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प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ५८ ले ददएको अनधकार 
प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले देहायका ननयमहरु बनाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारशभिक 

1. संशिप्त नाम र प्रारभि: (१) यी ननयमहरुको नाम "प्रदेश सञ्चार माध्यम 
व्यवस्थापन ननयमावली, 2०७६" रहेको छ।  

 (२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारभि हनेुछ। 

2. पररिाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,- 

(क) "इजाजतपर" िन्नाले सञ्चार माध्यम वा प्रसारण संस्था 
सञ्चालनका लानग सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलयबाट जारी हनेु 
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इजाजतपर सभझन ुपछथ। सो शब्दले रेनडयो उपकरण 
प्रयोग गनथका लानग प्रदान गररएको अनमुनतपर समेतलाई 
बझुाउँछ।  

(ख) "उपिोक्ता" िन्नाले यस ननयमावलीको प्रयोजनको लानग 
सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलयबाट सेवा नलने सभपूणथ व्यशक्त 
वा संस्था सभझन ुपछथ।  

(ग) "ऐन" िन्नाले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, 
२०७५ सभझन ुपछथ। 

(घ) "सञ्चालक" िन्नाले सामदुाहयक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गनथ 
अनमुनत प्राप्त संगदित संस्थाको कायथ सनमनतको पदानधकारी 
वा सदस्यलाई सभझन ुपछथ।  

(ङ) "प्रसारक" िन्नाले प्रसारण गने संस्थाबाट प्रसारण हनेु 
कायथक्रम उत्पादक, सभपादक, प्रस्तोता सभझन ुपछथ। सो 
शब्दले रेनडयो सञ्चालन गने संस्थाका सदस्यहरुलाई समेत 
जनाउनेछ। 

(च) "प्रसारण सेवा" िन्नाले कायथक्रम, सूचना तथा सन्देशहरु 
प्रसारण गने उदेश्यले स्थापना िई प्रसारण हनेु सावथजननक 
प्रसारण सेवा, सामदुाहयक प्रसारण सेवा र नीशज िेरबाट 
सञ्चानलत व्यापाररक प्रसारण सेवालाई समेत सभझन ुपछथ। 

(छ) "प्रसारण संस्था" िन्नाले यस ननयमावलीको अनधनमा रही 
कायथक्रम उत्पादन र प्रसारणको इजाजत प्राप्त संगदित 
संस्थालाई सभझन ुपछथ। 

(ज) "सञ्चार रशजष्ट्रार" िन्नाले ऐनको दफा ३१ बमोशजम प्रदेश 
सरकारले ननयकु्त गरेको व्यशक्त सभझन ुपछथ।  

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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(झ) "सामदुाहयक सञ्चार माध्यम" िन्नाले देहाय बमोशजमका 
सञ्चार माध्यमलाई सभझन ुपछथ:- 
(१) उपिोक्ता समूह, स्थानीय हवषय, सावथजननक 

यातायात, जलवाय ुपररवतथन, हावापानी तथा मौसम, 
पयथटन, शशिा, स्वास््य र कृहषसँग सभबशन्धत 
सरकारी ननकाय,    

(२) सहकारी, स्थानीय क्लव, गिुी, सामदुाहयक वा 
सावथजननक शैशिक संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको 
स्वानमत्वमा रहेको नाफा आजथन नगने उदे्दश्यका 
साथ स्थाहपत संस्था, 

(३) सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्थाको माध्यमबाट 
प्रकाशन तथा प्रसारणको अनमुनत प्राप्त सञ्चार 
माध्यम, 

(४) सािी प्रनतशत स्थानीय रूपमा उत्पादन तथा प्रसारण 
गरेको वा कुल प्रकाशशत तथा प्रसाररत सामाचार 
सामग्रीको बीस प्रनतशत िन्दा बढी पनु प्रकाशन वा 
प्रसारण नगने सञ्चार माध्यम। 

(ञ) "मन्रालय" िन्नाले आन्तररक मानमला तथा कानून 
मन्रालय सभझन ुपछथ। 

पररच्छेद- २ 
प्रसारण संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन  

3. इजाजतपरको लानग ननवदेन ददन ुपने: ऐनको दफा ५ बमोशजम एफ. 
एम. रेनडयो र स्याटेलाइट प्रणालीबाट प्रसारण हनेु बाहेकको टेनलनिजन 
र अन्य सञ्चार माध्यमले कुनै कायथक्रम प्रसारण गनथ इजाजत नलन चाहने 
व्यशक्त वा संगदित संस्थाले इजाजत परका लानग एफ.एम. रेनडयोको 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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हकमा अनसूुची-१क. र केवल टेनलनिजनको हकमा अनसूुची- १ख. 
बमोशजमको ढाँचामा सञ्चार रशजष्ट्रार समि ननवेदन ददन ुपनेछ।  

4. दस्तरु सभबन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ५ बमोशजमको 
 इजाजतपरको लानग ददने ननवेदन दस्तरु तथा दफा ७ बमोशजम सञ्चार 
रशजष्ट्रारले इजाजतपर ददने गरी गरेको ननणथय बमोशजम लाग्ने इजाजत 
दस्तरु ननवेदकले अनसूुची- २ बमोशजम सञ्चार रशजष्ट्रारले तोकेको प्रदेश 
सरकारको राजश्व खातामा बझुाउन ुपनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको दस्तरु बझुाएको एकप्रनत िौचर 
सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलयमा बझुाउन ुपनेछ। 

5. इजाजत ददन सहकने: (१) ऐनको दफा ७ बमोशजम परेको ननवेदन 
सञ्चार रशजष्ट्रारले जाँचबझु गदाथ इजाजत ददन उपयकु्त िहर् याएमा 
एफ.एम. रेनडयोको हकमा अनसूुची- ३क. र केवल टेनलनिजनको 
हकमा अनसूुची- ३ख. बमोशजमको ढाँचामा इजाजतपर ददन सक्नेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम इजाजतपर ददँदा देहायका शतथहरु 
तोक्न ुपनेछ:-  

(क) कायथक्रम प्रसारण वा हवतरण गदाथ सभबशन्धत प्रसारण 
संस्था वा व्यशक्तको सहमनत नलन ुपने, 

(ख) इजाजतपरमा उशललशखत कायथक्रम बाहेकका अन्य 
कुनै कायथक्रम प्रसारण वा हवतरण गनथ नपाइने, 

(ग) आपतकालीन वा दैवी प्रकोपको समयमा मन्रालयबाट 
ननदेशन िएमा एक पटकमा पाचँ नमनेटसभम र 
दैननक छ घण्टा सभम सरकारी सूचनाहरु नन:शलुक 
प्रसारण गनुथ पने, 

(घ) कायथक्रम प्रसारण वा हवतरण गदाथ कसैको व्यशक्तगत 
घर कभपाउण्ड वा सावथजननक जग्गा वा सडक, 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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नबजलुीको खभबा आदद प्रयोग गनुथ पने िए सभबशन्धत 
व्यशक्त वा ननकायसँग सभझौता गनुथ पने, 

(ङ) स:शलुक च्यानलको नसग्नल माग गने इजाजतपर 
प्राप्त व्यशक्त वा संस्थालाई समान रूपमा नसग्नल 
उपलब्ध गराउन ुपने, 

(च) कायथक्रम प्रसारण गने प्रसारण संस्था वा व्यशक्त र 
उपिोक्ताबीच कायथक्रम हवतरण वा उपिोग गने 
सभबन्धमा सभझौता गनुथ पने, 

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

(ज) प्रसारण संस्थाले प्रसारण गने समाचारमूलक सामग्री 
सत्य त्य र ननष्पितामा आधाररत िएर प्रसारण 
गनुथ पनेछ, 

(झ) लोक कलयाणकारी समाचार मूलक सामग्री प्रसारणमा 
प्राथनमकता ददन ुपने, 

(ञ) समाचार प्रवाहमा देशको राहष्ट्रयता, सावथिौमसत्ता तथा 
अखण्डतामा कुनै पनन हकनसमले असर नपने गरी 
प्रसारण गनुथ पने, 

(ट) सेवा सहुवधा तोक्दा प्रचनलत बजार दर िन्दा बढी 
नलन नपाइने। 

(3) ऐनको दफा १० को उपदफा (3) बमोशजम कायथक्रम 
प्रसारण गने प्रसारण संस्थाले एफ.एम. रेनडयोको हकमा अनसूुची-१क. 
र केवल टेनलनिजनको हकमा अनसूुची- १ख. को ढाँचामा ननवेदन प्राप्त 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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िएमा सामान्यतया सञ्चार रशजष्ट्रारले एफ.एम. रेनडयोको हकमा 
अनसूुची- ३क. र केवल टेनलनिजनको हकमा अनसूुची-३ख. को ढाँचामा 
इजाजतपर ददन सक्नेछ। 

५क. रेनडयो उपकरण अनमुनत सभबन्धी व्यवस्था: (१) ऐन बमोशजम प्रसारण 
 इजाजत प्राप्त गरेका प्रसारण संस्थाले रेनडयो उपकरण अनमुनतका 
 लानग अनसूुची- १ग. बमोशजम ननवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन ददएका प्रसारण संस्थालाई 
अनसूुची- २ बमोशजमको दस्तरु नलई अनसूुची- ३ग. बमोशजमको ढाँचामा 
रेनडयो उपकरण अनमुनतपर प्रदान गनेछ।  

(3) रेनडयो उपकरण अनमुनतपर प्रदान गनुथ पूवथ कायाथलयले 
सभबशन्धत ननकायसँग समन्वय गनुथ पनेछ। 

6.  प्रसारणको अनमुनत सभबन्धी व्यवस्था: (१) कुनै व्यशक्त वा संगदित
 संस्था वा संयकु्त लगानी स्वदेशी व्यशक्त वा संगदित संस्थाले ऐनको 
दफा ९ बमोशजम स्याटेलाइट टेनलनिजन बाहेकको प्रसारण केन्र 
स्थापना गरी प्रसारण गनथ चाहेमा अनमुनतको लानग सञ्चार रशजष्ट्रार समि 
ननवेदन ददँदा ऐनमा िएको व्यवस्थाको अनतररक्त देहायका कागजातहरु 
संलग्न गनुथ पनेछ:- 

(क) आनथथक, प्राहवनधक तथा व्यावसाहयक अध्ययन प्रनतवेदन 
सभबशन्धत इशिननयरले हस्तािर गरेको, 

(ख) रीतपूवथक घरबहाल सभझौता, घरधनीको जग्गाधनी 
लालपजुाथको प्रमाशणत प्रनतनलहप,  

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 

 पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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(ग) Geo Coordinates खुलेको Topographic नक्सा, 

(घ) मूलय अनिवृहि कर (VAT) मा दताथ िएको प्रमाशणत 
प्रनतनलहप, 

(ङ) प्रसारण संस्था वा कभपनीको तफथ बाट प्रसारण इजाजतपर 
नलने काम कारबाही गनथ अशततयारी ददएको कागज, 

(च) केबलु टेनलनिजनबाट प्रसारण गनथ केवलु हवतरकसगँ गरेको 
सभझौताको प्रनतनलहप।   

(२) ऐनको दफा ९ बमोशजम कुनै व्यशक्त वा संगदित संस्था 
वा संयकु्त लगानी स्वदेशी व्यशक्त वा संगदित संस्थाले एफ. एम. रेनडयो 
दताथ गनथ चाहेमा अनमुनतका लानग सञ्चार रशजष्ट्रार समि ननवेदन ददँदा 
उपननयम (१) मा उशललशखत कुराहरुका अनतररक्त देहायका 
कागजातहरु पेश गनुथ पनेछ:- 

(क) यस अशघ एफ.एम. को इजाजतपर नलएको िए सो 
इजाजतपरको प्रमाशणत प्रनतनलहप, 

(ख) कायथिेर स्वीकृनत सभबन्धी परको प्रमाशणत 
प्रनतनलहप। 

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजमको ननवेदन र अनमुनत 
दस्तरु अनसूुची- २ मा उललेख िए बमोशजम हनेुछ। 

(४) उपननयम (१) र (२) बमोशजम पनथ आएको ननवेदन 
जाँचबझु गदाथ ननवेदकलाई टेनलनिजन सभबन्धी कायथक्रम प्रसारण गने 
अनमुनत ददन मनानसब देशखएमा सञ्चार रशजष्ट्रारले ननयम ५ मा तोहकएका 
शतथहरु पालना गने गरी इजाजत ददन सक्नेछ। 

   (५) उपननयम (४) बमोशजम इजाजतपर ददँदा अनसूुची- ३ 
को ढाँचामा ददन ुपनेछ। 
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7. नवीकरण सभबन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा १० बमोशजम इजाजत 
परको नवीकरण गदाथ देहायका कागजातहरु सहहत सञ्चार रशजष्ट्रारको 
कायाथलयमा ननवेदन ददन ुपनेछ:- 

(क) अशघललो आनथथक वषथको प्रसारण तथा हवतरण शलुक 
(रोयलटी) बझुाएको िौचर,  

(ख) इजाजत वा इजाजतपरमा उशललशखत शतथ बमोशजम 
कायथक्रम प्रसारण गरेको पषु््ाँई, 

(ग) िमता वृहि वा िाउँसारी गदाथ टोपोग्राहफक नक्सा र 
प्रस्ताव सहहत दस्तरु बझुाएको प्रमाण।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम इजाजतपर नवीकरण गदाथ 
इजाजतपर ददँदा लाग्ने दस्तरुको दश प्रनतशतले र रेनडयो उपकरण 
अनमुनतपर नलँदा लाग्ने दस्तरुको पचास प्रनतशतले हनेु रकम नलई 
सञ्चार रशजष्ट्रारले नवीकरण गररददन सक्नेछ। 

तर, 
(क) आनथथक वषथ 207७/२07८ सभमको लानग 

नवीकरण िई आफैँ ले कायथक्रम उत्पादन गरी 
ऐन बमोशजम प्रसारण गने संस्था वा व्यशक्तलाई 
आनथथक वषथ 207८/२07९ मा लाग्ने 
नवीकरण दस्तरु छुट हनेुछ। 

(ख) आनथथक वषथ 207७/२07८ को नवीकरण 
गनथ छुट िएका सामदुाहयक, ननजी तथा 
सहकारी िेरबाट सञ्चानलत प्रसारण संस्थाले 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
 तेस्रो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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207८ माघ मसान्तसभम इजाजत नवीकरण 
गदाथ लाग्ने थप शलुक र जररबाना छुट हनेुछ। 

(2) उपननयम (२) बमोशजम इजाजतपरको नवीकरण गदाथ 
सञ्चार रशजष्ट्रारले इजाजतपर ददँदा तोहकएका शतथ तोकी एक आनथथक 
वषथका लानग नवीकरण गररददन सक्नेछ। 

(4) ननयम ५ को उपननयम (2) बमोशजम तोहकएका शतथ 
हवपरीत ऐनमा उशललशखत भयाद िकु्तान िएपनछ इजाजतपर वा 
अनमुनतपर नवीकरण गनथ आएमा पहहलो एक महहनासभमको लानग दश 
प्रनतशत, दोस्रो एक महहनासभम बीस प्रनतशत, तेस्रो एक महहनासभम 
तीस प्रनतशत, चौथो एक महहनासभम चानलस प्रनतशत, पाँचौ एक 
महहनासभम पचास प्रनतशत र छैिौँ एक महहनादेशख शत प्रनतशत 
जररबाना समेत नलई इजाजतपर तथा अनमुनतपर नवीकरण गरी ददन 
सक्नेछ।  

(५) उपननयम (४) बमोशजम सोही आनथथक वषथनिर पनन 
नवीकरण गनथ नआएमा सञ्चार रशजष्ट्रारले ऐनको दफा १२ को उपदफा 
(२) को प्रहक्रयाको लानग मन्रालयमा लेखी पिाउन सक्नेछ।  

(६) यो ऐन प्रारभि हनु ुिन्दा अगानड प्रचनलत कानून बमोशजम 
प्रसारण गनथ इजाजतपर पाएका प्रसारण संस्थाले नवीकरण गदाथ आनथथक 
वषथ समाप्त िएको छ महहनानिर पनछललो आनथथक वषथको आफ्नो वाहषथक 
आभदानीको दईु प्रनतशतले हनु आउने रकम बझुाई नवीकरण गनथ सक्ने 
छ।  

(७) ऐन प्रारभि हनु ु िन्दा अगानड र प्रारभि िईसकेपनछ 
प्रचनलत कानून बमोशजम प्रसारण गनथ इजाजतपर पाएका प्रसारण 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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संस्थाले अनसूुची- ४क. बमोशजमको ढाँचामा नवीकरणका लानग 
सञ्चार रशजष्ट्रारसमि ननवेदन ददन ुपनेछ। 

(८) उपननयम (७) बमोशजम ननवेदन प्राप्त िएपनछ सञ्चार 
रशजष्ट्रारले आवश्यक जाँचबझु गरी नवीकरण गरी एफ.एम. रेनडयोको 
हकमा अनसूुची- ३क. र केवल टेनलनिजनको हकमा अनसूुची- ३ख. 
बमोशजमको प्रमाणपर प्रदान गनेछ।  

७क. िमता हवस्तारः (१) ऐनको दफा १८ बमोशजम प्रदेश वा स्थानीय 
 तहमा सञ्चालनमा रहेका कुनै प्रसारण संस्थाले एफ.एम. रेनडयोको 
 िमता हवस्तार गनथ चाहेमा त्यस्तो प्रसारण संस्थाले अनसूुची- १क. 
 बमोशजमको ननवेदन सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलयमा ददनपुनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन प्राप्त िएपनछ सञ्चार 
रशजष्ट्रारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई रेनडयो हिक्वने्सी उपलब्ध 
गराउन प्रचनलत कानून बमोशजमको प्रहक्रया अगानड बढाउनेछ। 

8.  प्रसारण तथा हवतरण शलुक (रोयलटी) सभबन्धी व्यवस्था: (1) ऐनको 
दफा १३ बमोशजम प्रसारण संस्थाले कायथक्रम उत्पादन, प्रसारण र 
हवतरण गरी सञ्चालन गनथ चाहेमा आनथथक वषथ समाप्त िएको छ 
महहनानिर आफूले गरेको वाहषथक कुल आभदानीको एक प्रनतशत रकम 
प्रसारण तथा हवतरण शलुक (रोयलटी) बापत प्रदेश सरकारको राजश्व 
खातामा बझुाई अनसूुची- ५क. बमोशजमको ढाँचामा ननवेदन ददन ुपनेछ। 

स्पष्टीकरणः यस उपननयमको प्रयोजनको लानग "कुल आभदानी" िन्नाले 
सभबशन्धत प्रसारण संस्थाले एक आनथथक वषथमा आन्तररक राजस्व 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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कायाथलय तथा करदाता सेवा कायाथलयमा बझुाएको आय हववरणमा 
यहकन िएको ऋण तथा सापटी बाहेक प्राप्त गरेको जनुसकैु रकम 
सभझन ुपछथ। 

  .... 

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्रसारण शलुक बझुाउँदा सभबशन्धत 
प्रसारण संस्था वा व्यशक्तले प्रसारण शलुक साथ सो आनथथक वषथको लेखा 
परीिण सभपन्न गरेको प्रनतवदेन समेत पेश गनुथ पनेछ। 

(२क) उपननयम (1) बमोशजम प्रसारण तथा हवतरण शलुक 
(रोयलटी) वापत आनथथक बषथ समाप्त िएको छ महहना निर प्रदेश 
सरकारको राजश्व खातामा नबझुाएमा सो अवनध पनछ पहहलो एक 
महहनासभमको लानग दश प्रनतशत, दोस्रो एक महहनासभम बीस प्रनतशत, 
तेस्रो एक महहनासभम तीस प्रनतशत, चौथो एक महहनासभम चानलस 
प्रनतशत, पाँचौ एक महहनासभम पचास प्रनतशत र छैिौँ एक महहनादेशख 
शतप्रनतशत जररवाना लाग्नेछ। 

तर आनथथक वषथ २०७७/२०७८ सभमको लानग नवीकरण 
िई आफैं ले कायथक्रम उत्पादन गरी ऐन बमोशजम प्रसारण गने संस्था 
वा व्यशक्तले आनथथक वषथ २०७७/२०७८ को लानग आफूले गरेको 
वाहषथक कुल आभदानीको ननयमानसुार बझुाउनपुने प्रसारण तथा हवतरण 
शलुक (रोयलटी) संवत ् २०७८ माघ मसान्तसभम बझुाएमा कुनै 
जररबाना लाग्ने छैन। 

(३) उपननयम (1) बमोशजम प्रसारण तथा नबतरण शलुक 
नबझुाउने वा उपननयम (२) बमोशजमको लेखापरीिणको प्रनतवेदन पेश 

 
 तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज। 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
 तेस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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नगने प्रसारण संस्था वा व्यशक्तका सभबन्धमा प्रदेश सरकारले देहाय 
बमोशजम गनथ सक्नेछ:- 

(क) प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराउने अनदुान वा 
हवज्ञापनमा रोक लगाउन,  

(ख) सञ्चार सामग्री एवं सो सँग सभबशन्धत कच्चा पदाथथ 
पैिारीमा रोक लगाउन सभबशन्धत ननकायमा लेखी 
पिाउन, 

(ग) वैदेशशक भ्रमणको क्रममा सरकारी भ्रमणदलमा 
सहिागी हनुबाट रोक लगाउन।  

(4) ....  
(5) .... 

८क. अन्य प्रदेशमा सञ्चानलत प्रसारण संस्थाले प्रदेशनिर प्रसारण गने सभबन्धी 
व्यवस्था: (१) अन्य प्रदेशमा प्रचनलत कानून बमोशजम प्रसारण इजाजत 
नलई कायथक्रम प्रसारण गरेका प्रसारण संस्थाले यस प्रदेशमा समेत 
ट्रान्सनमटर लगायतका उपकरण राखी वा नराखी छुटै्ट स्टेशन स्थापना 
गरी प्रचनलत कानून बमोशजम कायथक्रम प्रसारण गनथ चाहेमा इजाजतको 
लानग अनसूुची-१क. बमोशजम ननवेदन ददन ुपनेछ। 

   (2) प्रदेशको िेरानधकारनिर पने सञ्चार माध्यम सञ्चालन गने 
सभबि सञ्चार संस्थाले प्रदेशको िेरानधकारनिर पने बाहेकका सञ्चार 
माध्यम वा अन्य व्यवसाय समेत गने गरी संस्था दताथ गरेको िए रोयलटी 
बझुाउने प्रयोजनको लानग सभबशन्धत सञ्चार माध्यमको अलग्गै लेखा 
परीिण प्रनतवेदन वा संयकु्त लेखा परीिण िए सभबशन्धत सञ्चार 
माध्यमको अलग्गै कुल आभदानी जननएको लेखा परीिण प्रनतवेदन पेश 
गनुथ पनेछ। 

 
. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज। 
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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(3) उपननयम (१) बमोशजम प्रसारण अनमुनत प्राप्त गने सञ्चार 
संस्थाको इजाजत र नवीकरण तथा अन्य व्यवस्था नयाँ इजाजत नलने 
प्रसारण संस्थालाई हनेु सरह हनेुछ। 

9.  प्रसारण माध्यमको वगीकरणका आधार: सञ्चार रशजष्ट्रारले प्रदेशनिरका 
प्रसारण माध्यमलाई ऐनको दफा १९ बमोशजम सावथजननक सेवा प्रसारक, 
सामदुाहयक सेवा प्रसारक र ननजी एवं व्यापाररक प्रसारकको रूपमा 
वनगथकरण गदाथ देहायका आधार अपनाउनेछ:- 

(क) प्रसारण माध्यमको िौनतक पवूाथधारको अवस्था,  
(ख) प्रसारण माध्यममा गररएको लगानी,  
(ग) प्रसारण माध्यममा प्रसारण िएका सूचना सामग्रीको गणुस्तर 

र हवषयवस्त,ु 
(घ) प्रसारण माध्यमले प्रयोग गरेका उपकरण,  
(ङ) प्रसारण माध्यममा कायथरत जनशशक्त, 
(च) प्रसारण माध्यमको सेवाको पहुँच, 
(छ) प्रसारण माध्यममा प्रचनलत श्रमजीवी परकार ऐन 

कायाथन्वयनको अवस्था,  
(ज) प्रसारण माध्यमले प्रसारण गरेका सूचना सामग्रीको 

हवश्वसनीयता,  
(झ) प्रसारण माध्यमको प्रसारणमा ननरन्तरता,  
(ञ) प्रसारण माध्यममा प्रयोग हनेु िाषा र शैली। 

पररच्छेद- ३ 

परपनरका तथा अनलाइन सञ्चार माध्यम सभबन्धी व्यवस्था 

10. परपनरकाको दताथ सभबन्धी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २० बमोशजम 
प्रदेशनिर परपनरका प्रकाशन गनथ चाहने व्यशक्तले सभबशन्धत शजललाको 
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प्रमखु शजलला अनधकारी समि ननवेदन ददँदा अनसूुची- ६ बमोशजमको 
ढाँचामा र अनसूुची- 2 बमोशजमको दस्तरु सहहत ननवेदन ददन ुपनेछ। 

(2) उपननयम (१) बमोशजम परेको ननवेदन उपर प्रमखु शजलला 
अनधकारीले आवश्यक जाँचबझु गरी ऐनमा उशललशखत अवनधनिर 
ननवेदकलाई परपनरका प्रकाशन गनथ अनसूुची- ७ बमोशजमको ढाँचामा 
अस्थायी प्रमाणपर ददनेछ।  

(३) ऐनको दफा २० को उपदफा (४) बमोशजम सञ्चार 
रशजष्ट्रारले परपनरका प्रकाशन गनथ स्थायी प्रमाणपर ददने गरी स्वीकृनत 
प्रदान गरेपनछ प्रमखु शजलला अनधकारीले ननवेदकलाई अनसूुची- ८ 
बमोशजमको ढाँचामा स्थायी प्रमाणपर ददनेछ।  

(४) उपननयम (३) बमोशजम प्रमाणपर ददएपनछ प्रमखु शजलला 
अनधकारीले परपनरका सभबन्धी हववरण अनसूुची- ९ बमोशजमको दताथ 
हकताबमा जनाई राख्न ुपनेछ।  

11.  परपनरकाको अनिलेख: (१) ऐनको दफा २१ बमोशजम परपनरकाको 
अनिलेख प्रयोजनका लानग सञ्चार रशजष्ट्रार समि ननवेदन ददँदा अनसूुची- 
6 को ढाँचामा ददन ुपनेछ।  

(२) सञ्चार रशजष्ट्रारले उपननयम (१) बमोशजम अनिलेखको 
लानग पेश हनु आएको ननवेदन जाँचबझु गदाथ अनिलेख िएको 
परपनरकाको हववरण खुलने िए अनसूुची- ९ को ढाँचामा अनिलेख 
हकताब खडा गरी अनिलेख राख्न ुपनेछ।  

12. परपनरकामा उललेख गनुथ पने: (१) ऐनको दफा २२ बमोशजम 
परपनरकाको पहहलो पषृ्ठको शशरमा प्रमखु शजलला अनधकारीबाट ददइएको 
दताथ नभबर, सो परपनरकाको नाम, प्रकार, वषथ, अंक, नमनत र मूलय 
तथा अरु पषृ्ठको शशरमा परपनरकाको नाम र नमनत स्पष्ट रूपमा उललेख 
गनुथ पनेछ।  
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(२) परपनरकाको अशन्तम पषृ्ठको पछुारमा वा सभपादकीय 
कोलमको शशरमा प्रकाशक, सभपादक, मरुक र छापाखानाको नाम स्पष्ट 
रूपमा उललेख गनुथ पनेछ।  

13.  परपनरकाको आकार र पषृ्ठ संतया: (१) ऐनको दफा २३ बमोशजम 
परपनरकाको न्यूनतम आकार र पषृ्ठ संतया देहाय बमोशजम हनेुछ:- 

(क) दैननक समाचारपरको लानग १२ ईन्च चौडाई र 
२१ ईन्च लभबाईको आधारमा चार पषृ्ठमा 
नघटाई, 

(ख) अधथ साप्ताहहक र साप्ताहहक समाचारपरका लानग 
१० ईन्च चौडाई र १५ ईन्च लभबाईको 
आकारमा ६ पषृ्ठमा नघटाई, 

(ग) पाशिक, मानसक, दै्वमानसक र रैमानसक समाचार 
परको लानग ९ ईन्च चौडाई र १५ ईन्च लभबाईको 
आकारमा १२ पषृ्ठमा नघटाई। 

(२) प्रकाशकले उपननयम (१) बमोशजमको परपनरका प्रकाशन 
गदाथ छ महहनामा कभतीमा देहाय बमोशजम अंक संतया प्रकाशन गनुथ 
पनेछ:-  

(क) दैननक समाचारपर   - १५० अंक  

(ख) अधथसाप्ताहहक समाचारपर - ४० अंक  

(ग) साप्ताहहक समाचारपर  -२० अंक  

(घ) पाशिक समाचारपर   - १० अंक  

(ङ) मानसक समाचारपर   - ५ अंक  

(च) दै्वमानसक र रैमानसक समाचारपर - २ अंक  
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14.  परपनरकाको वगीकरण गदाथ अपनाउने आधार: ऐनको दफा २५ 
बमोशजम प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वानमत्वमा िएको 
संस्थाबाट सेवा सहुवधा तथा हवज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लानग 
सञ्चार रशजष्ट्रारले सोही दफाको उपदफा (२) मा उशललशखत आधारका 
अनतररक्त प्रेस काउशन्सलले ददएको प्रनतवेदनलाई समेत आधार मानी 
वगीकरण गनथ सक्नेछ। 

पररच्छेद- ४ 

अनलाइन सभबन्धी व्यवस्था 

15.  अनलाइन सञ्चार माध्यमको दताथ र अनिलेखीकरण: (१) ऐनको दफा 
२७ बमोशजम अनलाइन सञ्चार माध्यम माफथ त अनलाइन परकाररता 
दताथ गरी सञ्चालन गनथ चाहने व्यशक्त वा संस्थाले देहायका हववरणहरु 
उललेख गरी अनसूुची- २ बमोशजमको दस्तरु संलग्न गरी अनसूुची- 
१० को ढाँचामा सञ्चार रशजष्ट्रार समि ननवेदन ददन ुपनेछ:- 

(क) कभपनी दताथ र अद्यावनधक हववरण, 

(ख) श्रमशजवी परकार र सभबि अन्य कमथचारीको दरबन्दी 
हववरण, 

(ग) वेवसाइट, डोमेन दताथ वा नवीकरण सभबन्धी हववरण, 

(घ) मूलय अनिवृहि कर वा स्थायी लेखा नभबर, 

(ङ) संस्थाको अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट सामग्री प्रसारण गने 
ननणथय। 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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(२) उपननयम (१) बमोशजमको हववरणसहहत सञ्चार रशजष्ट्रार 
समि प्राप्त िएको ननवेदन जाँचबझु गरी अनिलेख राख्न उपयकु्त देशखए 
सञ्चार रशजष्ट्रारले दताथ हकताब र हवद्यतुीय अनिलेखमा अनिलेख राख्न ु
पनेछ।  

(३) ऐनको दफा २८ बमोशजम सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलयमा 
अनिलेखीकरण िएको अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अनसूुची- ११ को 
ढाँचामा अनलाइन परकाररताका दताथ प्रमाणपर ददइनेछ।  

16.  अनलाइन सञ्चार माध्यमको वगीकरण: (१) ऐनको दफा २८ बमोशजम 
सञ्चार रशजष्ट्रारले अनलाइन सञ्चार माध्यमको अनिलेखीकरण गरी 
प्रमाणपर ददने कायथको अनतररक्त ती सञ्चार माध्यमको वगीकरण समेत 
गनथ सक्नेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम वगीकरण गदाथ िौनतक पूवाथधार, 
लगानी, जनशशक्त, पहुँच, सूचना सामग्रीको गणुस्तर वा यस्तै अन्य 
आधारमा वगीकरण गनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोशजम वगीकरण गनुथ अशघ सञ्चार 
रशजष्ट्रारले सञ्चार माध्यमको ननरीिण, अनगुमन, सपुरीविेण, हवज्ञसगँ 
छलफलसमेत गरी मनानसव प्रहक्रया पूरा गनुथ पनेछ।  

17.  अनलाइन नवीकरण सभबन्धी व्यवस्था: (१) यस ननयमावली बमोशजम 
दताथ िएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक वषथको आषाढ मसान्त निर 
नवीकरणको लानग अशघललो आनथथक वषथको कर चकु्ताको प्रमाणपर तथा 
लेखा परीिण प्रनतवेदनको प्रनतनलहप समेत साथ राखी सञ्चार रशजष्ट्रार समि 
अनसूुची- १० बमोशजमको ढाँचामा ननवेदन ददन ुपनेछ।    

(२) उपननयम (१) बमोशजम पेश िएको ननवेदन जाँचबझु गरी 
सञ्चार रशजष्ट्रारले दताथ गदाथ लाग्ने शरुु दस्तरुको पचास प्रनतशत शलुक 
नलई अनसूुची- ११ बमोशजमको ढाँचामा नवीकरण प्रमाणपर जारी गरी 
सो को अनिलेख राखे्नछ।   

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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(3) उपननयम (1) बमोशजमको अवनधनिर नवीकरण नगरेमा 
सो अवनध पनछ पहहलो एक महहनासभमको लानग दश प्रनतशत, दोस्रो 
एक महहनासभम बीस प्रनतशत, तेस्रो एक महहनासभम तीस प्रनतशत, 
चौथो एक महहनासभम चानलस प्रनतशत, पाँचौ एक महहनासभम पचास 
प्रनतशत र छैिौँ एक महहनादेशख शत प्रनतशत जररबाना नलई नवीकरण 
गनथ सक्नेछ। 

पररच्छेद- ५ 

सञ्चार माध्यममा लगानी तथा हक हस्तान्तरण 

18. सञ्चार माध्यममा लगानी: (१) सञ्चार माध्यममा वैदेशशक लगानी 
सभबन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोशजम हनेुछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम संघीय सरकारले सञ्चार माध्यमको 
प्रहवनध र पूवाथधारमा हवदेशी लगानी खुला गरेको अवस्थामा देहायका 
शतथ तोकी त्यस्तो हवदेशी लगानीलाई सञ्चार रशजष्ट्रारले मान्यता ददन 
सक्नेछ:-  

(क) सञ्चार माध्यममा कायथरत परकार, कामदार र 
कमथचारी नेपाली नागररक मार हनु ुपने, 

(ख) नेपाली नागररकको सभपादकीय स्वतन्रता सनुनशित 
हनु ुपने।  

19.  सञ्चार माध्यमको हक हस्तान्तरण: (१) ऐनको दफा ४२ बमोशजम 
अनिलेखीकरण िएको सञ्चार माध्यमको हक वा स्वानमत्व हस्तान्तरण 
िई कसैले प्राप्त गरेमा सो स्वानमत्व प्राप्त गने व्यशक्त वा संस्थाले 
अनसूुची- १२ को ढाचँामा सात ददननिर सञ्चार रशजष्ट्रारलाई जानकारी 
ददन ुपनेछ। 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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(२) उपननयम (१) बमोशजमको जानकारी प्राप्त िएपनछ सञ्चार 
रशजष्ट्रारले त्यस्तो हववरण अनसूुची- १३ बमोशजमको दताथ हकताबमा 
दताथ जनाई राख्न ुपनेछ र हक हस्तान्तरण गररददन ुपनेछ।  

20.  इजाजतपरको प्रनतनलहप ददने: इजाजतपर हराएमा वा नवीकरण 
जनाउने पाना समाप्त िएमा वा प्राकृनतक प्रकोपमा परी नानसएको वा 
परुानो िई च्यानतएको कारण देखाई कसैले प्रनतनलहप माग गरेमा पाचँ 
सय रूपैयाँसभम दस्तरु नलई त्यस्तो इजाजतपरको प्रनतनलहप ददन 
सक्नेछ।  

21.  हववरण बदलन सक्ने: (१) कसैले इजाजतपर तथा अनमुनतपरमा 
उललेख हववरण मध्ये कुनै हववरण बदलन चाहेमा इजाजतपरको हकमा 
ननवेदन दताथ गदाथ लाग्ने दस्तरु र अनमुनतपरको हकमा एक सय रुपैया 
दस्तरु संलग्न गरी सञ्चार रशजष्ट्रार समि अनसूुची- १३क. बमोशजमको 
ढाँचामा ननवेदन ददन ुपनेछ।  
स्पष्टीकरणः यस उपननयम प्रयोजनको लानग "हववरण" िन्नाले 
इजाजतपरको हकमा सञ्चार संस्थाको नाम, कलसाइन र िेगाना, प्रसारण 
केन्र जस्ता सामान्य हववरण र अनमुनतपरको हकमा रेनडयो ट्रान्सनमटर 
र सोसँग सभबशन्धत अन्य उपकरण सभझन ुपछथ।  

  (२) उपननयम (१) बमोशजम हववरण बदलन ददएको ननवेदन 
जाँचबझु गदाथ मनानसव देशखए सञ्चार रशजष्ट्रारले ननवेदन बमोशजमको 
हववरण बदलन सक्नेछ। 

22.  प्रसारण सभबन्धी कायथ बन्द गनथ सक्ने: (१) इजाजतपर प्राप्त प्रसारण 
संस्था वा व्यशक्तले कुनै कारणवस आफूले प्रसारण गदै आएको प्रसारण 
सभबन्धी कायथ बन्द गनथ चाहेमा त्यो कुराको नलशखत जानकारी एक 
महहना अगानड नै सञ्चार रशजष्ट्रार समि ददन ुपनेछ। 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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(२) उपननयम (१) बमोशजम प्रशारण सभबन्धी कायथ बन्द 
गरेको जानकारी प्राप्त िएमा सञ्चार रशजष्ट्रारले सो को अनिलेख दताथ 
हकताबमा जनाई राख्न ुपनेछ। 

पररच्छेद- ६ 

प्रेस प्रनतनननध सभबन्धी व्यवस्था 

23.  हववरण बझुाउन ुपने: (१) ऐनको दफा ४४ बमोशजम प्रेस प्रनतनननध 
प्रमाणपर नलन चाहने कुनै नेपाली वा हवदेशी सञ्चार प्रनतष्ठानले प्रदेश 
निर काम गने आफ्ना सभपूणथ पदानधकारी वा प्रनतनननध वा कमथचारी वा 
व्यवस्थापकले देहाय बमोशजमको हववरण सञ्चार रशजष्ट्रार समि बझुाउन ु
पनेछ:-  

(क) प्रनतनननधको नाम  

(ख) पद/शे्रणी/तह  

(ग) स्थायी/अस्थायी/करार  

(घ) कायथिेर  

(ङ) शैशिक योग्यता  

(च) श्रमजीवी परकार ऐन बमोशजमको पाररश्रनमक खुलेको 
ननयशुक्त पर  

(२) उपननयम (१) को खण्ड (ङ) बमोशजम हुने सभपादक, प्रेस 
प्रनतनननध तथा स्वतन्र परकारको शैशिक योग्यता तथा अनिुव देहाय 
हनेुछ:- 

  (क)  सभपादक हनुका लानग:  

(१)  नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट 
स्नातक वा सो सरहको परीिा उतीण गरेको वा  



 

21 

 

(२)  नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शशिण संस्थाबाट 
प्रवेशशका परीिा उतीण िई ननयनमत रूपमा प्रकाशशत 
वा प्रसाररत हनेु कुनै समाचार प्रधान दैननक, अधथ 
साप्ताहहक, साप्ताहहक वा पाशिक परपनरका वा 
समाचार सनमनत, वा रेनडयो, टेनलनिजन वा अनलाइनमा 
समाचार संकलन तथा सभपादन सभबन्धी कभतीमा दश 
वषथ काम गरेको वा स्तभि लेखन कायथ गरेको।  

(ख)  प्रेस प्रनतनननध वा अस्थायी प्रेस प्रनतनननध हनुका लानग:  

(१)  नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त कुनै शशिण संस्थाबाट 
प्रवेशशका वा सो सरहको परीिा उतीण गरेको वा  

(२)  समाचार संकलन वा ररपोहटथङ सभबन्धमा कभतीमा पाचँ 
वषथ काम गरेको। 

(ग)  स्वतन्र परकारका लानग:  

(१) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट 
परकाररता सभबन्धी हवषयमा स्नातक उपाधी हानसल गरी 
कभतीमा दश वषथ सञ्चार माध्यममा समाचार तथा 
हवचारमूलक कायथ सभपादन गरेको वा  

(२) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै हवश्वहवद्यालयबाट 
स्नातक उपाधीहानसल गरी कभतीमा पन्र वषथ सञ्चार 
माध्यममा समाचार तथा हवचारमूलक कायथ सभपादन 
गरेको वा स्तभि लेखन कायथ गरेको पषु््ाई गने 
कागजात।  
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(२क)नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शशिण संस्थाबाट 
प्रवेशशका परीिा उतीण िई ननयनमत रूपमा प्रकाशशत 
वा प्रसाररत हनेु कुनै सञ्चार माध्यममा समाचार संकलन 
तथा सभपादन सभबन्धी कभतीमा बीस वषथ ननरन्तर काम 
गरेको वा स्तभि लेखन कायथ गरेको पषु््ाई गने 
कागजात। 

(३)  उपखण्ड (1), (2) र (२क) बमोशजम बझुाइएका 
कागजात झिुो िहररएमा सञ्चार रशजष्ट्रारले त्यस्तो 
व्यशक्तको प्रसे प्रनतनननध प्रमाणपर रि गनुथका साथ ैननज 
र ननजलाई झिुा कागजात बनाई उपलब्ध गराउने सञ्चार 
संस्थालाई समेत ऐनको दफा ४६ उपदफा (३) 
बमोशजमको सजाय गनथ सक्नेछ।  

24. प्रमाणपरको दस्तरु र ननवेदन सभबन्धी व्यवस्था: (१) प्रेस प्रनतनननध वा 
अस्थायी प्रेस प्रनतनननध प्रमाणपर नलन चाहने व्यशक्तले आफू काममा 
संलग्न रहेको संस्थाको नसफाररस साथ ननयम २३ मा उशललशखत 
योग्यताको प्रमाणपर र अनसूुची- २ मा उशललशखत दस्तरु साथ राखी 
अनसूुची- १४ को ढाचँामा सञ्चार रशजष्ट्रार समि ननवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) प्रेस प्रनतनननध र अस्थायी प्रेस प्रनतनननध प्रमाणपर पाउने 
प्रयोजनको लानग प्राप्त ननवेदन र संलग्न कागजात समेतलाई अध्ययन 
गरी उपयकु्त िहररएका व्यशक्तलाई अनसूुची- १५ बमोशजमको ढाँचामा 
सञ्चार रशजष्ट्रारले प्रमाणपर जारी गनेछ।   

(३) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन ददने व्यशक्तलाई प्रेस 
प्रनतनननध प्रमाणपर वा अस्थायी प्रेस प्रनतनननध प्रमाणपर ददँदा लाग्ने 
दस्तरु अनसूुची- २ मा उललेख िए बमोशजम हनेुछ।  

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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(४) स्वतन्र परकारको प्रमाणपर नलन चाहने व्यशक्तले ननयम 
२३ बमोशजमको योग्यताको प्रमाणपर समेत संलग्न राखी अनसूुची- 
१४ बमोशजमको ढाँचामा सञ्चार रशजष्ट्रार समि दरखास्त ददन ुपनेछ।  

(५) उपननयम (१) बमोशजमको दरखास्त प्राप्त िएपनछ सञ्चार 
रशजष्ट्रारले आफ्नो राय सहहत उक्त दरखास्तवालालाई अनसूुची- २ 
बमोशजमको दस्तरु नलई दरखास्तवालालाई अनसूुची- १५ बमोशजमको 
ढाँचामा स्वतन्र परकारको प्रमाणपर ददन सक्नेछ।  

25.  प्रमाणपर हफताथ गनुथ पने: कुनै व्यशक्तले सभबशन्धत सञ्चार संस्था वा 
परपनरकाको प्रनतनननधत्व गने कायथ छोडेमा ननजले वा सभबशन्धत 
संस्थाको व्यवस्थापक वा सभपादकले एक महहनानिर त्यसरी कायथ 
छोडेको सूचना सहहत प्रमाणपर सञ्चार रशजष्ट्रार समि हफताथ गनुथ पनेछ।   

26.  प्रमाणपरको अवनध र नवीकरण: (१) ननयम 24 बमोशजम ददइएको 
प्रमाणपरको अवनध तीन आनथथक वषथको हनेुछ। 

तर अस्थायी प्रसे प्रनतनननननधको प्रमाणपर जनत अवनधको लानग 
ददइएको छ सोही अवनधसभम मार बहाल रहनेछ।  

(2) उपननयम (१) बमोशजम प्रमाणपर बहाल रहने अवनध 
समाप्त िएको नमनतले पैँतीस ददन निर प्रमाणपर नवीकरण गराउन एक 
सय रूपैयाँ दस्तरु सहहत अनसूुची- १४ बमोशजमको ढाँचामा सञ्चार 
रशजष्ट्रार समि दरखास्त ददन ुपनेछ। 

 तर हवदेशी नागररकले नलएको प्रमाणपर एक पटक िन्दा 
बढी नवीकरण गररने छैन।  

(३) उपननयम (१) बमोशजम अवनध समाप्त िएपनछ कुनै 
व्यशक्तले प्रमाणपर नवीकरणको लानग दरखास्त ददन आएमा सञ्चार 
रशजष्ट्रारले अनसूुची- 2 बमोशजम लाग्ने दस्तरुमा उपननयम (२) 
बमोशजमको अवनध समाप्त िएको नमनतले तीन महहनासभमका लानग एक 
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सय पचास रूपैया ँर त्यसपनछ तीन सय रूपैया ँदस्तरु नलई एक आनथथक 
वषथका लानग नवीकरण गरी ददन सक्नेछ।  

27.  प्रमाणपर व्यशक्तगत हनेु: ननयम २४ बमोशजम ददइएको प्रमाणपर सोही 
व्यशक्त बाहेक अन्य कुनै व्यशक्तले प्रयोग गनथ पाउने छैन।  

28. समाचार संकलन गने कायथिरे: (१) यस ननयमावली बमोशजम  प्रेस 
प्रनतनननध वा स्वतन्र परकारको प्रमाणपर प्राप्त नेपाली नागररकले ........ 
समाचार संकलन गनथ सक्नेछ।  

(२) ............ 

पररच्छेद- ७ 

सञ्चार रशजष्ट्रार सभबन्धी अन्य व्यवस्था 

29.  सञ्चार रशजष्ट्रारको कायथ सभबन्धी व्यवस्था: ऐनको दफा ३६ मा 
उशललशखत काम, कतथव्य र अनधकारको अनतररक्त सञ्चार रशजष्ट्रारको 
काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हनेुछ:-  

(क) प्रदेश सरकार, सञ्चार संस्था र परकारहरुका बीचमा 
सहजीकरण गने, 

(ख) संघ, अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी 
आवश्यक कायथ गने, 

(ग) सूचना बैंक सञ्चालन गने र सो बैंकबाट आवश्यक सूचना 
उपलब्ध गराउने, 

(घ) प्रदेशनिर प्रकाशशत तथा प्रसाररत हनेु सञ्चार माध्यमको 
नाम, हकनसम, प्रकाशन तथा प्रसारण अवनध, िाषा आदद 
हवषयमा वाहषथक प्रनतवेदन तयार गरी प्रकाशन गने, 

 
.. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज। 
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(ङ) ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) बमोशजम श्रमशजवी 
परकारहरुलाई पाररश्रनमक तथा सेवा सहुवधा उपलब्ध िए 
निएको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गने र श्रमशजवी परकार 
ऐन र ननयमावली कायाथन्वयन गराउन सहजीकरण गने, 

(च) कसैले सञ्चार माध्यममा हवज्ञापन ददने प्रयोजनको लानग 
कुनै सञ्चार माध्यमको सभबन्धमा हववरण माग गरेमा 
हववरणहरु उपलब्ध गराउने, 

(छ) परकारलाई सिमताका आधारमा स्रोत व्यशक्तको रूपमा 
उपयोग गनथ सहयोग परु् याउने,  

(ज) ऐनको दफा ५१ बमोशजम राशखने पसु्तकको अनिलेखलाई 
पसु्तकालयका रूपमा सञ्चालन गने, 

(झ) सूचना प्रहवनध, सञ्चार, प्रकाशन तथा प्रसारणको िेरमा 
प्राप्त हनेु स्वदेशी तथा हवदेशी हवनिन्न छारवृशत्त, सीप 
हवकास तानलम, भ्रमण आदद कायथक्रमको नेततृ्व तथा 
समन्वय गने,  

(२) ऐनको दफा ३६ को खण्ड (ग) बमोशजम सञ्चार रशजष्ट्रारले 
सामदुाहयक सञ्चार माध्यमको अनिलेख रातदा सामदुाहयक सञ्चार 
माध्यमले देहायको हवषयहरुलाई प्राथनमकतामा राखेको हनु ुपनेछ:- 

(क) शशिा, जनस्वास््य, स्थानीय उत्पादन, वातावरण, 
हवपद् व्यवस्थापन, बजार हवकास, कृहष, सहकारी, 
उद्ममशीलता प्रविथन, पयथटन र ज्ञान तथा सीप 
प्रविथन गने र सामाशजक कुरीनत हवरुि सचेतना 
जगाउने, 

(ख) िाषा, संस्कृनत, कला र परभपराको संरिणमा 
योगदान ददने,  
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(ग) समदुायको हवहवधता प्रविथन गने,  

(घ) समदुायका काम कारबाहीको प्रचार प्रसार र 
सावथजननक अनगुमनका लानग सहयोग गने। 

30. अनगुमन तथा सपुरीविेण: (१) ऐनको दफा ४६ को उपदफा (३) 
बमोशजम सञ्चार रशजष्ट्रारले कुनै व्यशक्त वा प्रसारण संस्थालाई जररबाना 
गदाथ वा ऐन तथा यस ननयमावली वा अनमुनतपरमा वा इजाजतपरमा 
उशललशखत शतथ बमोशजम प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा नगरेको 
सभबन्धमा सञ्चार रशजष्ट्रार वा ननजबाट अनधकारप्राप्त अनधकारीले सञ्चार 
संस्थाको अनगुमन, ननरीिण तथा सपुरीविेण गनथ सक्नेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम अनगुमन, ननरीिण तथा 
सपुरीविेण गदाथ इजाजतपरमा उशललशखत शतथ बमोशजम प्रकाशन तथा 
प्रसारण गरेको नपाइएमा त्यस्ता सञ्चार संस्थालाई इजाजतपरमा 
उशललशखत शतथहरु पालना गनथ सञ्चार रशजष्ट्रारले ननदेशन ददन सक्नेछ।  

(३) कुनै प्रसारण संस्थाले उपननयम (२) बमोशजम ददएको 
ननदेशन पालना नगरेको अवस्थामा सञ्चार रशजष्ट्रारले ऐनको दफा ४६ 
को उपदफा (३) बमोशजमको कारबाही प्रहक्रया अगानड बढाउन 
सक्नेछ। 

(४) उपननयम (३) बमोशजम कारबाही प्रहक्रया अगानड बढाउँदा 
अनगुमन, ननरीिण तथा सपुरीविेणमा देशखएका कैहफयतहरु र त्यसको 
सधुार गनथ उपयकु्त समय ददई स्पष्टीकरण सोध्ने लगायत ऐनको दफा 
४७ बमोशजम सनुवुाईको मौका ददएर मार गनुथ पनेछ। 

31.  पसु्तकको अनिलेखीकरण गराउन ुपने: ऐनको दफा ५१ बमोशजम कुनै 
प्रकाशकले प्रकाशन गरेको हकताब हवक्री हवतरण गनुथ अशघ सञ्चार 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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रशजष्ट्रार समि पसु्तकको अनिलेखीकरण गराउँदा देहायको हववरण 
खुलाई ननवेदन ददन ुपनेछ:- 

(क)  पसु्तकको नाम,  

(ख)  मखुपषृ्ठमा छाहपएको व्यहोरा (नेपाली िाषामा निए 
अनवुाद गरी राखे्न), 

(ग)  पसु्तक लेशखएको िाषा, 

(घ)  पसु्तक वा त्यसको िागको लेखक, अनवुादक वा 
सभपादकको नाम,  

(ङ)  पसु्तकको हवषय,  

(च)  मरुण गररएको र प्रकाशन गररएको स्थान, 

(छ)  मरुक वा मरुण गने संस्था, 

(ज)  प्रकाशक वा प्रकाशन गने संस्थाको नाम,  

(झ)  प्रकाशन गररएको नमनत, पषृ्ठ संतया र आकार, 

(ञ)  संस्करण संतया, 

(ट)  संस्करणमा छाहपएको प्रनत, 

(ि)  हवक्री मूलय, 

(ड)  प्रनतनलहप अनधकार पाउने व्यशक्तको नाम, थर र वतन। 

पररच्छेद- ८ 

कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था 

32.  कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन: (१) ऐनको दफा ५३ बमोशजमको 
परकार वृशत्त कोष, महहला परकारका लानग लशित कोष र दफा ५४ 
बमोशजमको जेष्ठ परकार लशित कोषमा देहाय बमोशजमको रकम 
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रहनेछ:- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुान, 

(ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनेु अनदुान , 

(ग) स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हनेु रकम, 

(घ) हवनिन्न सामाशजक संघ संस्थाबाट वा व्यशक्तबाट प्राप्त हनेु 
रकम, 

(ङ) प्रेस प्रनतनननध प्रमाणपर नवीकरण गदाथ लाग्ने दस्तरुको 
शत प्रनतशत हनु आउने रकम।  

(२) उपननयम (१) बमोशजमको कोषहरुको सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन गनथ देहाय बमोशजमको एक कोष सञ्चालक सनमनत रहनेछ:- 

(क) सशचव, मन्रालय -अध्यि 

(ख) अनधकृत, नवौँ तह, आनथथक मानमला  
तथा योजना मन्रालय -सदस्य 

(ग) अनधकृत, नवौँ तह, सामाशजक हवकास मन्रालय  
(ज्येष्ठ नागररक तथा महहला महाशाखा हेने) -सदस्य 

(घ) अनधकृत, नवौँ तह, मन्रालय  
(सूचना समन्वय तथा  
प्रसारण महाशाखा हेने) -सदस्य 

(ङ) अध्यि, नेपाल परकार महासंघ  
प्रदेश सनमनत -सदस्य 

(च) मन्रालयले मनोनयन गरेको एक जना  
महहला सहहत दईु जना परकार -सदस्य  

(छ)  सञ्चार रशजष्ट्रार  -सदस्य-सशचव 
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(3) उपननयम (2) बमोशजमको सनमनतको काम, कतथव्य र 
अनधकार देहाय बमोशजम हनेुछ:- 

(क) ज्येष्ठ, घाइते र दीघथ रोगी परकारहरुको आवश्यक 
सामाशजक सरुिा व्यवस्थापन गनथका लानग योजना, 
मापदण्ड तथा कायथहवनध तथा कायथक्रम तयार गरी 
प्रदेश सरकार समि पेश गने,  

(ख) परकारहरुको लगत तथा अनिलेख अद्यावनधक राखे्न,  
(ग) ज्येष्ठ परकारहरुलाई मानसक वृशत्त प्रदान गनथ तथा 

ननजहरुको ज्ञान, सीप र िमता अनिवृहि गनथ सहयोग 
परु् याउने नीनत योजना र कायथक्रम बनाई प्रदेश 
सरकार समि पेश गने, 

(घ) परकारहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउने सभबन्धमा 
आवश्यकता अनरुूप हवनिन्न िेरसँग समन्वय गने,  

(ङ) प्रदेश सरकारले ननधाथरण गरे बमोशजम नेपाल सरकार 
तथा स्थानीय तहबाट प्रदान िएको सेवा सहुवधामा 
दोहोरो नपने गरी ज्येष्ठ परकारहरुलाई मानसक वृशत्त 
एवं अन्य परकारलाई ददने सहुवधा उपलब्ध 
गराउने। 

(4) उपननयम (२) बमोशजम गिन िएको कोष सञ्चालक 
सनमनतले आफ्नो बैिक लगायत कोष सञ्चालन प्रयोजनको लानग 
आवश्यक कायथहवनध आफैँ  ननधाथरण गनथ सक्नेछ।   

33.  कोषको रकम खचथ र लेखापरीिण: (१) सञ्चालक सनमनतले ननयम ३१ 
को कोषको रकम प्रचनलत कानून बमोशजम बैङ्कमा खाता खोली जभमा 
गनथ सक्नेछ। 

(२) कोषको खाता सञ्चालन सञ्चार रशजष्ट्रार र सञ्चार रशजष्ट्रारको 
कायाथलयको लेखा हेने कमथचारीको संयकु्त दस्तखतबाट हनेुछ। 
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(३) कोषको आभदानी र खचथको लेखा प्रदेश सरकारले 
अपनाएको लेखा प्रणाली बमोशजम राशखनेछ। 

(४) कोषको अशन्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट 
हनेुछ। 

पररच्छेद- ९ 

सूचना बैंक सभबन्धी व्यवस्था 

34.  सूचना बैंकको सञ्चालन: (१) ऐनको दफा ५५ को उपदफा (२) 
बमोशजम प्रदेश सरकारले स्थापना गने सूचना बैँकको सञ्चालन 
 तथा व्यवस्थापन गनथ एक ननदेशक सनमनत र कायथसभपादन सनमनत 
रहनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम गिन हनेु ननदेशक सनमनत देहाय 
बमोशजम हनेुछ:-  

(क) सशचव, आन्तररक मानमला तथा  
कानून मन्रालय -अध्यि 

(ख) अनधकृत, नवौ तह,  
प्रदेश सरकार अन्तगथतका सबै मन्रालय  -सदस्य 

(ग) नेपाल परकार महासंघको  
प्रदेश सनमनतको अध्यि -सदस्य 

(घ) सूचना वा परकाररता िेरबाट हवशेषज्ञता  
हानसल गरेका व्यशक्त मध्येबाट एकजना  -सदस्य 

(ङ) सञ्चार रशजष्ट्रार  -सदस्य-सशचव  

(3) ननदेशक सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय 
बमोशजम हनेुछ:- 
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(क) बैिक सभबन्धी नीनत, योजना र बजेट स्वीकृत गने 
र संशोधन गने,  

(ख) बैिकको कायथलाई व्यवशस्थत र प्रिावकारी बनाउन 
कायथसभपादन सनमनतलाई ननदेशन ददन सक्ने।  

(४) उपननयम (२) बमोशजम गिन हनेु ननदेशक सनमनतको 
प्रत्यि ननदेशनमा रही सूचना बैंकको सभपूणथ कायथ सभपादन गने 
प्रयोजनका लानग देहाय बमोशजमको एक कायथ सभपादन सनमनत गिन 
हनेुछ:- 

(क) सञ्चार रशजष्ट्रार         -अध्यि  

(ख) ननदेशक, सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलय -सदस्य 

(ग) शाखा प्रमखु (सूचना बैँक शाखा हेने)  
सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलय  -सदस्य 

35. सूचना बैँकको काम, कतथव्य र अनधकार: (१) सूचना बैँकको काम 
कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हनेुछ:- 

(क) नागररकको सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कायाथन्वयन 
गने, 

(ख) परकाररताको हवकास र िमता अनिवृहि गनथ सूचनाको 
पहुँच बढाउने, 

(ग) सरकारी सूचना, त्य, त्याङ्क एवं अन्य जानकारीहरु 
एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने,  

(घ) सूचनाको पहुचँलाई प्रहवनधमैरी बनाई स्वत: अद्यावनधक 
हनेु गरी अटोमेसनमा लैजाने, 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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(ङ) प्रदेश सरकार र सरकारी ननकायका सावथजननक सूचना, 
जानकारी, सेवा, दस्तावेजमा सहज पहुँच स्थापना गने गरी 
सूचना पोटथल तयार गने र अध्यावनधक गने,  

(च) प्रदेश सरकारका महत्वपूणथ बैिक, ननणथय र घटना 
आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन सहजीकरण गने,  

(छ) बैंकले प्रवाह गनुथ पने सभपूणथ सूचनाहरुलाई हवद्यतुीय 
अनिलेखीकरण र िण्डारण गनुथको साथसाथै 
नागररकहरुको सो सूचनासभम सहज पहुँचका लानग 
आवश्यक डाटावेस र वेवसाइट ननमाथण गरी अध्यावनधक 
र चसु्त दरुुस्त राखे्न,  

(ज) बैंकले सावथजननक महत्वका सूचनाहरुको हवषय, उपिोक्ता 
समूह र प्रयोजनका आधारमा वगीकरण गने गरी सूची 
ननमाथण गने र सूचनाको संकलन र िण्डारणमा सहजताका 
लानग ढाँचा ननमाथण गने,   

(झ) बैंकका लानग आवश्यक सूचनाहरु बैंकले प्रदेशका 
मन्रालयहरु, हविागहरु र त्यस अन्तगथतका ननकायहरुका 
वेवसाइटबाट वा वबेसाइटमा उपलब्ध निएका वा 
अद्यावनधक निएका सूचनाहरु सोझै सभबशन्धत 
कायाथलयबाट प्रयोजन खोलेर माग गरी प्राप्त गने,   

(ञ) प्रदेशका मन्रालयहरु, हविागहरु र त्यस अन्तगथतका 
ननकायहरुले बैंकबाट माग िई आएका सूचनाहरु उपलब्ध 
गराउनेछन ् तर उपलब्ध गराउन कानूनी रूपमा वा 
प्राहवनधक रूपमा ननमलने िएमा सो को जानकारी ददन ु
पनेछ,  

(ट) सूचना प्राप्त गनथ बैंकले प्रदेश सूचना आयोगको सहयोग 
नलन सक्नेछ,  
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(ि) ननजी वा अधथसरकारी वा गैरसरकारी िेरमा रहेका 
सावथजननक महत्त्व सब ै प्रकृनतका सूचनाहरु पनन बैंकले 
आफ्नो डाटावेसमा राख्न सक्नेछ।  

(2) सूचना बैंकले ऐन तथा उपननयम (1) बमोशजमको 
प्रहक्रयाबाट सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र हवतरणको लानग थप जनशशक्त 
आवश्यक परे सोको व्यवस्थापनको लानग ननदेशक सनमनतबाट ननणथय 
गरी कायाथलयले मन्रालयको सहमनत नलई आवश्यक मापदण्ड बनाउन 
सक्नेछ।  

(3) उपननयम (2) बमोशजम जनशशक्तको व्यवस्थापनको 
लानग मापदण्ड बनाउँदा देहायको आधार नलन ुपनेछ:- 

(क) जनशशक्तको व्यवस्थापन कायथसभपादनमा 
आधाररत हनु ुपने, 

(ख) सूचना संङ्कलनको लानग खहटने जनशशक्तलाई 
पाररश्रनमक उपलब्ध गराउन ुपने िए संङ्कनलत 
सूचनाको प्रकृनत, िार, प्रिावकाररता, समय 
सान्दनिथकता, औशचत्यता, आवश्यकता 
समेतलाई आधार मानी सूचनाको मूलय ननधाथरण 
गरी सोही अनरुूप पाररश्रनमक ननधाथरण गने। 

(4) सूचना बैंकमा प्राप्त िएका सूचना हवतरण गने, ग्राहक 
बनाउने, सूचनाको पहुँचको संयन्र एवं अन्य सञ्चार माध्यमलाई हवक्री 
नबतरण सभबन्धमा ननदेशक सनमनतले उपननयम (2) को अनधनमा रही 
आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

(5) सूचना बैंकको सशचवालय सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलयमा 
रहने छ। 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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36. ननदेशक सनमनतको बैिक: (१) सूचना बैंकको ननदेशक सनमनतको बैिक 
आवश्यकता अनसुार अध्यिले तोकेको नमनत, स्थान र समयमा बस्नेछ।  

(२) बैिकको सूचना र छलफल हनेु हवषयवस्तकुो बारेमा 
सदस्य सशचवले सामान्यतया बैिक िन्दा २४ घण्टा अगानड 
सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनेछ।  

(३) ननदेशक सनमनतको बैिक सभबन्धी अन्य कायथहवनध सनमनत 
आफैँ ले ननधाथरण गरे बमोशजम हनेुछ। 

पररच्छेद- १० 
हवहवध 

37. दताथको लानग सूचना आव्हान: (१) सञ्चार रशजष्ट्रारले ऐन प्रारभि हनु ु
अशघ प्रकाशन हुँदै आएका परपनरका, प्रसारण हुदैँ आएका एफ. एम. 
रेनडयो, टेनलनिजन, केवलु टेनलनिजन, केवलु प्रसारक, अनलाइन र 
पसु्तक प्रकाशनको अनिलेखको लानग ३५ ददनको अवनध तोकी सूचना 
आव्हान गनेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजमको अवनधनिर प्रदेशनिर 
सञ्चालनमा रहेका परपनरका, एफ.एम रेनडयो, टेनलनिजन, केबल 
टेनलनिजन, केवलु प्रसारक, पसु्तक प्रकाशक र अनलाइन सञ्चार 
माध्यमले सञ्चार रशजष्ट्रार समि अनिलेखीकरण गराई अधावनधक गराउन ु
पनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोशजम अनिलेखीकरण नगराउने सञ्चार 
माध्यमलाई ऐन तथा यस ननयमावली बमोशजम प्रदान गररने कुनै पनन 
सेवा, सहुवधा उपलब्ध गराइने छैन।  

38. अनसूुचीमा हेरफेर र संशोधन: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी यस ननयमावलीको अनसूुचीमा आवश्यकता अनसुार हेरफेर 
र संशोधन गनथ सक्नेछ। 

39. कायथहवनध बनाउन सक्ने: यस ननयमावलीको कायाथन्वयनको लानग 
आवश्यक हवषयमा मन्रालयले कायथहवनध बनाई लागू गनथ सक्नेछ।  



 

35 

 

अनसूुची- १ 
------- 
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अनसूुची- १क. 
(ननयम ३, ५ को उपननयम (3) र ७ को उपननयम (7) सँग सभबशन्धत) 
हिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफ.एम) प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कायथक्रम 

प्रसारण गने इजाजतपरको लानग ददइने ननवेदनको ढाचँा 

 श्री सञ्चार रशजष्ट्रारज्यू,  

 प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ननयमावली, 2076 को ननयम ३ बमोशजम 
हिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रणालीको स्थापना गरी कायथक्रम प्रसारण गने इजाजतपर 
पाउनको लानग देहायको हववरणहरु खुलाई यो ननवेदन पशे गरेको छु/छौँ। 

1. ननवेदकको, 
(क) स्थायी िेगाना    (ख) अस्थायी िेगाना 
    प्रदेशः     प्रदेशः 
    शजलला:     शजलला: 
    स्थानीय तह:     स्थानीय तह: 
    वडा नं.:      वडा नं.: 
    इमेल िेगाना: 

2. प्रसारण संस्था वा व्यशक्तको,   
क) नाम: 
ख) आनथथक शस्थनत (शस्थर वा चालू पुँजी): 
ग) अनिुव:  
घ) प्राहवनधक दिता:  
ङ) संस्था दताथ नं.  
च) भ्याट /प्यान नं. 

3. प्रसारण गररने स्थान:  
4. प्रसारण शरुु हनेु नमनत: 
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5. प्रसारणको माध्यम: 
6. प्रसारणको िमता: 
7. प्रसारण गदाथ प्रयोग गररने:  

(क) हिक्वेन्सी  (ख) व्याण्ड  (ग) ट्रान्सनमटर 
 (घ) एण्टेना  (ङ) च्यानल 
8. प्रसारण गदाथ प्रयोग गररने उपकरणहरु:  
9. प्रसारणमा प्रयोग गररने शचन्ह, संकेत वा लोगो: 
10. प्रसारण सभबन्धमा उपिोक्ता तथा अन्य व्यशक्त वा ननकायसगँ गररएको 

सभझौता: 
11. प्रसारणमा प्रयोग हनेु िाषा: 
12. प्रसारणको समयावनध: 
13. प्रसारण गररने कायथक्रमहरु: 
मानथ लेशखएका व्यहोरा िीक साचँो छ, झटु्ठा िहरे कानून बमोशजम सहुँला 
बझुाउँला। 

 
ननवेदकको: 

सही: 
नाम: 

     नमनत: 
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अनसूुची- १ख. 
(ननयम ३, ५ को उपननयम (3) र ७ को उपननयम (7) सँग सभबशन्धत) 
केवलु टेनलनिजन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कायथक्रम प्रसारण गने  

इजाजतपरको लानग ददइने ननवेदनको ढाचँा 

श्री सञ्चार रशजष्ट्रारज्यू,  

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ननयमावली, 2076 को ननयम ३ बमोशजम 
केवलु टेनलनिजन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कायथक्रम प्रसारण गने 
इजाजतपर पाउनको लानग देहायको हववरणहरु खुलाई यो ननवेदन पेश गरेको 
छु/छौँ। 
१. ननवेदकको, 

(क) स्थायी िेगाना    (ख) अस्थायी िेगाना 
प्रदेशः प्रदेशः 

     शजलला: शजलला: 
स्थानीय तह: स्थानीय तह: 
वडा नं.:  वडा नं.: 

इमेल िेगाना : 
२. प्रसारण संस्था वा व्यशक्तको,   

(क) नाम: 
(ख) आनथथक शस्थनत (शस्थर वा चालू पुँजी) 
(ग) अनिुव:  
(घ) प्राहवनधक दिता:  
(ङ) संस्था दताथ नं. 
(च) भ्याट/प्यान नं. 
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३. प्रसारण गररने स्थान:  
४. प्रसारण शरुु हनेु नमनत: 
५. प्रसारणको िमता: 
६. प्रसारण गदाथ प्रयोग गररने उपकरणहरु:  
७. प्रसारणमा प्रयोग गररने शचन्ह, संकेत वा लोगो: 
८. प्रसारण सभबन्धमा उपिोक्ता तथा अन्य व्यशक्त वा ननकायसँग गररएको 

सभझौता: 
९. प्रसारणमा प्रयोग हनेु िाषा: 
१०. प्रसारणको समयावनध: 
११. प्रसारण गररने कायथक्रमहरु: 

 मानथ लेशखएका व्यहोरा िीक साचँो छ, झटु्ठा िहरे कानून बमोशजम सहुँला 
बझुाउँला।  

 
ननवेदकको: 

     सही: 
नाम: 
नमनत: 
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अनसूुची- १ग. 
(ननयम ५क. को उपननयम (1) सँग सभबशन्धत) 
रेनडयो उपकरण अनमुनतपरको ननवदेन ढाचँा 

 
श्री सञ्चार रशजष्ट्रारज्यू, 
सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलय, 
बागमती प्रदेश। 
देहायका रेनडयो उपकरण राख्न तथा प्रयोग गनाथका लानग देहायका हववरणहरू 
खुलाई प्रोफमाथ इन्भ्वाइस र टेशक्नकल स्पेनसहफकेशनको प्रनतनलहप समेत संलग्न 
गरी रेनडयो उपकरणको अनमुनत पाउनको लानग अनरुोध गदथछु। 

१. रेनडयो उपकरण प्रयोग गनथको उदे्दश्य एवं कारण:  
२. प्रयोग गने स्थान:  
३. प्रयोग गररने हिक्वेन्सी:  
४. रेनडयो उपकरणको हववरण:  

(क) ननमाथता:  
(ख) मोडेल नं.  
(ग) नसररयल नं.  

५. स्टेशनको प्रकार:  
६. प्रयोग गररने प्रणालीको प्रकारः 
७. प्रयोग गररने समय:  
८. अन्य हववरण:  

ननवेदकको: 
सही: 
नाम: 
संस्थाको नाम: 
िेगाना:  
नमनत:  
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अनसूुची- २ 
(ननयम ४ को उपननयम (१), ननयम ६ को उपननयम (३), ननयम १० को 
उपननयम (१), ननयम २४  को उपननयम (१), (३), (५) र ननयम २६ 

को उपननयम (३) सँग सभबशन्धत) 
सञ्चार माध्यम सञ्चालनको ननवदेन ददँदा र इजाजतपर तथा अन्य प्रमाणपर 

प्रदान गदाथ लाग्ने दस्तरु 
1. एफ. एम. रेनडयोको लानग:- 

(क) ननवेदन बापतको दस्तरु  
(अ) हिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणाली स्थापना गनथको लानग 

       -दईु हजार रूपैया ँ
(ख) इजाजतपर बापतको दस्तरु 

(अ) हिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कायथक्रम 
प्रस्ततु गनथको लानग: 
• १०० वाट िन्दा मानथ २५० वाट सभमको लानग -एक लाख 

पचास हजार रूपैयाँ  
• २५० वाट िन्दा मानथ ५०० वाट सभमको लानग -तीन लाख 

रूपैया ँ
• ५०० वाट िन्दा मानथ १००० वाट सभमको लानग -सात 

लाख पचास हजार रूपैयाँ   
(ग) रेनडयो उपकरणको अनमुनतपर बापतको दस्तरु 

• 100 वाट िन्दा मानथ 500 वाटसभमको लानग -पाचँ हजार 
रूपैया ँ

• 500 वाट िन्दा मानथ १००० वाटसभमको लानग -दश हजार 
रूपैया ँ
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2. टेनलनिजन प्रसारण केन्र (स्याटेलाइट बाहेक) स्थापनाको अनमुनतको लानग 

ननवेदन दस्तरु र इजाजत दस्तरु  
(क) ननवेदन बापतको दस्तरु  

(अ) स्याटेलाइट टेनलनिजन बाहेकका केवलु टेनलनिजन वा अन्य 
सञ्चार माध्यमिारा कायथक्रम प्रसारण गनथ   -पाँच हजार रूपैया ँ

(आ) डाउननलंक र नसग्नल हवतरणको लानग   -पाँच हजार रूपैया ँ
(ख) इजाजतपर बापतको दस्तरु 

(अ) केवलु टेनलनिजन प्रसारकेन्र स्थापना गरी कायथक्रम प्रसारण गनथ 
      -दश लाख रूपैया ँ

(आ) नसग्नल हवतरणका लानग              -पच्चीस हजार रूपैयाँ  
(इ) इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधाररत टेनलनिजन (आइहपहटिी) 

प्रणालीबाट कायथक्रम प्रसारण गनथका लानग प्रनत च्यानल        
     -पच्चीस हजार रूपैया ँ

(ई) नडशजटल प्रहवनधमा आधाररत नसग्नल हवतरण गनथका लानग र 
आफैँले प्रदेश िर केवुल्को माध्यमबाट ग्राहक समि कायथक्रम 
हवतरण गनथ जनतसकैु च्यानल िएपनन      -बीस लाख रूपैया ँ

3. परपनरका दताथको लानग लाग्ने दस्तरुः  
(अ) दैननक समाचारपरको लानग    -एक हजार रूपैया ँ
(आ) अधथसाप्ताहहक समाचारपरको लानग   -सात सय रूपैया ँ
(इ) साप्ताहहक समाचारपरको लानग   -पाँच सय रूपैया ँ
(ई) पाशिक समाचारपरको लानग     -तीन सय रूपैया ँ
(उ) मानसक र अन्य समाचारपरको लानग  -दईु सय रूपैया ँ
(ऊ) अन्य परपनरकाको लानग   -दईु सय रूपैया ँ

4. प्रेस प्रनतनननध, अस्थायी प्रेस प्रनतनननध तथा सो सभबन्धी अन्य दस्तरु 
(क) प्रमाणपर नलनको लानग लाग्ने दस्तरु:  
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(अ) नेपाली नागररकका लानग    -तीन सय रूपैयाँ  
(आ) हवदेशी नागररकका लानग    -पन्र सय रूपैया ँ
(इ) अस्थायी प्रेस प्रनतनननधको लानग  -एक हजार रूपैयाँ(हवदेशी) 
(ई) स्वतन्र परकारका लानग               -छ सय रूपैया ँ
(उ) अन्य परकारको लानग     -तीन सय रूपैया ँ

(ख) संञ्चार संस्था पररवतथन               -एक सय रूपैया ँ 
(ग) प्रनतनलहप प्रनतनननध प्रमाणपर        -दईु सय रूपैयाँ  
(घ) परकाररताको अनिुव प्रमाशणत नसफाररस  -एक सय रूपैया ँ
(ङ) अध्यि, प्रकाशक, महाप्रवन्धक,  

प्रबन्ध ननदेशक, व्यवस्थापक, सभपादक र सञ्चालक   
      -एक हजार रूपैया ँ

(च) सूचना हवतरण दस्तरु: सूचनाको हक सभबन्धी प्रचनलत कानूनले तोके 
बमोशजम। 

5. अनलाइन दताथ प्रमाणपर दस्तरु    -एक हजार रूपैया ँ

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 



 

44 

 

अनसूुची- ३ 
------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा खारेज। 
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अनसूुची- ३क. 

(ननयम 5 को उपननयम (1) र (3), ७ को उपननयम (8) सँग सभबशन्धत) 
हिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफ.एम) प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कायथक्रम 

प्रसारण गने इजाजतपरको ढाचँा 
इजाजतपर नं.: 
1. इजाजतपर पाउने व्यशक्त वा संस्थाको नाम: 
2. िेगाना: 

(क) स्थायी िेगाना:     (ख) अस्थायी िेगाना: 

प्रदेशः  प्रदेशः 

शजलला:   शजलला: 

नगरपानलका/ गाउँपानलका: नगरपानलका/गाउँपानलका: 

वडा नं :  वडा नं:  

गाउँ/ टोल:  गाउँ/ टोल: 

फोन नं.:   फोन नं.: 

इमेल:  इमेल:  
3. प्रसारण गदाथ प्रयोग गररने: 
       (क) हिक्वेन्सी:                (ख) व्याण्ड: 
       (ग) च्यानेल:                (घ) ट्रान्सनमटर: 
       (ङ) एण्टेना: 
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4. संस्थाको दताथ नं. र नमनत:  
5. प्रसारणमा प्रयोग गररने शचन्ह, संकेत वा लोगो (कलसाइन):  
6. प्रसारण िमता: 
7. प्रसारण प्रणाली स्थापना हनेु स्थान: 
8. प्रसारण शरुु हनेु नमनत:  
9. प्रसारणमा प्रयोग हनेु िाषा: 
10. प्रसारणको समयावनध: 
11. प्रसारण गररने कायथक्रमहरुको प्रकृनत: 
12. प्रसारण गदाथ पालन गनुथ पने शतथहरु:- प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, 

२०७५ र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ननयमावली, २०७६ मा 
तोहकएका शतथका अतररक्त सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलयले समय समयमा 
तोहक ददएका अन्य शतथहरुको समेत पालन गनुथ पनेछ। 

 
 जारी नमनतः-        

इजाजतपर जारी गनेः-    
दस्तखतः-  
नाम, थरः- 
     

पछानडपहट्ट 
नवीकरण िएको हववरण 

इजाजतपर नं.- प्रसारणिमता- हिक्वेन्सी- 

इजाजतपर पाउने व्यशक्त वा संस्थाको नामः- कलसाइनः- 

 

आनथथक 
वषथ 

नवीकरण दस्तरु तथा अन्य 
हववरण 

नवीकरण गने 
ननणथय नमनत 

नवीकरण गने 
अनधकारीको 
दस्तखत 
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अनसूुची- ३ख. 
(ननयम 5 को उपननयम (1), (3) र ननयम ७ को उपननयम (8) सँग 

सभबशन्धत) 
केवलु टेनलनिजन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कायथक्रम प्रसारण गने  

इजाजतपरको ढाचँा 
इजाजत पर नं.: 

१. इजाजत पर पाउने व्यशक्त वा संस्थाको नाम: 
२. िेगाना: 
(क) स्थायी िेगाना:          (ख) अस्थायी िेगाना: 

प्रदेशः     प्रदेशः 
शजलला:      शजलला: 
नगरपानलका/ गाउँपानलका:  नगरपानलका/गाउँपानलका: 
वडा नं:     वडा नं:  
गाउँ/ टोल:     गाउँ/ टोल: 
फोन नं.:      फोन नं.: 
इमेल:     इमेल:  

३. संस्थाको दताथ नं. र नमनत:  
४. प्रसारण प्रणाली स्थापना हनेु स्थान:  
५. प्रसारण शरुु हनेु नमनत: 
६. प्रसारणमा प्रयोग हनेु िाषा: 
७. प्रसारणमा प्रयोग गररने शचन्ह, संकेत वा लोगो (कलसाइन):  
८. प्रसारण िमता: 
९. प्रसारण समयावनध: 
१०. प्रसारण गररने कायथक्रमको प्रकृनत: 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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११. प्रसारण गदाथ प्रयोग गररने उपकरणहरु: 
१२. इजाजतपर बहाल रहने नमनत : 
१३. प्रसारण गदाथ पालना गनुथ पने शतथ: प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन 

ऐन, २०७५ र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्वस्थापन ननयमावली, २०७६ 
मा तोहकएका शतथका अतररक्त सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलयले समय 
समयमा तोहक ददएका अन्य शतथहरुको समेत पालन गनुथ पनेछ। 
 

 जारी नमनतः-       
    इजाजत पर जारी गनेः- 

     दस्तखतः- 
     नाम, थरः- 

 

पछानडपहट्ट 

नवीकरण िएको हववरण 
इजाजतपर नं.- 

इजाजतपर पाउने व्यशक्त वा संस्थाको नामः- कलसाइनः- 
 

आनथथक वषथ नवीकरण दस्तरु तथा 
अन्य हववरण 

नवीकरण गने 
ननणथय नमनत 

नवीकरण गने 
अनधकारीको 
दस्तखत 
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अनसूुची- ३ग. 
(ननयम ५क. को उपननयम (२) सँग सभबशन्धत) 

रेनडयो उपकरण अनमुनतपर 
देहायका व्यशक्त वा संस्थालाई ननभननलशखत शतथहरु पालना गने गरी ननभन 
हववरणको रेनडयो उपकरण राख्न तथा प्रयोग गनथ पाउने गरी यो अनमुनतपर 
ददइएको छ।  

१. व्यशक्त वा संस्थाको नाम:  
२. िेगाना 
३. अनमुनतपर नं.: 
४. प्रयोग गररने स्थान:  
५. प्रयोगको उदे्दश्य:  
६. प्रयोग गररने हिक्वेन्सी: 
७. प्रसारण िमता:  
८. रेनडयो उपकरणको हववरण:  

S.N. Details Transmitter Antenna 
Cavity 
Filter 

1.  Manufacturer:    

2.  Model:    

3.  Serial No.    

4.  Power    

5.  No. of set:    

6.  Gain/Bandwidth:    

९. प्रयोग गररने नमनत:  
१०. स्टेशनको प्रकारः 
११. प्रयोग गररने प्रणालीः 
१२. प्रयोग गररने समय:  

 
 

 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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१३. अनमुनतपरवालाले पालना गनुथपने शतथहरु:  

 (क) 
 (ख) 

अननुमनत प्रदान गने अनधकारीको:  
सही: 
नाम: 
दजाथ: 
नमनत: 

 
पछाडी पट्टी 

नवीकरणको हववरण

आनथथक वषथ नवीकरण दस्तरु 
तथा अन्य हववरण 

नवीकरण 
नमनत 

नवीकरण गने 
अनधकारीको दस्तखत 
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अनसूुची- ४ 

------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा खारेज। 
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अनसूुची- ४क. 
(ननयम ७ को उपननयम (७) सँग सभबशन्धत) 

प्रसारण संस्थाले (एफ.एम. रेनडयो/केबल टेनलनिजन) सञ्चारमाध्यम 
नवीकरणका लानग ददइने ननवदेनको ढाचँा 

 
श्री सञ्चार रशजष्ट्रारज्यू, 
सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलय, 
बागमती प्रदेश । 
 
......................(प्रसारण संस्थाको नाम) ले नमनत ...........................मा 
प्राप्त गरेको इजाजतपर/अनमुनतपर नं. ..............................................   
आ.व. ......................... को लानग नवीकरण गररददन नवीकरण दस्तरु समेत 
बझुाई (िौचर नं. .....................) श्रीमान ्समि (आवश्यक कागजात संलग्न 
गरी) अनरुोध गदथछु/गदथछौँ। 
 
          

..................... 
         ननवेदक 

 
  

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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अनसूुची- ५ 
------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा खारेज। 
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अनसूुची- ५क. 
(ननयम ८ को उपननयम (1) सँग सभबशन्धत) 

प्रसारण तथा हवतरण शलुक (रोयलटी) बझुाएको ननवेदनको ढाचँा 
श्री सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलय, 
बागमती प्रदेश। 

हवषयः प्रसारण तथा हवतरण शलुक बशुझनलने बारे। 
.....................................................................(संस्थाको नाम र 
िेगाना) इ.प्र.नं ........................... प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन 
ननयमावली, 2076 को ननयम 8 को उपननयम (1) बमोशजम आ.व .............. 
को प्रसारण तथा हवतरण शलुक देहाय अनसुार संलग्न गरी पेश गरेको छु/छौँ। 

 

 

 

           
 

उपयकु्त व्यहोरा िीक साँचो हो। उक्त हववरणमा कुनै फरक पनथ गएमा 
ननयमानसुार लाग्ने शलुक तथा दण्ड नतने छु/छौं। 
ननवेदकः 
नामः 
सभपकथ  नं. 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 

१. ले.प. प्रनतवेदन अनसुार कुल आय अंकमा रु. .................................(आ.व.) 
        अिरमा रु. .................................(आ.व.) 
 

२. कुल आयको 2% ले हनु आउने रकम रु अंकमा रु.........................(आ.व.) 
 

      अिरमा रु....................................(आ.व.) 
 

   नमनत ............................... 
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अनसूुची- ६ 
(ननयम १० को उपननयम (१) र ननयम ११ को उपननयम (१) सँग 

सभबशन्धत) 
परपनरका दताथको लानग ददइने ननवदेनको ढाचँा 

 श्री प्रमखु शजलला अनधकारीज्यू । 
 ................................. 
 ननभन हववरणको परपनरका प्रकाशशत गने प्रमाणपर पाउन/ अनिलेख दताथको 
लानग परपनरका सभबन्धी ननभन हववरणहरू खुलाई दईु प्रनत फोटो र रु. १०।- 
को हटकट टाँसी यो दरखास्त पेश गरेको छु/छौं। 

 १. परपनरकाको हववरण 
  (क) नाम: 
  (ख) हकनसम: 
  (ग) िाषा: 
  (घ) आकार: 
  (ङ) पषृ्ठ संतया: 
  (च) छाहपने संतया: 
  (छ) प्रकाशशत हनेु स्थान: 
  (ज) प्रकाशशत हनेु ददन: 
 २. परपनरकाको कायाथलय रहने स्थान 
  (क) स्थायी    (ख) अस्थायी  
 ३. सभपादकको नाम र िेगाना: 
 ४. सभपादकको योग्यता: 
 ५. मरुकको नाम र िेगाना: 
 ६. अन्य हववरण:  
            दरखास्तवालाको, 

 सही: 
 नाम: 
 िेगाना: 

 

 फोटो 
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अनसूुची- ७ 
(ननयम १० को उपननयम (२) सँग सभबशन्धत) 

परपनरका प्रकाशशत गनथ प्रदान गररने अस्थायी प्रमाणपरको ढाचँा 
 नस. नं. 
 द.नं. 
 श्री...................... 
 ......................... 
 
 तपाइँलाई ननभन हववरणको परपनरका प्रकाशशत गनथको लानग यो अस्थायी 

प्रमाणपर ददइएको छ। 

 १. परपनरकाको हववरण 

  (क) नाम: 

  (ख) हकनसम: 

  (ग) िाषा: 

  (घ) आकार: 

  (ङ) पषृ्ठ संतया: 

  (च) छाहपने संतया: 

  (छ) प्रकाशशत हनेु स्थान: 

  (ज) प्रकाशशत हनेु ददन: 

 २. परपनरकाको कायाथलय रहने स्थान 
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  (क) वडा नं.: 

  (ख) गाउ/नगर: 

  (ग) शजलला: 

 ३. सभपादकको        

  (क) नाम:       

  (ख) िेगाना:       

  (ग) योग्यता:       

 ४. मरुकको नाम र िेगाना:      

 ५ अन्य हववरण:       

     
   

 
प्रमखु शजलला अनधकारीको,  
सही: 
नाम: 
दजाथ: 
कायाथलयको छाप: 
नमनत: 
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अनसूुची- ८ 
(ननयम १० को उपननयम (३) सँग सभबशन्धत) 

परपनरका प्रकाशन गनथ प्रदान गररने स्थायी प्रमाणपरको ढाचँा 
नस. नं.      
द.नं. 
श्री........................ 
तपाईँलाई/तपाईँहरुलाई ननभन हववरणको परपनरका प्रकाशशत गनथको लानग 

यो स्थायी प्रमाणपर ददइएको छ। 

१. परपनरकाको हववरण 

(क) नाम: 

(ख) हकनसम: 

(ग) िाषा: 

(घ) आकार: 

(ङ) पषृ्ठ संतया: 

(च) छाहपने संतया: 

(छ) प्रकाशशत हनेु स्थान: 

(ज) प्रकाशशत हनेु ददन: 

२. परपनरकाको कायाथलय रहने स्थान 

(क) वडा नं.: 

(ख) गाउँ/ नगर: 
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(ग) शजलला: 

(घ) प्रदेश: 

३. सभपादकको:  

(क) नाम:       

(ख) िेगाना:           

(ग) योग्यता:   

४. मरुकको नाम र िेगाना:     

५. अन्य हववरण:   

 
    

 
 

प्रमखु शजलला अनधकारीको  
सही: 
नाम: 
दजाथ: 
कायाथलयको छाप: 
नमनत:- 
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अनसूुची- ९ 
(ननयम १० को उपननयम (४) र ननयम ११ को उपननयम (२) सँग सभबशन्धत) 

दताथ हकताबमा जनाइने परपनरकाको हववरणको ढाचँा 
आ.व.  
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अनसूुची- १० 
(ननयम १५ को उपननयम (१) र ननयम १७ को उपननयम (१) सँग 

सभबशन्धत) 
अनलाइन परकाररताका लानग ददइने ननवेदनको ढाचँा 

 
 श्री सञ्चार रशजष्ट्रारज्यू, 
 सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलय, 
 हेटौँडा, मकवानपरु।  
 
 म/हामी .................................................................... नाम गरेको 
अनलाइन पोटथल माफथ त प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, 2075 तथा 
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ननयमावली, २०७६ को अनधनमा रही 
परकाररता गनथ इच्छुक िएकोले तहाँ कायाथलयमा सो नामको पोटथल दताथ/ 
नवीकरण गनथ रु १० को हटकट टासँी यो ननवेदन ददएका छौँ।  

 
              ननवेदकको,  
                                                                    
      सही: 

          नाम थर: 
             पद: 
               िेगाना: 
       सभपकथ  नं.: 
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अनूसचुी- ११ 
(ननयम १५ को उपननयम (३) र १७ को उपननयम (२) सँग सभबशन्धत) 

अनलाइन दताथ प्रमाणपर 
 
दताथ प्रमाणपर नं.  
 
श्री ................................ 
.................................... 
 
तपाइँ/तपाइँहरुलाई ननभन हववरणको अनलाइन सञ्चारमाध्यम माफथ त अनलाइन 
दताथ/नवीकरण गरी यस कायाथलयबाट यो प्रमाणपर ददइएको छ। 

१. अनलाइन सञ्चार माधयमको हववरणः 
(क) नाम  
(ख) डोमेनः 
(ग) िाषाः  

२. कायाथलय रहने स्थानः -  
३. सञ्चालकको नाम, थर, िेगाना र सभपकथ  फोन नं.- 
४. सभपादकको नाम, थर, िेगाना र सभपकथ  फोन नं.-  
५. स्थायी लेखा नं. वा मूलय अनिवृहि कर नं.- 
६. अन्य हववरणः 

प्रमाणपर जारी गनेः- 
कायाथलयको छाप सहीः 
नाम, थरः  
दजाथः  
नमनतः  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत। 
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पछाडीपहट्ट 

नवीकरणको हववरण 

आनथथक 
वषथ 

नवीकरण दस्तरु तथा 
अन्य हववरण 

नवीकरणको 
ननणथय नमनत 

नवीकरण गने 
अनधकारीको 
दस्तखत 
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अनसूुची- १२ 
(ननयम १९ को उपननयम (१) सँग सभबशन्धत) 

सञ्चार संस्थाको हक हस्तान्तरण गदाथ ददने जानकारीको ढाचँा 
 

 श्री सञ्चार रशजष्ट्रारज्यू, 
 सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलय, 
 हेटौंडा, मकवानपरु।  
 त्यस .................................................... कायाथलयमा नमनत 
.................. मा .................. नाउँमा दताथ िएको द.नं. 
.............................. को ........................... सञ्चार माध्यम 
(एफ.एम./टेनलनिजन/केवलु हट.िी/परपनरका/अनलाइन/अन्य सञ्चार 
माध्यम) नमनत .......................... मा ..................... बाट मैले/ हामीले 
प्राप्त गरेकोले सो सञ्चार माध्यमको स्वानमत्व हस्तान्तरण िएको कागजातको 
प्रमाशणत प्रनतनलहप संलग्न गरी यो जानकारी पसे गरेको छु/ छौँ। उक्त सञ्चार 
संस्था मेरो/हाम्रो नाउँमा कामय गरी पाउन अनरुोध गदथछु/छौँ।  

 
ननवेदकको: 
सही:  
नाम:  
िेगाना: 
नमनत: 
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अनसूुची- १३ 
(ननयम १९ को उपननयम (२) सँग सभबशन्धत) 

स्वानमत्व हस्तान्तरण िएका सञ्चार माध्यमहरुको दताथ राशखने ढाचँा 
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अनसूची- १३क. 
(ननयम २१ को उपननयम (1) सँग सभबशन्धत) 

इजाजतपर/अनमुनतपरमा उशललशखत हववरण बदलनको लानग ददइने 
ननवेदनको ढाचँा 

 
श्री सञ्चार रशजष्ट्रारज्यू, 
सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलय, 
बागमती प्रदेश। 
 

......................(प्रसारण संस्थाको नाम) ले नमनत ............................मा 
प्राप्त गरेको इजाजतपर/अनमुनतपर नं ............... मा उशललशखत हववरणहरु 
मध्ये देहायका हववरणहरु ............................ कारणले बदलन ुपने िएकोले 
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ननयमावली, २०७६ को ननयम २१ को 
उपननयम (1) बमोशजम लाग्ने दस्तरु सहहत इजाजतपर/अनमुनतपरको सक्कलै 
प्रनत संलग्न गरी यो ननवेदन गरेको छु/छौं। 
हववरण बदलन ुपने कुराहरु 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 

ननवेदकको: 
सहीः 
नामः 
िेगानाः 
नमनतः 

 
 दोस्रो संशोधनद्वारा थप। 
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अनसूुची- १४ 
(ननयम २४ को उपननयम (१), (४) र ननयम २६ को उपननयम (२) सँग 

सभबशन्धत) 
प्रेस प्रनतनननध/अस्थायी प्रेस प्रनतनननधको लानग ददइने दरखास्तको ढाचँा 

(नवीकरणका लानग समेत)  
 श्री सञ्चार रशजष्ट्रारज्यू, 
 सञ्चार रशजष्ट्रारको कायाथलय, 
 हेटौंडा, मकवानपरु। 
 .............................................को तफथ बाट प्रेस प्रनतनननध/अस्थायी प्रेस 
प्रनतनननध/नवीकरण गनथ/िई .................. शजललामा नमनत................ 
देशख.....................सभम काम गनथ इच्छुक िएकोले ननभन कागजातहरू 
समेत संलग्न गरी दईु प्रनत फोटो र रु. १0।- को हटकट टाँसी यो दरखास्त 
पेश गरेको छु। मेरो नाममा प्रेस प्रनतनननध/अस्थायी प्रेस प्रनतनननधको प्रमाणपर 
पाउन अनरुोध गदथछु। 

 संलग्न कागजातहरू:- 
 १. सभबशन्धत संस्थाको नसफाररश पर 
 २. ननयम २३ बमोशजमको शैशिक योग्यताको प्रमाणपरको प्रनतनलहप 
 ३. नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतनलहप 
 ४. व्यशक्तगत हववरण फाराम 
 ५. दरखास्तवालाको अनिुव। 
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अनसूुची- १५ 
(ननयम २४ को उपननयम (२) र (५) सँग सभबशन्धत) 

स्थायी प्रेस प्रनतनननध/अस्थायी प्रेस प्रनतनननध/स्वतन्र प्रनतनननध प्रमाणपरको 
ढाचँा 

नस.नं.  
द.नं.  
श्री ........................................।  
तपाँईलाई देहायको शतथ बन्देजमा रहने गरी प्रसे प्रनतनननध/अस्थायी प्रेस 
प्रनतनननधको रूपमा काम गनथ पाउने गरी यो प्रमाणपर ददइएको छ।  
1. प्रमाणपर पाउने व्यशक्तको नागररकता:  
2. प्रमाणपर पाउने व्यशक्तको िेगाना:  

(क) स्थायी:  
(ख) अस्थायी: 

3. प्रमाणपरको हकनसम: 
4. प्रमाणपरको अवनध: 

(क) स्थायी:  
(ख) अस्थायी: 

5. परपनरका वा संस्थाको नाम:  
6. प्रमाणपर पाउने व्यशक्तले समाचार संकलन गने िेर: 
7. प्रमाणपर पाउने व्यशक्तले गने काम: 
8. प्रमाणपर पाउने व्यशक्तले पालना गनुथपने शतथहरु:  

  (क) 
  (ख) 
 सञ्चार रशजष्ट्रारको,  
सही: 
कायाथलयको नाम र छाप: 
नमनत:  

 

 फोटो 
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