!वधेयक सं )याः,म,तः
एफ.एम. र टे ,ल,भजन 7सारण स9ब;धमा <यव=था गन@ बनेको !वधेयक¸ २०७५

7दे श सभा सिचवालय
7दे श नं. १
नेपाल

7दे श रे ,डयो, एफ.एम. र टे ,ल,भजन 7सारण स9ब;धमा <यव=था गन@ बनेको !वधेयक¸
२०७५

7=तावना : नेपालको सं !वधानMारा 7Nयाभूत गPरएको जनताको अ,भ<यिR, =वत;Sता
तथा सुसूिचत हुन पाउने हकलाई सं रXण एवं स9बध@न गन@का ला,ग !वYुतीय 7सारण

ु को आ,थ@क, सामािजक तथा सां=कृ,तक लगायत अ;य
7णाल[को मा\यमबाट मुलक
!व!वध !_याकलापलाई जनसमX पु¥याइ@ सबै जा,त, भाषा, ,लc वग@, XेS र धा,म@क
स97दायबीच समानता कायम गन@,

आपसी सद\भाव र साम;ज=यताको वातावरण

सृजना गर[ dान¸ सीपको अ,भवृ!e गन@ र जनचेतना जगाउन, ,नfपX =वत;S एवं

आ,धकाPरक समाचार, सूचना र मनोरgनको पहुँचलाई जनता समX !व=तार गनi
सं चालन, न!वकरण र ,नयमनका ला,ग आवjयक कानूनी <यव=था गन@ वाkछनीय
भएकोले,
नेपालको सं !वधानको धारा १७५ बमोिजम 7दे श नं १ को 7दे श सभाले यो
ऐन बनाई लागू गरे को छ ।
१.

सं िXo नाम, !व=तार र 7ार9भ : (१) यस ऐनको नाम “7दे श रे ,डयो¸ एफ.एम. र
टे ,ल,भजन 7सारण स9ब;धी ऐन, २०७५” रहे को छ ।
(२)
(३)

२.

यो ऐन 7दे श नं. १ मा लागू हुनेछ ।
यो ऐन तुq;त 7ार9भ हुनेछ ।

पPरभाषा : !वषय वा 7सं गले अकr अथ@ नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“इजाजतपS”

भsाले काय@_मको 7सारण गन@को ला,ग यस ऐन

बमोिजम tदइने 7सारण इजाजतपS वा !uvवे;सी मोडुलेशन 7सारण
7णाल[को =थापना गर[ 7सारण गन@ tदइने इजाजतपS समेतलाई
जनाउँछ ।
(ख)
(ग)

“काय@_म” भsाले x<य वा x<यyjयको मा\यमMारा 7सारण हुने
जुनसुकै !क,समको काय@_मलाई स9झनु पछ@ ।

“केबुल” भsाले कुनै ,नि{त 7सारण के;|बाट तारको मा\यमMारा

7सारण साम}ीह~ !व,भs }ाहक, सद=य वा उपभोRा समX पु¥याउने
7!व,ध स9झनु पछ@ ।
(घ)

“तो!कएको” वा “तो!कए बमोिजम” भsाले यस ऐन अ;तग@त बनेको
,नयममा तो!कएको वा तो!कए बमोिजम स9झनु पछ@ ।

(ङ)

“7दे श सरकार” भsाले नेपालको सं !वधान बमोिजम 7दे श नं. १ को
7दे श सरकारको काय@काPरणी अ,धकार 7योग गनi मि;SपPरषद\लाई
स9झनु पछ@ ।

(च)

“7सारक” भsाले 7सारण सं =थाबाट 7सारण हुने काय@_म वाचन गनi

<यिR स9झनु पछ@ र सो श•दले Nय=तो काय@_म तयार गनi तथा
स9पादन गनi <यिRलाई समेत जनाउँछ ।
(छ)

“7सारण” भsाले इसारा, आवाज, आकृ,त, त=वीर वा अ;य य=तै
7कारबाट आम जनताले जानकार[ पाउन सvने गर[ पठाइने रे ,डयो,
एफ. एम. र टे ,ल,भजन समेतको सƒार सेवालाई स9झनु पछ@ ।

(ज)

“7सारण सं =था” भsाले यस ऐन बमोिजम काय@_म 7सारण गन@
इजाजतपS 7ाo <यिR वा सं गtठत सं =था स9झनु पछ@ ।

(झ)

“!uvवे;सी मोडुलेशन 7सारण 7णाल[” भsाले !uvवे;सी मोडुलेशन
7सारण 7!व,ध 7योग गर[ 7सारण सं =थाले रे ,डयो, एफ. एम. र

टे ,ल,भजन 7!व,धका ला,ग तो!कएको „यानलबाट गPरएको 7सारण
स9झनु पछ@ ।
(ञ)

“भू–उप}ह 7सारण के;| (अथ@ =टे शन)” भsाले =याटे लाईट माफ@त
7सारण काय@_म आदान 7दान गन@ पृ†वीको धरातलमा =थापना

(ट)

गPरने के;| (=टे शन) स9झनु पछ@ ।

“स9बि;धत म;Sालय” भsाले 7दे शको सूचना र सं चार स9बि;ध !वषय
हे नi म;Sालय स9झनु पछ@ ।

(ठ)

“=याटे लाइट” भsाले !व,भs 7सारण साम}ी 7ाo गन@ वा अ;यS
पठाउनको ला,ग अ;तPरXमा अवि=थत भू-उप}ह स9झनु पछ@ ।

३.

7सारण स9ब;धी काय@_मको रे खदे ख र सं चालन : 7दे श ,भS एकसय वाट भ;दा
मा,थ एकहजार वाट स9मको रे ,डयो, एफ. एम. र =याटे लाईट 7णाल[बाट 7सारण
हुने बाहे कको अ;य टे ,ल,भजनको 7सारण स9ब;धी काय@_मको अनुम,त, रे खदे ख र

४.

सं चालनको नी,त ,नमा@ण गर[ काया@;वन गनi अ,धकार 7दे श सरकारलाई हुनेछ ।

इजाजतपS न,लई 7सारण गन@ नहुने : कसै ले प,न यस ऐन बमोिजम इजाजत पS
न,लई कुनै प,न काय@_म 7सारण गनु@ हुँदैन ।

५.

इजाजतपSको ला,ग ,नवेदन tदनु पनi : 7दे श,भS रे ,डयो, एफ. एम. र टे ,ल,भजन
7सारण गन@ चाहने <यिR वा सं =थाले तो!कए बमोिजमको अ,धकार[ र तो!कए
बमोिजमको ढाँचामा ,नवेदन tदनु पनiछ ।

६.

,नवेदनसाथ कागजात सं लŠन गनुप
@ नi : दफा ५ बमोिजम tदने ,नवेदन साथ दे हायको
कागजात सं लŠन गनुप
@ नiछ :(क)

स9बि;धत !वषयमा अनुभवी तथा )या,त 7ाo <यिR वा मा;यता 7ाo
अनुस;धनाNमक सं =थाबाट आफूले इजाजतपS ,लन खोजेको !वषयको

आ,थ@क¸ 7ा!व,धक तथा <यवसा!यक XेSको !व=तृत अ\ययन गन@
लगाई तयार गरे को 7,तवेदन¸
(ख)

7सारण सं =था दता@को 7माणपS तथा स9बि;धत सं =थाको !वधान र
सƒालकहqको नागPरकताको 7माणपSको 7,त,ल!प¸

(ग)

तो!कए बमोिजम ,नवेदन द=तुर बुझाएको नगtद र,सद वा तो!कएको
राज‹ खातामा ज9मा गरे को बŒक भौचर साथै 7सारण के;| रहने
ठाउँको नvसा स!हतको !ववरण ।

७.

इजाजतपS tदन स!कने : (१) दफा ५ बमोिजमको ,नवेदन पन@ आएमा स9बि;धत
म;Sालयले तोकेको अ,धकार[ले उR ,नवेदन उपर आवjयक जाँचबुझ गदा@
इजाजतपS tदन मुना,सव दे खेमा ,नवेदकलाई तो!कएको शत@हq पालना गनi गर[
काय@_म 7सारण गन@ तो!कएको ढाँचामा पŽ ता,लस tदन,भS तो!कएको द=तुर ,लई
तो!कएको ढाँचामा इजाजतपS tदनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोिजम इजाजतपS tदन नसvने भए सो को आधार र

कारण खुलाई सात tदन,भS ,नवेदकलाई ,लिखत जानकार[ tदनुपनiछ ।
(३)

उपदफा

(२)

स9बि;धत म;Sालय समX
(४)

बमोिजमको

जानकार[

उपर

िच•

नबु•ने

पXले

,नवेदन गन@ सvनेछ ।

उपदफा (३) बमोिजमको ,नवेदन परे को ,म,तले एक म!हना,भS

स9बि;धत म;Sालयले आवjयक जाँचबुझ गर[ ,नण@य गनुप
@ नiछ ।
(५)

८.

उपदफा (४) बमोिजम म;Sालयले गरे को ,नण@य अि;तम हुनेछ ।

7सारण गनुप
@ ूव @ !ववरण पेश गनुप
@ नi : दफा (७) को उपदफा (१) बमोिजमको
इजाजतपS 7ाo गरे को छ म!हना,भSमा 7सारण स9बि;ध कामको 7ार9भ गनुप
@ नi छ

ु िघ 7सारण 7ार9भ हुने tदन¸ 7सारण गPरने दै ,नक
र Nय=तो काय@ 7ार9भ हुनअ
समयता,लका र 7सारण गPरने काय@_मको !ववरण समेत तो!कएको अ,धकार[ समX
पेश गनुप
@ नiछ ।

९.

7सार के;|को =थापना स9ब;धी !वशेष <यव=था : (१) कुनै <यिR वा सं गtठत
ु
सं =था वा सं यR
लगानीमा =वदे शी वा !वदे शी <यिR वा सं गtठत सं =थाले

=याटे लाइट टे ,ल,भजन बाहे कको टे ,ल,भजन स9बि;ध 7सारण के;| =थापना गर[ कुनै

काय@_म 7सारण गन@ चाहे मा अनुम,तको ला,ग तो!कए बमोिजमका कागजात सं लŠन
गर[ तो!कए बमोिजको ढाँचामा तो!कए बमोिजमको द=तुर बुझाई ,नवेदन tदनुपनiछ
।
(२)

उपदफा (१) बमोिजमको ,नवेदन पन@ आएमा 7दे श सरकारले उR

,नवेदन उपर आवjयक जाँचबुझ गदा@ ,नवेदकलाई टे ,ल,भजन स9बि;ध भू–उप}ह
7सार के;| =थापना गर[ काय@_म 7सारण गनi अनुम,त tदन मुना,सब दे खेमा तो!कए

बमोिजमको द=तुर ,लई तो!कएको शत@हq पलाना गनi शत@मा तो!कएको काय@_महq
7सारण गन@ पाउने गर[ तो!कए बमोिजम अनुम,त tदन सvनेछ ।
(३)

उपदफा (१) र (२) बमोिजम !वदे शी <यिR वा सं गtठत सं =था

सि9म,लत भई 7सारण के;| =थापना गर[ काय@_म 7सारण गनi अनुम,त tदँदा
१०.

7च,लत सं घीय कानूनको 7,तकूल नहुने गर[ अनुम,त tदनु पनiछ ।

न!वकरण स9बि;ध <यव=था : (१) 7सारण गनi सं =था वा <यिRले 7ाo
इजाजतपSको 7Nयेक आ,थ@क वष@मा न!वकरण गनुप
@ नiछ र न!वकरण स9बि;ध
शत@हq र सो बापत बुझाउनु पनi शु“क र द=तुर तो!कए बमोिजम हुनेछ ।
(२)

यो ऐन 7ार9भ हुन ु भ;दा अगाडी 7च,लत कानून बमोिजम 7सारण

गन@ इजाजतपS पाएका 7सारण गनi सं =थाले यसै ऐन बमोिजम इजाजत पाएको
मा,ननेछ र Nय=ता सं =थाले यो ऐन 7ार9भ भएप,छ तो!कए बमोिजम न!वकरण
गनुप
@ नiछ ।
(३)

अ;य

7दे शमा

7च,लत

कानून

बमोिजम

7सारण

इजाजत

,लई

काय@_म 7सारण गरे का सं =थाले 7दे शमा समेत ”ा;स,मटर लगायतका उपकरण
रािख छु •ै Pरले =टे शन =थापना गर[ काय@_म 7सारण गरे मा Nय=ता 7सारण सं =थाले
तो!कए बमोिजमको शत@ पालना गनुप
@ नiछ ।
११.

7सारणमा सचेत गराउन स!कनेः १) नेपालको साव@भौमस•ा¸ भौगो,लक अख–डता¸
रा!—यता वा सं घीय इकाई !वचको स9ब;ध वा !व,भs जात¸ जाती¸ धम@ वा स97दाय
!वचको सुःस9ब;धमा खलल पनi¸ रा˜य|ोह¸ गाल[ वेई˜यती वा अदालतको अवहे लना
हुने वा अपराध गन@ दुqNसाहन गनi वा साव@ज,नक िश™ाचार¸ नै,तकताको 7,तकुल
काय@ गनi¸ xम7,त अवहे लना गनi र जातीय छु वाछु त एवं लै !cक !वभेदलाई

दुqNसाहन गनi काय@_म 7सारण गरे मा Nय=तो 7सारण सं =थालाई 7दे श सरकारले
प!हलो पटक सचेत गराउन सvनेछ ।
१२.

7सारण तथा !वतरण शु“क : 7सारण सं =थाले कुनै काय@_म !वतरण गर[ सƒालन
गन@ चाहे मा स9बि;धत म;Sालयलाई वा तो!कएको सं =थालाई शु“क ,तनु@ पनi र
Nय=तो काय@_म गनi <यिR वा सं =थाबाट ,लनु पनi शु“क तो!कए बमोिजम हुनेछ
।

१३.

काय@_म उNपादन तथा 7सारण : 7सारण सं =थाले कुनै काय@_मको उNपादन तथा
7सारण गदा@
(क)

दे हायका कुरालाई 7ाथ,मकता tदनुपनiछः–

7दे श=तरका कृ!ष, िशXा, उYोग, वािण˜य, !वdान र 7!व,ध, =वा=†य,
पPरवार ,नयोजन र पय@टन,

वन तथा वातावरण सं रXण ज=ता

!वकासमूलक काय@_मह~,
(ख)

7दे श,भSका सबै जा,त, भाषा, वग@, XेS तथा धा,म@क स97दायबीच
समानता, आपसी सद\भाव र साम;ज=यता अ,भवृ!e गनi !क,समका
काय@_मह~,

(ग)

7दे श,भSका नेपालका !व,भs भाषा र सं =कृ,तको उNथानमा सहयोग
पु¥याउने काय@_मह~,

(घ)

7ादे िशक तथा रा!—य !हत र रा!—य एकतामा अ,भबृ!e गराउने
!वषयका काय@_मह~,

(ङ)

रा!—य चेतना तथा नै,तक जागरण बृ!e गनi !वषयका काय@_मह~,

(च)

जनतामा सामािजक चेतना बढाउने र 7जाताि;Sक मू“य, मा;यता एवं
सं =कारको !वकास गराउने !क,समका काय@_मह~,

(छ)

ु तथा ,मSरा—ह~सँगको स9ब;धमा 7,तकूल
नेपाल र ,छमेकš मुलक
7भाव नपानi !वषयका काय@_मह~,

(ज)

(झ)
(ञ)
१४.

रा—ले अि)तयार गरे को पररा— नी,त स9ब;धी काय@_मह~,

7दे श ,भSको लोक गीत र लोक सं =कृ,तको 7बध@न तथा स9बध@न
हुने काय@_मह~,

रा!—य तथा अ;तरा@!—य =तरमा भए गरे का महNवपूण@ ग,त!व,धह~ ।

!वदे शी 7सारण सं =था वा सƒार मा\यमलाई 7सारण समय उपल•ध गराउन स!कने :

!वदे शी 7सारण सं =था वा सƒार मा\यमह~ले 7सारण सं =थाबाट कुनै काय@_म

7सारण गराउन चाहे मा सं घीय कानूनको 7,तकूल नहुने गर[ काय@_म 7सारण गन@
स9बि;धत म;Sालयले समय उपल<ध गराउन सvनेछ ।

१५.

!वdापन 7सारण गन@ नपाइने : (१) दफा 1३ मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
ताप,न कसै ले प,न दे हायको कुराह~को !वdापन 7सारण गन@ गराउन पाउने छै न ।
(क)

गलत र ›ामक त†य राखेर राजनै,तक दल¸ <यिR¸ सं =था¸ समुदाय

(ख)

अिœल !क,समका साम}ीह~,

लगायतलाई 7,तकुल असर पनi !वषयका कुराहq,
(ग)

,नवा@िचत सं घीय¸ 7दे श र =थानीय सरकारलाई !हँसाNमक शिR 7योग
गर[ हटाउने उ•ेjयका साम}ीह~,

(घ)
साम}ीहq¸
(ङ)
(च)

जनमानसमा अ=वाभा!वक भय तथा आतं क पैदा गनi 7कृ,तका
नेपालको असं लŠन पररा— नी,त !वपर[तका कुराहq¸

कुनै प,न जा,त, भाषा, धम@ र सं =कृ,तलाई अप<या)या, अवहे लना,
अपमा,नत तथा अवमू“याžन गनi साम}ीह~।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप,न ,नवा@चनको

समयमा नेपाल सरकारले ,नवा@चन आयोगको परामश@ ,लई कुनै प,न राजनै,तक
दललाई आŸनो घोषणापS, काय@_म वा Nय=तो दलको दश@न ज=ता कुराह~को
जानकार[ गराउनलाई यस दफाको कुनै कुराले ब;दे ज लगाएको मा,नने छै न ।
१६.

7सारकको काम, कत@<य र अ,धकार :
दे हाय बमोिजमको हुनेछ :(क)

आफू

समX

काय@_मह~को

7ाo

हुन

सNयता

(१) 7सारकको काम, कत@<य र अ,धकार
आएका
बारे

सूचना,

आवjयक

समाचार,

छान,बन

लेख

गर[

वा

,नधा@Pरत

समयमा 7सारण गनi/ गराउने,
(ख)

राजनै,तक ~पमा ,नfपX भई समाचारको स9पादन तथा 7सारण

गनi/गराउने,
(ग)

साव@ज,नक सुरXा,

ँ
नै,तक र सामािजक मया@दामा आच
आउने

!क,समका काय@_मह~ 7सारण नगनi तथा गन@ नलगाउने,
(घ)

कसै को चPरS हNया वा अपमान हुने वा लै !cक !हं सा वा !वभेदलाई

(ङ)

लापरवाह[ वा हे लच या¡पूवक
@
कुनै प,न कुराको 7सारण गन@ वा

(च)

बढवा tदने 7कृ,तका साम}ी 7सारण नगनi वा गन@ नलगाउने,
गराउन नहुने,

कुनै !ववादा=पद !वषयमा 7सारण गनु@ परे मा प,न स9भव भएस9म सबै
y!™कोणबाट !वœेषण गर[ व=तुि=थ,तलाई नबं Šयाई 7सारण गनु@ पनi,

(छ)
(ज)
१७.

गलत तथा ›ामक समाचार तथा अ;य साम}ीको सं कलन तथा
7सारण गन@ नहुने,

7सारण सं =थाले तो!कtदए बमोिजम अ;य काय@ गनi ।

सजाय : (१) कसै ले दफा ४ बमोिजम 7सारण सं =थाको इजाजतपS न,लई 7सारण
सं =था खोल[ 7सारण गरे मा तो!कएको अ,धकार[ले Nय=तो 7सारण स9बि;ध सं =था
ब;द गन@ वा 7सारण स9बि;ध काम ब;द गन@ सvनेछ ।

तर¸ यस ऐन बमोिजम =वीकृ,त न,लई कुनै काय@_म 7सारण गरे गराएमा

Nय=तो <यिRलाई तो!कएको अ,धकार[को आदे शबाट इजाजतपS तथा अनुम,तपS
द=तुर¸ अ;य द=तुर र लाŠने शु“क असुल गर[ सो द=तुर र शु“क बराबरको रकम
जPरवाना हुनेछ ।

(२) कसै ले दफा ११ बमोिजम सचेत गराउँदा समेत सो दफा !वपPरत काय@ गरे मा
वा यस ऐन अ;तग@त बनेको ,नयम !वपर[त कुनै काय@_मको 7सारण गरे /गराएमा वा
यस ऐन वा यस ऐन अ;तग@त बनेको ,नयम !वपर[त कुनै काय@ गरे /गराएमा Nय=तो
7सारण सं =था,

7सारक वा स9बि;धत अ;य <यिRलाई तो!कएको अ,धकार[ले

दशहजार qपैयाँ दे िख एकलाख qपैया स9म जPरवाना गन@सvनेछ ।
तर जPरवाना गनु@ अिघ 7दे श सरकारले Nय=तो 7सारण सं =था, 7सारक वा स9वि;धत
अ;य <यिRलाई आŸनो सफाई पेश गन@ मुना,सव मा!फकको मौका tदनुपनiछ ।
१८.

पुनरावेदन स9ब;धमा : यसै ऐनका !व,भs दफामा पुनरावेदन स9बि;ध <यव=था
गरे कोमा सोह[ बमोिजम र Nय=तो <यव=था नभएकोमा यस ऐन बमोिजम 7दे श
सरकार वा स9बि;धत म;Sालय वा तो!कएको अ,धकार[ले tदएको आदे श वा सजाय
उपर िच• नबुझने पXले पŒतीस tदन,भS स9बि;धत उ„च अदालतमा पुनरावेदन गन@
सvनेछ ।

19.

7सारण सं =थाको सुरXा : 7सारण सं =थामा हुलदcा वा अशाि;तबाट कुनै !क,समको
हा,न नोvसानी हुने स9भावना छ भsे जानकार[ 7ाo भएमा 7दे श सरकारले Nय=तो

ठाउँमा स9भव भए स9म आवjयक अव,धस9मको ला,ग सुरXाकम¢ पठाई सुरXाको
<यव=था गनiछ ।
२0.

अ,धकार 7Nयायोजन : 7दे श सरकारले स9बि;धत म;Sालयलाई र स9बि;धत

म;Sालयमा ,न!हत अ,धकारम\ये सो म;Sालयले कुनै वा सबै अ,धकार कुनै अ;य
अ,धकार[ वा ,नकायलाई 7Nयायोजन गन@ सvनेछ ।

२1.

,नयम बनाउने अ,धकार : यस ऐन बमोिजम 7दे श सरकारले आवjयक ,नयम
बनाउन सvनेछ ।

२2.

7च,लत कानून बमोिजम हुने : यस ऐनमा लेिखएको कुरामा यसै ऐन बमोिजम र
अ;यको हकमा 7च,लत कानून बमोिजम हुनेछ ।

