम्पादक, फोटोपरकार, क्यामेरामेन, समाचार 

वाचक, व्यङ्ग्यक्तचरकार, भाषासम्पादक, वभेमडजाइनर, 
स्तम्भलेखकम कायधिम उत्पादक र कायधिम प्रस्तोता 
समेतलाई जनाउँछ। 

(ज) "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश समझन ुपछध।  

(झ) "प्रसारण" भन्नाले इसारा, ध्वनी, आकृमत, तस्वीर वा अन्य 
यस्तै  प्रकारबाट जानकारी गराउने सञ्चारसेवा सम्झन ु
पछध। 

(ञ) "प्रसारक" भन्नाले प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हनेु  कायधिम 

वाचन गने व्यक्ति वा प्रस्तोता सम्झन ु पछध र सो शब्दले 
त्यस्तो कायधिम तयार गने तथा सम्पादन गने व्यक्तिलाई 
समेत जनाउँछ। 

(ट) "प्रसारण संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोक्तजम कायधिम  प्रसारण 

गनध इजाजत पर प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झन ुपछध। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(ि) "प्रेस प्रमतमनमध" भन्नाले दफा ४४ बमोक्तजम प्रेस प्रमतमनमध 

प्रमाणपर प्राप्त व्यक्ति सम्झन ुपछध। 

(ड) "मन्रालय" भन्नाले आन्तररक माममला तथा कानून  

मन्रालय सम्झन ुपछध। 

•(ड1) "रेमडयो उपकरण" भन्नाले यस ऐनमा हिक्वेन्सी मोडुलेसन 
प्रसारण प्रणाली सञ्चालनका लामग प्रयोगत हनेु रेमडयो 
ट्रान्सममटर र सोसँग सम्बक्तन्धत अन्य उपकरण मार सम्झन ु
पछध। 

(ढ) "सञ्चार माध्यम" भन्नाले सूचना तथा सन्देश संप्रेषण गने  
उदे्दश्यले स्थापना भई प्रकाशन तथा प्रसारण हनेु सरकारी, 
सामदुाहयक र मनजी क्षेरबाट सञ्चामलत हवद्यतुीय तथा छापा 
सञ्चार माध्यम सम्झन ुपछध। 

(ण) "सञ्चार रक्तजष्ट्रार" भन्नाले दफा ३१ बमोक्तजम मनयिु भएको 
व्यक्ति सम्झन ुपछध। 

(त) "सञ्चालक" भन्नाले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गनध प्रमाण पर  
प्राप्त व्यक्ति सम्झन ुपछध। 

(थ) "समाचारपर" भन्नाले सावधजमनक एवं समसामहयक हवषयका 
लेख,  समाचार तथा हवचार लगायतका हवषय समावेश 
भएका सावधजमनक रूपमा हविी वा हवतरण हनेु परपमरका 
सम्झन ुपछध। 

(द) "सम्पादक" भन्नाले सञ्चार माध्यम सञ्चालन संस्थाको समाचार 

वा समाचारमूलक कायधिमको उत्पादन तथा प्रकाशन वा 
प्रसारण अमधकार र उत्तरदाहयत्व बहन गने सम्पादक, प्रधान 
सम्पादक वा समाचार प्रमखु सम्झन ुपछध। 

 
• केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७७ द्वारा थप। 
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(ध) "संहवधान" भन्नाले नेपालको संहवधान सम्झन ुपछध। 

(न) "स्याटेलाइट" भन्नाले हवमभन्न प्रसारण सामग्री प्राप्त गनध वा प्रेषण 

गनध अन्तररक्षमा अवक्तस्थत भू-उपग्रह सम्झन ुपछध। 

(प)  "स्वतन्र परकार" भन्नाले कुनै पमन सञ्चार मममडयासगँ 
प्रत्यक्ष संल्न नभई स्वतन्र रूपमा परकाररता गने व्यक्ति 
सम्झन ुपछध।  

पररच्छेद- २ 

प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था 

3. प्रसारण सम्बन्धी कायधिमको रेखदेख र सञ्चालन: प्रदेश मभर एकसय 
वाट •भन्दा मामथ एक हजार बाट सम्मको रेमडयो, एफ. एम. र 
स्याटेलाइट प्रणालीबाट प्रसारण हनेु बाहेकको सञ्चार माध्यमको अनमुमत, 
रेखदेख र सञ्चालनको नीमत मनमाधण गरी कायाधन्वन गने अमधकार प्रदेश 
सरकारलाई हनेुछ। 

4. इजाजतपर नमलई प्रसारण गनध नहनेु: यस ऐन बमोक्तजम सबै सञ्चार 
माध्यमले इजाजत पर मलएर मार कायधिम प्रसारण गनुध पनेछ। 

5. इजाजतपरको लामग मनवेदन ठदन ुपने: प्रदेशमभर रेमडयो, एफ. एम. र 
•केबलुमा आधाररत टेमलमभजन प्रसारण गनध चाहने व्यक्ति वा संस्थाले 
सञ्चार रक्तजष्ट्रार समक्ष तोहकए बमोक्तजमको ढाँचामा मनवेदन ठदन ुपनेछ। 

6. मनवेदनसाथ कागजात संल्न गनुधपने: (१) दफा ५ बमोक्तजमको मनवेदन 
साथ देहायको कागजात संल्न गनुध पनेछ:-            

(क)  प्रसारण संस्था दताधको प्रमाणपर, 

 
• केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७७ द्वारा थप।  
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(ख)  सम्बक्तन्धत संस्थाको हवधान,   

(ग)  नागररकताको प्रमाणपरको प्रमतमलहप, 
(घ)  तोहकए बमोक्तजम मनवेदन दस्तरु बझुाएको नगदी रमसद वा 

तोहकएको राजस्व खातामा जम्मा गरेको बैंक भौचर र 

(ङ) प्रसारण केन्र रहने िाउँको नक्सा सहहतको हववरण। 

•(च) तोहकए बमोक्तजमको अन्य कागजात। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कागजातको साथ सम्बक्तन्धत 
हवषयमा अनभुवी तथा ख्यामत प्राप्त व्यक्ति वा मान्यता प्राप्त 
अनसुन्धनात्मक संस्थाबाट आफूले इजाजतपर मलन खोजेको हवषयको 
आमथधक, प्राहवमधक तथा व्यवसाहयक क्षेरको हवस्ततृ अध्ययन गनध लगाई 
तयार गरेको प्रमतवदेन समेत संल्न गनुधपनेछ। 

7. इजाजतपर ठदन सहकने: (१) दफा ५ बमोक्तजमको मनवेदन पनध आएमा 
सञ्चार रक्तजष्ट्रारले उि मनवेदन उपर आवश्यक छानहवन गदाध इजाजतपर 
ठदन मनामसब देखेमा मनवेदकलाई तोहकएको शतधहरु पालना गने गरी 
कायधिम प्रसारण गनध पैँतालीस ठदनमभर तोहकएको दस्तरु मलई 
इजाजतपर ठदनेछ।  

(२) इजाजतपरको ढाँचा तोहकए बमोक्तजम हनेुछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोक्तजम इजाजतपर ठदन नसक्ने भए सो 
 को आधार र कारण खुलाई मनणधय भएको सात ठदनमभर मनवेदकलाई 
 मलक्तखत जानकारी ठदन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजमको जानकारी उपर क्तचत्त नबझु्ने 
पक्षले जानकारी प्राप्त गरेको मममतले तीस ठदनमभर मन्रालय समक्ष 
पनुरावेदन गनध सक्नेछ। 

 
• केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७७ द्वारा थप। 
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(५) उपदफा (३) बमोक्तजमको मनवेदन परेको मममतले एक 
महहना मभर मन्रालयले आवश्यक छानहवन गरी मनणधय गनुध पनेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोक्तजम मन्रालयले गरेको मनणधय अक्तन्तम 
हनेुछ। 

 (७) यस अक्तघ दताध भएका सञ्चार माध्यमहरुले यो ऐन 
 प्रारम्भ भएको मममतले एक वषध मभर अमभलेखीकरण गरी सञ्चालन गनुध 
 पनेछ।  

8. हववरण पेश गनुध पने: दफा ७ को उपदफा (१) बमोक्तजमको इजाजतपर 
प्राप्त गरेको एक वषधमभरमा अमनवायध रूपमा प्रसारण गनुध पनेछ र त्यस्तो 
कायध प्रारम्भ हनुअुक्तघ प्रसारण प्रारम्भ हनेु ठदन, प्रसारण गररने दैमनक 
समय तामलका र प्रसारण गररने कायधिमको हववरण समेत सञ्चार 
रक्तजष्ट्रार समक्ष पेश गनुध पनेछ। 

•८क. रेमडयो उपकरण अनमुमतपर सम्बन्धी व्यवस्था: (1) कायाधलयले 
आवश्यक प्रहिया पूरा गरी संघीय कानून बमोक्तजम मापदण्ड पगुकेा 
उपकरणहरु तोहकएका अनमुमत प्राप्त हविेताबाट खररद गने प्रमाणका 
आधारमा रेमडयो उपकरण लाइधसेन्स जारी गनध सक्नेछ। 

 (2) रेमडयो उपकरण अनमुमतपरको ढाँचा तोहकए बमोक्तजम 
हनेुछ। 

9. प्रसार केन्र स्थापना: (१) कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्था वा संयिु 
लगानीमा स्वदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्याटेलाइट टेमलमभजन 
बाहेकको टेमलमभजन सम्बन्धी प्रसारण केन्र स्थापना गरी कुनै कायधिम 
प्रसारण गनध चाहेमा अनमुमतको लामग तोहकए बमोक्तजमका कागजात 
संल्न गरी तोहकए बमोक्तजको ढाँचामा तोहकए बमोक्तजमको दस्तरु बझुाई 
मनवेदन ठदन ुपनेछ।  

 
• केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, 2077 द्वारा थप। 
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 (२) उपदफा (१) बमोक्तजमको मनवेदन पनध आएमा मन्रालयले 
उि मनवेदन उपर आवश्यक छानहवन गदाध मनवेदकलाई टेमलमभजन 
सम्बन्धी कायधिम प्रसारण गने अनमुमत ठदन मनामसब देखेमा तोहकए 
बमोक्तजमको दस्तरु मलई तोहकएको सतधहरु पालना गने गरी कायधिम 
प्रसारण गनध ठदनेछ।  

(३) अनमुमत परको ढाँचा तोहकए बमोक्तजम हनेुछ।  

10. नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कायधिम प्रसारण गने संस्था वा 
व्यक्तिले प्राप्त इजाजतपरको प्रत्येक आमथधक वषध समाप्त हनु ुअगाव ै
रेमडयो उपकरण अनपुमतपर समेतको नवीकरण गनुध पनेछ र नवीकरण 
सम्बन्धी सतधहरु र सो बापत बझुाउन ु पने शटुक र दस्तरु तोहकए 
बमोक्तजम हनेुछ। 

 (२) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अगामड प्रचमलत कानून बमोक्तजम 
प्रसारण गनध इजाजतपर पाएका प्रसारण गने संस्थाले यस ऐन बमोक्तजम 
इजाजत पाएको मामननेछ र त्यस्ता संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ 
तोहकए बमोक्तजम नवीकरण गनुध पनेछ। 

  (३) अन्य प्रदेशमा प्रचमलत कानून बमोक्तजम प्रसारण इजाजत 
मलई कायधिम प्रसारण गरेका संस्थाले यस प्रदेशमा समेत ट्रान्सममटर 
लगायतका उपकरण राखी छुटै्ट ररले स्टेसन स्थापना गरी कायधिम 
प्रसारण गरेमा त्यस्ता प्रसारण संस्थाले तोहकए बमोक्तजमको सतध पालना 
गनुध पनेछ। 

11. प्रसारणमा रोक लगाउन सहकने: नेपालको संहवधानको धारा ५ र धारा 
१९ को ममध र भावना हवपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्धारा संशोमधत। 
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राजपरमा सूचना प्रकाक्तशत गरी एक पटकमा छ महहनामा नबढाई कुनै 
खास हवषय, घटना वा क्षेरसँग सम्बक्तन्धत कुनै कायधिम प्रसारण 
संस्थाबाट प्रसारण गनध नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ। 

12. मनयमन गनध सहकने: मन्रालय वा कायाधलयले कुनै सञ्चार संस्थाले यस 
ऐन तथा यस ऐन अन्तगधत बनेको मनयम, कायधहवमध, मनदेक्तशका एवं 
मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा मनयमन गनध सक्नेछ। 
त्यसरी मनयमन गदाध कानून हवपरीत कायध गरेको पाइएमा आवश्यक 
कारबाही गनेछ। 

13. प्रसारण तथा हवतरण शटुकः (१) प्रसारण संस्थाले कुनै कायधिम 
प्रसारण तथा हवतरण गरे बापत सञ्चार रक्तजष्ट्रारको कायाधलयमा प्रसारण 
तथा हवतरण शटुक (रोयटटी) बझुाउन ुपनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोक्तजमको शटुक तोहकए बमोक्तजम 
 हनेुछ। 

14. कायधिम उत्पादन तथा प्रसारण: प्रसारण संस्थाले कुनै कायधिमको 
उत्पादन तथा प्रसारण गदाध देहायका कुरालाई प्राथममकता ठदन ुपनेछः– 

(क) प्रदेशमा सञ्चालन गररने कृहष, क्तशक्षा, उद्योग, वाक्तणज्य, 
हवज्ञान र प्रहवमध, स्वास््य तथा खेलकुद, पररवार मनयोजन 
र पयधटन, वन तथा वातावरण संरक्षण लगायतका 
हवकासमूलक कायधिम, 

(ख) प्रदेशमभरका जात जामत, भाषा, वगध, क्षेर, मलङ्ग तथा धाममधक 
सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भाव र सामन्जस्यता 
अमभवृहद्ध गने हकमसमका कायधिमहरू, 

(ग) प्रदेशमभरका हवमभन्न भाषा, साहहत्य र संस्कृमतको उत्थानमा 
सहयोग पयुाधउने कायधिम, 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्धारा संशोमधत। 
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(घ) राहष्ट्रय हहत र राहष्ट्रय एकतामा अमभबृहद्ध गराउने हवषयका 
कायधिम, 

(ङ) कानूनी सचतेना तथा नैमतक जागरण वृहद्ध गने हवषयका 
कायधिमहरू, 

(च) सामाक्तजक चेतना बढाउने र लोकताक्तन्रक मूटय, मान्यता 
एवं संस्कारको हवकास गराउने हकमसमका कायधिमहरू, 

(छ) अन्तर प्रदेश र मछमेकी मलुकु तथा ममरराष्ट्रहरू सगँको 
सम्बन्धमा प्रमतकूल प्रभाव नपाने हवषयका कायधिमहरू, 

(ज) राष्ट्रले अक्तख्तयार गरेको परराष्ट्र नीमत सम्बन्धी 
कायधिमहरू, 

(झ) प्रदेशमभरको लोक गीत र लोक संस्कृमतको प्रवद्धधन तथा 
सम्बद्धधन हनेु कायधिमहरू, 

(ञ) राहष्ट्रय तथा अन्तराधहष्ट्रयस्तरमा भए गरेका महत्वपूणध 
गमतहवमधहरू,  

(ट) प्रदेशमभरका भौमतक, जैहवक तथा प्राकृमतक र वजै्ञामनक 
खोज अनसुन्धानका कायधिमहरु। 

15. हवदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमलाई प्रसारण समय उपलब्ध 
गराउन सहकने: हवदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण 
संस्थाबाट कुनै कायधिम प्रसारण गराउन चाहेमा प्रचमलत कानूनको 
प्रमतकूल नहनेु गरी कायधिम प्रसारण गनध सञ्चार रक्तजष्ट्रारले समय 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

16. हवज्ञापन प्रसारण गनध नपाइने: (१) दफा १५ मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको 
भए तापमन प्रसारण संस्थाले देहायको कुराहरूको हवज्ञापन प्रसारण गनध 
गराउन हुँदैन:- 
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(क) राजनैमतक दलहरूलाई झिुो आरोप र लान्छना 
लगाउने हवषयका कुराहरू, 

(ख) अक्तिल तथा कुनै व्यक्तिको मञ्जुरी मबना मनजको 
पाररवाररक तथा सामाक्तजक पक्षसँग सम्बक्तन्धत 
सामग्रीहरू, 

(ग) राज्य हवरुद्धको हहँसात्मक गमतहवमधलाई बढावा ठदने 
सामग्रीहरू, 

(घ) जनमानसमा अस्वाभाहवक भय, डर, हहंसा, झटु्टा अफबाह 
फैलाउने लगायत आतङ्क पैदा गने प्रकृमतका सामग्रीहरु, 

(ङ) राज्यका परराष्ट्र नीमत हवपरीतका कुराहरु, 

(च) कुनै पमन जातजात, भाषा, धमध, मलङ्ग, वगध र 
 संस्कृमतलाई अवहेलना गने तथा दे्वष उत्पन्न 
 गने सामग्रीहरू, 

(छ) महहला हहंसालाई बढावा ठदने, महहलाको अपमान गने 
र बेइज्जत गने प्रकृमतका सामग्रीहरु। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापमन 
मनवाधचनको समयमा सम्बक्तन्धत राजनीमतक दलले मनवाधचन आयोगको 
अनमुमत मलई कुनै पमन राजनीमतक दललाई आफ्नो घोषणापर, कायधिम 
लगायतको जानकारी गराउन यस दफाले बन्देज लगाएको मामनने छैन। 

17. प्रसारकको काम, कतधव्य र अमधकार: प्रसारकको काम, कतधव्य र 
अमधकार देहाय बमोक्तजमको हनेुछ:- 

(क) आफू समक्ष प्राप्त हनु आएका सूचना, समाचार, लेख 
वा कायधिमहरूको सत्यता बारे आवश्यक छानहवन 
गरी मनधाधररत समयमा प्रसारण गने, गराउने, 



 

12 
 

(ख) मनष्पक्ष र त्यमा आधाररत समाचारको सम्पादन तथा 
प्रसारण गने, गराउने, 

(ग) सावधजमनक सरुक्षा, नैमतकता र सामाक्तजक मयाधदामा 
आचँ आउने हकमसमका कायधिम प्रसारण गनध, गराउन 
नहनेु, 

(घ) कसैको चररर हत्या वा अपमान हनेु वा लैहङ्गक हहंसा 
वा हवभेदलाई बढवा ठदने प्रकृमतका सामग्री प्रसारण 
नगने वा गनध नलगाउने, 

(ङ) लापरवाही वा हेलचेक्र्याईंपवूधक कुनै पमन कुराको 
प्रसारण गनध वा गराउन नहनेु, 

(च) कुनै हववादास्पद हवषयमा प्रसारण गनुध परेमा वस्तमुनष्ठ 
र यथाथधपरक ढंगबाट हविेषण गरी वस्तकु्तस्थमतलाई 
नबं्याई प्रसारण गनुध पने, 

(छ) गलत तथा भ्रामक समाचार तथा अन्य सामग्रीको 
प्रसारण गनध नहनेु, 

(ज) प्रसारण संस्थाले तोहकठदए बमोक्तजम अन्य कायध गने। 

18. हिक्वेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था: हिक्वेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून 
बमोक्तजम हनेुछ। 

19. प्रसारण माध्यमको वगीकरणः (१) सञ्चार रक्तजष्ट्रारले प्रदेशमभरको प्रसारण 
माध्यमलाई सावधजमनक सेवा प्रसारक, सामदुाहयक प्रसारक र मनजी एवं 
व्यापाररक प्रसारकको रूपमा वगीकरण गनध सक्नेछ। 

            (२) उपधारा (१) बमोक्तजमको अन्य व्यवस्था तोहकए बमोक्तजम 
हनेुछ।  
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पररच्छेद- ३ 

परपमरका सम्बन्धी व्यवस्था  

20. परपमरका दताध गनुध पनेः (१) सावधजमनक रूपमा मबिी हवतरण हनेु 
परपमरका प्रदेशमभर प्रकाक्तशत गनध चाहने व्यक्तिले परपमरकाको नाम, 
हकमसम, भाषा, आकार, पषृ्ठ सङ्ग ख्या, छाहपने सङ्ग ख्या र प्रकाक्तशत हनेु 
स्थान समेत खुलाई परपमरका दताध गनधको लामग तोहकए बमोक्तजमको 
दस्तरु सहहत तोहकएको ढाँचामा सम्बक्तन्धत क्तजटलाको प्रमखु क्तजटला 
अमधकारी समक्ष मनवेदन ठदन ुपनेछ।  
       तर प्रदेश सरकारको स्वाममत्व भएको संगठित संस्था, 
हवश्वहवद्यालय, प्रदेश सरकारको स्वीकृमत प्राप्त क्तशक्षण संस्था, कुनै 
राजनैमतक दल वा संगिनको मखुपरको रूपमा प्रकाक्तशत हनेु 
परपमरकालाई यस दफा बमोक्तजम दताध गराउन आवश्यक पने छैन।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको मनवेदन प्राप्त भएपमछ प्रमखु 
क्तजटला अमधकारीले सो मनवेदन उपर आवश्यक छानहवन गरी पैँतीस 
ठदनमभर मनवेदकलाई त्यस्तो परपमरका प्रकाशन गनध तोहकए बमोक्तजम 
अस्थायी प्रमाणपर ठदनेछ।  

तर मनवेदनमा उक्तटलक्तखत परपमरकाको नामसँग ममटने गरी 
अको कुनै परपमरका दताध भैसकेको रहेछ भने मनवेदकलाई त्यस्तो 
नामबाट अस्थायी प्रमाणपर ठदइने छैन।  

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम अस्थायी प्रमाणपर ठदइसकेपमछ 
प्रमखु क्तजटला अमधकारीले त्यस्तो परपमरकाको सम्पूणध हववरण सहहत 
सो कुराको सूचना सञ्चार रक्तजष्ट्रारलाई ठदन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम सूचना प्राप्त भएपमछ सञ्चार 
रक्तजष्ट्रारले सो परपमरकाको नामसँग ममटने गरी अन्य कुनै परपमरका 
दताध भएको छ छैन हेरी सो नामसगँ ममटने गरी दताध भएको रहेनछ 
भने त्यस्तो परपमरका प्रकाशन गनध स्थायी प्रमाणपर ठदने गरी सञ्चार 
रक्तजष्ट्रारले स्वीकृमत ठदनेछ।  
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(५) उपदफा (४) बमोक्तजम सञ्चार रक्तजष्ट्रारबाट स्वीकृमत 
पाएपमछ प्रमखु क्तजटला अमधकारीले सम्बक्तन्धत मनवेदकलाई स्थायी 
प्रमाणपर ठदनेछ।  

(६) मनवेदकलाई स्थायी प्रमाणपर ठदन नममटने उक्तचत कारण 
भएमा प्रमखु क्तजटला अमधकारीले सोही कुराको जानकारी मनवेदकलाई 
सामान्यतया दरखास्त परेको तीन महहनामभर ठदन ुपनेछ।  

(७) उपदफा (६) बमोक्तजमको जानकारी ठदएपमछ मनवेदकको 
अस्थायी प्रमाणपर स्वतः खारेज हनु्छ।  

(८) उपदफा (५) बमोक्तजम प्रमाणपर ठदएपमछ प्रमखु क्तजटला 
अमधकारीले परपमरका सम्बन्धी हववरण दताध हकताब र हवद्यतुीय 
माध्यममा अमभलेख राख्न ुपनेछ। 

(९) परपमरकाको नाम, हकमसम र भाषा पररवतधन गनुध पने 
भएमा वा कुनै परपमरका एकभन्दा बढी भाषामा प्रकाक्तशत गनुध परेमा 
उपदफा (१) बमोक्तजम प्रमखु क्तजटला अमधकारीबाट स्वीकृमत मलन ु
पनेछ।  

(१०) उपदफा (९) मा उटलेख भएदेक्तख बाहेक परपमरका 
सम्बन्धी अन्य हववरणमा कुनै पररवतधन गनुध परेमा स्वीकृमतको लामग 
त्यसको हववरण प्रमखु क्तजटला अमधकारीलाई ठदन ुपनेछ।  

(११) उपदफा (१०) बमोक्तजम हववरण प्राप्त हनुासाथ प्रमखु 
क्तजटला अमधकारीले उपदफा (८) बमोक्तजमको अमभलेख राखी त्यसको 
स्वीकृमत सम्बक्तन्धत प्रकाशकलाई ठदन ुपनेछ।  

(१२) यस दफा बमोक्तजम दताध भएको परपमरकाको हववरणमा 
भएका पररवतधनको जानकारी प्रमखु क्तजटला अमधकारीले सञ्चार 
रक्तजष्ट्रारलाई ठदन ुपनेछ। 
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21. परपमरकाको अमभलेख गराउन ुपनेः (१) कसैले हवदेशी परपमरकाको 
प्रदेश संस्करण तथा मरुण गनध चाहेमा परपमरकाको नाम, हकमसम, भाषा, 
आकार, पषृ्ठ सङ्ग ख्या, छाहपने सङ्ग ख्या र प्रकाक्तशत हनेु स्थान समेत खलाई 
परपमरका अमभलेखको लामग तोहकए बमोक्तजमको ढाँचामा सञ्चार रक्तजष्ट्रार 
समक्ष मनवेदन ठदन ुपनेछ। 

तर सरकारको स्वाममत्व भएको संगठित संस्था, हवश्वहवद्यालय, 
प्रदेश सरकारको स्वीकृमत प्राप्त क्तशक्षण संस्था, कुनै राजनीमतक दल वा 
संगिनको मखुपरको रूपमा प्रकाक्तशत हनेु प्रकाशनलाई यस दफा 
बमोक्तजम अमभलेख गराउन पने छैन। 

 (२) सञ्चार रक्तजष्ट्रारले उपदफा (१) बमोक्तजम अमभलेखका लामग 
पेश हनु आएको मनवेदन छानहवन गदाध प्रकृया नपगुेको पाइएमा सोको 
कारण खोली मनवेदन हफताध गनुध पनेछ र अमभलेख भएको परपमरकाको 
हववरण खुटने भए तोहकएको ढाँचामा छुटै्ट अमभलेख हकताब खडा गरी 
राख्न ुपनेछ। 

(३) प्रदेशस्तरको परपमरकाको नाम, हकमसम, भाषा र आकार 
पररवतधन गनुध पने भएमा, एकभन्दा बढी भाषामा प्रकाक्तशत गनुध परेमा वा 
अन्य हववरण पररवतधन गनुध पने भएमा उपदफा (१) बमोक्तजम सञ्चार 
रक्तजष्ट्रार समक्ष मनवेदन ठदई पररवमतधत हववरण स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

22. परपमरकामा उटलेख गनुध पनेः परपमरकामा प्रकाशक, सम्पादक, मरुक 
र छापाखानाको नाम तथा प्रकाशन वषध र अंक तोहकए बमोक्तजम स्पष्ट 
बकु्तझने गरी उटलेख गनुध पनेछ। 

23. परपमरकाको आकार र पषृ्ठ सङ्ग ख्याः (१) दफा २१ बमोक्तजम 
अमभलेखीकरण भई प्रकाक्तशत हनेु परपमरकाको न्यूनतम र अमधकतम 
आकार र पषृ्ठ सङ्ग ख्या तोहकए बमोक्तजम हनेुछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजम तोहकएको आकार र पषृ्ठ सङ्ग ख्यामा 
घटी बढी गरी प्रकाक्तशत हनेु परपमरकालाई प्रदेश सरकार वा प्रदेश 
सरकारको स्वाममत्व भएको संस्थाबाट ठदइने सहुवधा, सहायता वा हवज्ञापन 
प्रदान गररने छैन। 

24. परपमरकाको प्रकाशनः प्रकाशकले परपमरकाको प्रत्येक संस्करण दफा 
२१ बमोक्तजमको अमभलेखमा उक्तटलक्तखत हववरणमा फरक नपारी प्रकाशन 
गनुध पनेछ। 

25. परपमरकाको वगीकरणः (१) सञ्चार रक्तजष्ट्रारमा अमभलेखीकरण भएका 
परपमरकालाई प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वाममत्व भएको 
संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सहुवधा तथा हवज्ञापन उपलब्ध गराउने 
प्रयोजनका लामग तोहकए बमोक्तजमको प्रहिया अपनाई वगीकरण 
गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम वगीकरण गदाध परपमरका प्रकाशन 
संस्थाको भौमतक पूवाधधार, जनशक्ति, लगानी, उदे्दश्य, स्वाममत्व, 
परपमरकाको पहुँच क्षेर र अन्य तोहकएको आधारमा सञ्चार रक्तजष्ट्रारले 
वगीकरण गनेछ। 

26. परपमरका दताध खारेज नगररनेः (१) दफा २० बमोक्तजम दताध भई दफा 
२१ बमोक्तजम अमभलेखीकरण भएको कुनै परपमरकामा कुनै समाचार, 
लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाक्तशत गरे 
बापत त्यस्तो परपमरका अमभलेखीकरणबाट हटाउने वा दताध खारेज वा 
जफत गररने  छैन। 

              (२) यस ऐन वा यस ऐन अन्तगधत बनेको मनयमको हवपरीत 
कुनै परपमरकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा 
अन्य कुनै सामग्री प्रकाक्तशत गरेमा त्यस्तो परपमरकालाई पहहलो पटक 
सचेत गराउन सहकनेछ। 
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              (३) उपदफा (२) बमोक्तजम सचेत गराउदा समेत यस ऐन वा 
यस ऐन अन्तगधत बनेको मनयमको हवपरीत कुनै कायधिम प्रसारण गरेमा 
मन्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपर रद्द गनध 
सक्नेछ। 

              (४) उपदफा (३) बमोक्तजम इजाजतपर रद्द गनुध अक्तघ 
मन्रालयले त्यस्तो परपमरकालाई आफ्नो सफाइ पेश गनध मनामसव 
माहफकको मौका ठदन ुपनेछ। 

पररच्छेद- ४ 

अनलाइन सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था 

27. ………………….. 

•27क. अनलाइन सञ्चार माध्यमको दताध: (1) अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन 
गनध चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोहकए बमोक्तजमको हववरण सहहत सञ्चार 
रक्तजष्ट्रार समक्ष मनवेदन ठदन ुपनेछ। 

 (2) उपदफा (1) बमोक्तजम मनवेदन ठदने व्यक्ति वा संस्थालाइध 
सञ्चार रक्तजष्ट्रारले कागजात अध्ययन गदाध अनलाइन सञ्चार माध्यम दताध 
गनध मनामसव देखेमा दताध प्रमाणपर प्रदान गनध सक्नेछ। 

 (3) अनलाइन सञ्चार माध्यमलाइध सञ्चार रक्तजष्ट्रारले दताध हकताब 
र हवद्यतुीय अमभलेखमा राख्न ुपनेछ। 

(4) संघीय कानून बमोक्तजम दताध भएका अनलाइन सञ्चार 
माध्यमहरुले यस ऐन बमोक्तजम सञ्चालन हनु चाहेमा अमभलेखीकरणका 
लामग मनवेदन ठदन ुपनेछ र यसरी अमभलेखीकरण हुन आएका अनलाइन 
सञ्चार माध्यम यसै कानून बमोक्तजम दताध भएको मामननेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा क्तझहकएको। 

• केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा थप। 
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(5) अनलाइन सञ्चार माध्यमको दताध तथा अमभलेख सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोहकए बमोक्तजम हनेुछ।   

28. अनलाइन परकाररताको प्रमाणपर ठदन ुपने: (१) सञ्चार रक्तजष्ट्रारले दफा 
२९ बमोक्तजम सञ्चार रक्तजष्ट्रारको कायाधलयमा अमभलेखीकरण भएको 
अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अनलाइन परकाररताको प्रमाणपर ठदनेछ। 

(२) अनलाइन सञ्चार माध्यमको अमभलेखीकरण गने, प्रमाणपर 
ठदने र अन्य व्यवस्था तोहकए बमोक्तजम हनेुछ। 

29. हववरण राख्न ुपनेः अनलाइन सञ्चार माध्यमले देहायका हववरण आफ्नो 
वेवसाइटमा राख्न ुपनेछ:- 

(क) सञ्चार रक्तजष्ट्रारबाट प्राप्त अमभलेखीकरणको नम्बर, आमथधक 
वषध, सञ्चालकको नाम, िेगाना, फोटो, सम्पकध  फोन नम्बर, 
इमेल, फेसबकु पेज, वेवसाइट, 

(ख)  सञ्चालक, सम्पादक, समाचार प्रमखु र सम्वाददाताको 
नाम,  िेगाना, फोटो, सम्पकध  फोन नम्बर,  इमेल,  

(ग) तोहकए बमोक्तजमका अन्य हवषय। 

30. हवदेशबाट प्रकाक्तशत अनलाइन न्यूज पोटधलः हवदेशबाट प्रकाशन वा 
प्रसारण हनेु अनलाइन न्यूज पोटधलमा प्रकाक्तशत वा प्रसाररत कुनै सामग्री 
दफा ४६ हवपरीत रहेको कुरा कुनै स्रोतबाट जानकारी भएमा सञ्चार 
रक्तजष्ट्रारले त्यस्तो सामग्रीलाई प्रदेशमभर प्रकाशन वा प्रसारण गनध रोक 
लगाउन सक्नेछ। 

पररच्छेद– ५ 

सञ्चार रक्तजष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था 
31. सञ्चार रक्तजष्ट्रारको मनयकु्ति: सञ्चार माध्यमको दताध, अमभलेखीकरण, 

इजाजत, अनगुमन तथा मनयमन गनध मन्रालयको मसफाररसमा प्रदेश 
सरकारले एक सञ्चार रक्तजष्ट्रारको मनयकु्ति गनेछ। 
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तर सञ्चार रक्तजष्ट्रारको मनयकु्ति नभएसम्म वा पन्र ठदनभन्दा 
बढी मबदामा बसेमा वा पद ररि भएको अवस्थामा मन्रालयको सक्तचवले 
सञ्चार रक्तजष्ट्रारको रूपमा कामकाज गनेछ। 

32. यो्यताः सञ्चार रक्तजष्ट्रारको पदमा मनयकु्ति हनु देहाय बमोक्तजमको यो्यता 
पगुेको हनु ुपनेछः- 

(क) नेपाली नागररक, 
(ख) पैंतीस वषध उमेर पूरा भई सािी वषध ननाघेको, 
(ग) मान्यताप्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर 

तहको उपामध हामसल गरेको,  
(घ)  सम्बक्तन्धत क्षेरमा कम्तीमा दस वषधको अनभुव हामसल 

गरेको, 
(ङ)  नैमतक पतन देक्तखने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, 
(च) मनयकु्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीमतक दलको सदस्य 

नरहेको। 

३२क. शपथ ग्रहण: सञ्चार रक्तजष्ट्रारले कायधभार सम्हाटन ु अक्तघ मन्रालयको 
मन्री  समक्ष अनसूुचीको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण 
गनुध पनेछ। 

33. पाररश्रममक र सहुवधा: दफा 31 बमोक्तजम मनयिु हनेु सञ्चार रक्तजष्ट्रारको 
पाररश्रममक र सहुवधा नेपाल सरकारको रा.प. प्रथम शे्रणीको कमधचारीले 
पाए सरह हनेुछ। 

•33क.  मबदा एवं भ्रमण आदेश स्वीकृत गने अमधकारीः सञ्चार रक्तजष्ट्रारको मबदा 
एवं देश मभर गने भ्रमण आदेशको स्वीकृत गने अमधकारी मन्रालयको 
सक्तचव हनेुछ।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
• केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७७ द्वारा थप। 
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34. पदावमध: सञ्चार रक्तजष्ट्रारको पदावमध चार वषधको हनेुछ।  

35. सञ्चार रक्तजष्ट्रारको पद ररि हनेु व्यवस्था: देहायको अवस्थामा सञ्चार 
रक्तजष्ट्रारको पद ररि भएको मामननेछः- 

(क)  प्रदेश सरकार समक्ष ठदएको मलक्तखत राजीनामा स्वीकृत 
भएमा, 

(ख)  प्रदेश सरकारले मनजलाई पदबाट हटाएमा, 

(ग)  मनजको पदावमध पूरा भएमा, 
(घ)  नैमतक पतन देक्तखने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट 

कसूरदार िहरेमा, 
(ङ)  मनजको मतृ्य ुभएमा।     

36. सञ्चार रक्तजष्ट्रारको काम, कतधव्य र अमधकार: सञ्चार रक्तजष्ट्रारको काम, 
कतधव्य र अमधकार देहाय बमोक्तजम हनेुछः- 

(क)  दैमनक प्रशासमनक कायध गने, 
(ख)  एफ.एम रेमडयो, टेमलमभजन र परपमरका सञ्चालनको 

अनमुमतपर प्रदान गने, नवीकरण, वगीकरण र मनयमन 
गने, 

(ग) परपमरका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, रेमडयो, सामदुाहयक 
रेमडयो, टेमलमभजन, केबलु टेमलमभजन र केबलु हवतरकको 
अमभलेख राखे्न,  

(घ) सञ्चार प्रहवमधको प्रयोग र हवकास प्रवधधनका लामग 
आवश्यक कायध गने, 

(ङ) सञ्चारका माध्यमलाई ठदइने सहुवधाका सम्बन्धमा प्रदेश 
सरकारलाई मसफाररश गने, 
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(च)  नीमत कायधिम एवं बजेट तयार गने,  

(छ)  बजेट खचध गने, खचधको लेखा राखे्न र लेखा परीक्षण  

गराउने, 

(ज)  आफूलाई प्राप्त अमधकार मातहतका अन्य कमधचारीलाई 
प्रत्यायोजन गने,  

(झ) मन्रालयले समय समयमा ठदएको मनदेशन बमोक्तजमको 
कायध गने, 

(ञ)  तोहकएका अन्य कायध गने।  

37. कायाधलयः सञ्चार रक्तजष्ट्रारको कायाधलय प्रदेशको राजधानीमा रहनेछ। 

38. कमधचारी सम्बन्धी व्यवस्था: सञ्चार रक्तजष्ट्रारको कायाधलयलाई आवश्यक 
पने कमधचारी प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दी बमोक्तजम मन्रालयले 
व्यवस्था गनेछ।  

39. प्रमतवेदन: सञ्चार रक्तजष्ट्रारले आफूले सम्पादन गरेका कायधहरुको हववरण 
सहहतको वाहषधक प्रमतवदेन मन्रालय माफध त प्रदेश सरकार समक्ष पेश 
गनुध पनेछ। 

पररच्छेद- ६ 

सञ्चार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
40. कायधहवमध बनाई लागू गने: (१) यस ऐन बमोक्तजम सञ्चामलत सञ्चार 

माध्यमले प्रकाशन, प्रसारण लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवक्तस्थत, 
प्रभावकारी, पारदशी, जवाफदेही बनाउन यस ऐनको प्रमतकूल नहनेु गरी 
कायधहवमध बनाई लागू गनुध पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कायधहवमधमा देहायका हवषय 
समावेश गनुध पनेछ:- 
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(क)  सञ्चार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वमनयमन 
र स्वमूटयाङ्कनका लामग आफ्नो संस्थासँग असम्बद्ध 
र कुनै स्वाथध नरहेको स्वतन्र हवज्ञ सहहतको सञ्चार 
माध्यम स्वमनयमन समममत गिन गने हवषय,  

(ख)  सञ्चार माध्यमले आफ्नो र आफ्ना कमधचारीहरुको 
लामग आवश्यक आचार संहहताको मनमाधण गरी लागू 
गने हवषय, 

(ग)  सञ्चार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कुनै 
हवषयले मकाध परेको भनी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले 
गनुासो वा खण्डन गरेमा सोको सनुवुाइ गने हवषय, 

(घ)  कमधचारीले प्राप्त गने सेवा सहुवधा सम्बन्धी हवषय, 
(ङ)  कायधहवमध सम्बन्धी अन्य हवषय तोहकए बमोक्तजम 

हनेुछ। 

41. लगानी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै पमन व्यक्ति, समूह वा संस्थाले 
सञ्चार माध्यम सञ्चालन गनध यस ऐन बमोक्तजम अमभलेखीकरण वा इजाजत 
मलनका लामग ठदइने मनवेदन साथ सम्बक्तन्धत सञ्चार माध्यममा गररने 
लगानीको स्रोत खुलाउन ुपनेछ। 

  (२) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापमन 
कुनै सञ्चार माध्यममा पचास प्रमतशतभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन 
गरेका व्यक्ति, पररवार वा समूहले सो बाहेक एकै प्रकृमतका अन्य 
प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वाममत्वमा मनणधयात्मक हहस्सा हनेु गरी 
लगानी गनध पाउने छैन। 

(३) सञ्चारमा लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोक्तजम 
हनेुछ। 
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42. सञ्चारको स्वाममत्व हस्तान्तरणः यस ऐन बमोक्तजम अमभलेखीकरण भएको 
सञ्चार माध्यमको स्वाममत्व कानून बमोक्तजम हस्तान्तरण भई कसैले प्राप्त 
गरेमा सो प्राप्त गने व्यक्तिले सात ठदनमभरमा सोको जानकारी तोहकए 
बमोक्तजमको ढाँचामा सञ्चार रक्तजष्ट्रारलाई ठदन ुपनेछ र सो को हववरण 
सञ्चार रक्तजष्ट्रारको कायाधलयले दताध हकताबमा जनाई राख्न ुपनेछ। 

43. सञ्चार माध्यम सञ्चालन शरुु भएको तथा बन्द भएको जानकारी ठदनपुने: 
(१) सञ्चार माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण शरुु भएको जानकारी सञ्चार 
रक्तजष्ट्रारलाई ठदन ुपनेछ। 

  (२) सञ्चार रक्तजष्ट्रारको कायाधलयमा अमभलेखीकरण भएका 
सञ्चार माध्यम कुनै कारणले सञ्चालन गनध नसकेमा वा सञ्चालन भई 
बन्द गनुध परेमा सोको जानकारी सञ्चार रक्तजष्ट्रारलाई गराउन ुपनेछ। 

44. प्रेस प्रमतमनमध सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै नेपाली वा हवदेशी सञ्चार 
सम्बन्धी संस्थाले प्रदेशमभर काम गने आफ्ना प्रमतमनमधहरुको नाम, 
यो्यता र कायधक्षेर समेत उटलेख गरी तोहकए बमोक्तजमको हववरण 
सञ्चार रक्तजष्ट्रार समक्ष बझुाउन ुपनेछ। 

तर हवदेशी ममरराष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमखु वा 
उच्चस्तरीय प्रमतमनमध मण्डल प्रदेश भ्रमणमा आउँदा साथमा आउने 
परकार वा प्रदेश सरकारको मनमन्रणामा प्रदेश भ्रमणमा आउने 
परकारहरुको लामग उि भ्रमण अवमधभरको लामग त्यस्तो हववरण ठदन 
आवश्यक नपने गरी सञ्चार रक्तजष्ट्रारले छुट ठदन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम हववरण पिाउने सञ्चार सम्बन्धी 
संस्थाका प्रमतमनमधहरुलाई सञ्चार रक्तजष्ट्रारले प्रेस प्रमतमनमध प्रमाणपर प्रदान 
गनेछ। 

(३) प्रदेशको राहष्ट्रय चाडपवध वा हवशेष अवसरमा छोटो 
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अवमधको लामग प्रदेश भ्रमणमा आउने परकारहरुको लामग सञ्चार 
रक्तजष्ट्रारले अस्थायी प्रेस प्रमतमनमध प्रमाणपर ठदने ब्यवस्था गनध सक्नेछ। 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोक्तजम प्रेस प्रमतमनमध र  प्रमाणपर 
मलन चाहने व्यक्तिले आफू काममा संल्न रहेको संस्थाको मसफाररस 
साथ तोहकए बमोक्तजमको यो्यताको प्रमाणपरको प्रमतमलहप संल्न राखी 
सञ्चार रक्तजष्ट्रार समक्ष मनवेदन ठदन ुपनेछ र सञ्चार प्रमतमनमध प्रमाणपर 
मलन चाहने स्वतन्र परकारले पमन सोही बमोक्तजम मनवेदन ठदन 
सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोक्तजमको मनवेदन प्राप्त भएपमछ सञ्चार 
रक्तजष्ट्रारले त्यस्तो मनवेदन उपर आवश्यक छानहवन गरी तोहकएको दस्तरु 
मलई तोहकएको ढाँचामा मनवेदनवालालाई प्रेस प्रमतमनमध प्रमाणपर वा 
अस्थायी प्रेस प्रमतमनमध प्रमाणपर ठदन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोक्तजम प्रेस प्रमतमनमध प्रमाणपर वा अस्थायी 
प्रेस प्रमतमनमध प्रमाणपर पाएको व्यक्तिले यस ऐन र प्रचमलत कानूनको 
अधीनमा रही आफ्नो कायध क्षेरमभर समाचार संकलन गनध सक्नेछ। 

(७) प्रेस प्रमतमनमध तथा स्वतन्र परकार सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोहकए बमोक्तजम हनेुछ। 

45. प्रकाशन तथा प्रसारण गनध नहनेुः (१) देहायका कुराहरु कुनै पमन 
स्वदेशी, हवदेशी सञ्चारको माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण गनध तथा सञ्चार 
सामग्रीको उत्पादन र प्रवाह गनध हुँदैनः- 

(क)  नेपालको स्वतन्रता, सावधभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्डता, 
राहष्ट्रयता वा संघीय इकाई बीचको ससुम्बन्धमा आचँ 
आउने,  

(ख)  हवमभन्न जात, जामत, धमध वा सम्प्रदाय बीचको 
ससुम्बन्धमा खलल पने, 
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(ग)  राज्यरोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हनेु 
वा अपराध गनध दरुुत्साहन गने, 

(घ)  सावधजमनक क्तशष्टाचार, नैमतकताको प्रमतकूल हनेु, 
(ङ)  श्रम प्रमत अवहेलना गने,   

(च)  जातीय छुवाछूत एवं लैंमगक भदेभावलाई दरुुत्साहन गने। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम प्रसारण गनध नहनेु सम्बन्धी 
व्यवस्था हवदेशी प्रकाशनको प्रदेश संस्करण वा मरुण र अन्य प्रसारण 
पनुः प्रसारण ररले प्रसारणमा समेत लागू हनेुछ। 

पररच्छेद- ७ 

सजाय र पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

46. दण्ड सजायः (१) कसैले दफा ४ बमोक्तजम इजाजतपर नमलई कायधिम 
उत्पादन, हवतरण +प्रसारण तथा डाउनमलङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई वा 
संस्थाको कायधकारी प्रमखुलाई कायाधलयले पन्र ठदनको समयावमध ठदई 
पहहलो पटक सचेत गराउने र पनुः सोही प्रकृमतको कसूर दोहोर् याएमा 
इजाजतपर दस्तरु वापत ला्ने दस्तरु बराबर रकम असूल उपर गरी सो 
बराबरको रकम जररबाना ........ हनेुछ। 

+(१क) कुनै सञ्चार  माध्यमले यो ऐन तथा यस अन्तगधत बनेको 
मनयमावली बमोक्तजम नवीकरण नगरी कायधिम सञ्चालन गरेमा वा 
नवीकरण नगरी हवज्ञापन बापतको कुनै रकम उिाएको प्रमाक्तणत भएमा 
त्यस्तो संस्थालाई जमत वषधको नवीकरण नगरेको हो त्यमत वषधको 
नवीकरण गदाध ला्ने शटुक बराबरको जररबाना गरी सो अवमधमा 
हवज्ञापन बापत उिाएको शटुक असूल उपर गररनेछ। यसरी पहहलो 

 
+ पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
 पहहलो संशोधनद्वारा क्तझहकएको। 
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पटक कारबाही गरे पिात ्पनु: सोही हकमसमको कायध गरेमा कायाधलयले 
थप कारबाहीको लामग मन्रालयमा लेखी पिाउनेछ। 

(२) कसैले दफा ४५ बमोक्तजम प्रकाशन तथा प्रसारण गनध नहनेु 
कुरा गरेमा हवषयको गाम्भीयधता हेरी पच्चीस हजार रूपैयासँम्म जररबाना 
........ हनेुछ। 

(३) कसैले उपदफा (1), (1क) र (2) मा लेक्तखएदेक्तख 
बाहेक यस ऐन बमोक्तजम गनुधपने कायध नगरेको वा गनध नहनेु कायध गरेमा 
कायाधलयले कसूरको मारा हेरी तीन हजार रूपैयादेँक्तख एक लाख 
रूपैयासँम्म जररबाना गनध सक्नेछ। 

47. सफाइको मौका ठदन ुपनेः यस ऐन बमोक्तजम कारबाही र जररबाना गनुध 
अक्तघ सञ्चार रक्तजष्ट्रारले सफाइको मौका ठदन ुपनेछ। 

48. पनुरावेदन: यस ऐन बमोक्तजम भएको सजायको मनणधय उपर क्तचत्त नबझु्ने 
पक्षले पनुरावेदन ठदन चाहे त्यस्तो मनणधयको जानकारी पाएको मममतले 
पैँतीस ठदनमभर कायाधलयले गरेको मनणधयको हकमा मन्रालयको सक्तचव 
समक्ष र मन्रालयले गरेको सरुु मनणधयको हकमा सम्बक्तन्धत सञ्चार संस्था 
रहेको क्तजटला अदालत समक्ष पनुरावेदन ठदन सक्नेछ। 

49. ............  
50. ..........  

पररच्छेद- ८ 

हवहवध 

51. हकताबको अमभलेखीकरण गराउन ु पनेः (१) कुनै पमन हकताबको 
प्रकाशकले प्रकाक्तशत हकताब हविी हवतरण गनुध अक्तघ त्यस्तो हकताबको 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा क्तझहकएको। 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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दईु प्रमत हवनामूटय अमभलेखीकरणको लामग सञ्चार रक्तजष्ट्रारमा बझुाउन ु
पनेछ।  

(२) सञ्चार रक्तजष्ट्रार उपदफा (१) बमोक्तजम हकताब 
अमभलेखीकरण गदाध तोहकए बमोक्तजमको हववरण सहहत तोहकएको 
ढाँचामा अमभलेखीकरण गनुधपनेछ। 

52. हकताबमा उटलेख गनुध पने कुराहरुः हकताबको प्रकाशकले प्रत्येक 
हकताबमा प्रकाशक, सम्पादक वा लेखक वा अनवुादक, मरुक, छापाखाना 
र प्रमतमलहप अमधकार पाउने व्यक्ति समेत सबैको नाम, संस्करणको 
सङ्गख्या, वषध र सो संस्करणमा छाहपएको प्रमत तथा हविी मूटय आठद 
स्पष्ट बकु्तझने गरी उटलेख गनुध पनेछ। 

53. वृक्तत्त हवकास कोषको स्थापना: (१) प्रदेश सरकारले परकाररता क्षेरमा 
कम्तीमा मनरन्तर तीस वषध अवमधसम्म योगदान परु् याएका जेष्ठ 
परकारहरुलाई मामसक वृक्तत्त प्रदान गने उदे्दश्यले एउटा परकार 
वृक्तत्तकोष स्थापना गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषको सञ्चालन सम्वन्धी 
व्यबस्था तोहकए बमोक्तजम हनेुछ। 

(३) परपमरका क्षेरमा स्थाहयत्व, क्षमता अमभवृहद्ध र व्यवसाहयक 
सरुक्षा प्रदान गने हेतलेु महहला परकारलाई लक्तक्षत गरी एक कोष खडा 
गरी प्रदेश स्तरमा अधधवाहषधक रूपमा हवमभन्न तामलम सहहतको कायधिम 
सञ्चालन गररनेछ। 

54. परकार कटयाण कोषको स्थापना: (१) प्रदेश सरकारले  परकाररताको 
कायध सम्पादन गदाध कुनै दघुधटना परी घाइते भएको वा दीघध रोगबाट 
पीमडत परकारको सहयोगको लामग एउटा परकार कटयाण कोष 
स्थापना गनध सक्नेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषको व्यवस्थापन तथा 
सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोक्तजम हनेुछ। 

55. सूचना बैंकको स्थापना: (१) प्रदेश सरकारले सरकारी तथा सावधजमनक 
मनकायबाट प्रकाक्तशत सामग्री, सूचना तथा मनणधयहरु संकलन, भण्डारण, 
प्रशोधन र हवतरण गरी नागररकहरुलाई उपलब्ध गराउन सूचना बैंकको 
स्थापना गनेछ। 

(२) सूचना बैंकको गिन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र काम, कतधव्य 
र अमधकार तोहकए बमोक्तजम हनेुछ। 

56. हववरण पेश गनुध पने: यो ऐन प्रारम्भ हनुअुक्तघ प्रकाशन तथा हवतरण हुँदै 
आएका परपमरका तथा प्रसारण हुँदै आएका प्रसारण संस्थाले सञ्चार 
रक्तजष्ट्रारले तोकेको अवमधमभर तोहकए बमोक्तजमका हववरण अमभलेखको 
लामग सञ्चार रक्तजष्ट्रार समक्ष पेश गनुध पनेछ। 

57. श्रमजीवी परकार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सञ्चार संस्थाले संघीय कानून 
बमोक्तजम मनधाधररत न्यूनतम पाररश्रममक तथा सेवा सहुवधामा नघट्ने गरी 
श्रमजीवी परकारलाई पाररश्रममक तथा सेवा सहुवधा उपलब्ध गराउन ु 

पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको पाररश्रममक तथा सेवा सहुवधा 
सम्बन्धी अनगुमन मन्रालयले गनेछ। 

(३) सञ्चार संस्थाले मनयकु्तिपर नठदई श्रमजीवी परकारलाई 
काममा लगाउन ुहुँदैन। 

(४) सञ्चार संस्थाले श्रमजीवी परकारको लामग सामाक्तजक 
सरुक्षाको व्यवस्था लागू गनुध पनेछ। 

(५) सञ्चार संस्थाले छापाखाना वा सञ्चार गृहमा काम गने 
श्रममक र उि छापाखाना वा सञ्चार गृहबाट उपभोिा वा हवतरण 
केन्रसम्म परपमरका परु् याउने कायधमा संल्न सञ्चार मजदूर (हकर) 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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लाई पमन संघीय कानून बमोक्तजम न्यूनतम पाररश्रममक, सामाक्तजक सरुक्षा 
र मनयकु्तिपर ठदन ुपनेछ। 

५७क. अनसूुची हेरफेर: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
आवश्यकता अनसुार अनसूुचीमा हेरफेर गनध सक्नेछ। 

५८.  मनयम, कायधहवमध, मनदेक्तशका एवं मापदण्ड बनाउन सक्ने: प्रदेश 
सरकारले यस ऐन कायाधन्वयनको लामग आवश्यकता अनसुार मनयम, 
कायधहवमध, मनदेक्तशका एवं मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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अनसूुची 
(दफा 32क. सँग सम्बक्तन्धत) 

शपथको ढाचँा 
म .......................................... मलुकु र जनताप्रमत पूणध वफादार रही 
सत्य मनष्ठापूवधक प्रमतज्ञा गदधछु/ईश् वरको नाममा शपथ मलन्छु हक नेपालको 
राजकीय सत्ता र सावधभौम सत्ता नेपाली जनतामा मनहहत रहेको नेपालको 
संहवधानप्रमत पूणध वफादार रहँदै सञ्चार रक्तजष्ट्रार पदको क्तजम्मेवारी न्यायपूवधक देश 
र जनताको सोझो क्तचताइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूवाधग्रह वा खराब 
भावना नमलई इमान्दाररताकासाथ गनेछु र आफ्नो कतधव्यको पालनाको 
मसलमसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको गोप्य राख् न ुपने कुरा म पदमा बहाल 
रहँदा वा नरहँदा जनुसकैु अवस्थामा पमन कानूनको पालना गदाध बाहेक अरू 
अवस्थामा कुनै हकमसमबाट पमन प्रकट वा संकेत गने छैन। 

 

शपथ ग्रहण गने सञ्चार रक्तजष्ट्रारको    शपथ ग्रहण गराउने पदमधकारीको 
(क) नाम:-        (क) नाम:- 

(ख) दस्तखत:-        (ख) दस्तखत:- 
(ग) मममत:-        (ग) मममत:- 

(घ) पद:-        (घ) पद:-  

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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