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प�ृठभ�ूम 
 
नेपालको सं�वधानले काननू बनाउने अ�धकार संघ, �देश र �थानीय तहको �यव�था�पकालाई           
�दएको छ । सं�वधानले संघलाई दरूस�चार, रे�डयो ���वे�सीको बाँडफाँड, रे�डयो, टे�ल�भजन र            
हुलाकस�ब�धी अ�धकार �दएको छ । �देशलाई रे�डयो, एफ.एम, टे�ल�भजन स�चालनस�ब�धी          
अ�धकार �दएको छ । स�चार मा�यमस�ब�धी संघ र �देशको साझा अ�धकार रा�खएको छ । �य�तै               
�थानीय तहलाई एफएम स�चालनस�ब�धी अ�धकार �दइएको छ । संघ, �देश र के��लाई            
प�प��का स�ब�धी साझा अ�धकार �दइएको छ । सं�वधानमा उ�लेख भएको �देशको अ�धकार            
अ�तग�त �देशले ५ सय वाटस�मको रे�डयो एफएम स�चालनको अ�धकार, सामदुा�यक तथा           
�ादे�शक टे�ल�भजन स�चालन, केवलुमा आधा�रत टे�ल�भजन �नयमन तथा अनगुमन गन�          
अ�धकार र �देश�भ�का प�प��काको अ�भलेखीकरण गन�स�ब�धी काननू बनाउन स�छ । �देशले           
�नमा�ण गन� काननूलाई समेत �दशा�नद�श गन� गर� ग�डक� �देशले �देश आमस�चार नी�त, २०७५             
�नमा�ण गरेको हो । 
 
उ�दे�य 
 
(१) नेपालको सं�वधान (२०७२) ले प�रक�पना गरेको खलुा, जनमखुी, पारदश� र जवाफदेह� रा�य             
�यव�थालाई मतू��प �दन �वत��, �व�छ, समाज��त उ�रदायी र िज�मेवार आमस�चार          
मा�यमको भमूीकालाई आ�मसात गद�, नाग�रकको ससु�ुचत हुन पाउने र जानेको कुरा अ�भ�य�त            
गन� पाउनेस�ब�धी अ�तरा�ि��य द�तावेजह�ले ��याभतू गरेका �स�धा�तह�लाई समेत �यानमा         
रा�दै, स�चार मा�यम तथा स�चारकम�ह�को �वत��ताको संर�णका �नि�त आव�यक पन�          
काननूह�को �नमा�ण गर� सशुासनय�ुत समाज �नमाण� गन� �देश�भ�का सबै �े� र समदुायबीच            
सचूनाको पहँुच �व�तार गन�, �देश�भ� आमस�चार �े�को �वकास तथा �व�धन गनु� वा�छनीय            
भएकोले । 
 
(२) �व�छ, �न�प�, लोकताि��क मा�यतामा आधा�रत आ�म�नभ�र, जवाफदेह� र उ�रदायी          
आमस�चारको �वकास गन�, �देश�भ�का सबै �े� र समदुायमा सचूनाको पहँुच �व�तार गर� रा�य र              
जनतावीचको दरु� घटाउन ुआव�यक भएकोले । 
 
(३) आमस�चार तथा प�का�रता �े�को गुण�तर व�ृ�ध गर� यसलाई िज�मेवार, उ�रदायी, मया��दत            
र �व�वसनीय बनाउँदै यसको �यवसा�यकतामा जोड �दने, �देश�भ�का जा�त, वग�, �ल�ग �े�            
लगायतको �व�वधतालाई स�बोधन गद� आमस�चार �े�लाई समावेशी तथा सबकैो आवाज समे�ने           
�े�को �पमा �वकास गनेु� पन� भएकोले ।  
 
(४) आमस�चार मा�यमह�मा हालस�म भएका र अव आउन स�ने स�भा�वत लगानीलाई पारदश�            
बनाई �यवसा�यक एवं ��त�पध� बनाउन �ो�सा�हत गन�, इ�टरनेट �णाल� एवं अ�य �डिजटल            
मा�यमको स�भा�वत द�ुपयोग �नय��ण गर� यसका सकारा�मक लाभह�को �व�धन गनु� ज�र�           
भएकोले ।  
 
आधारभतू नी�त 
 
�ेस �वत��तालाई स�ुनि�चत गन� राि��य–अ�तरा�ि��य र संघीय पवूा�धारह� अनकुुलका �ादे�शक          
पवूा�धार तयार पार� सं�थागत गन�, आमस�चार �े�लाई �ो�सा�हत गद� �देश�तर�य सरकार� स�चार            
मा�यमह�को �थापना गन�, �ादे�शक आ�थ�क–सामािजक–राजनी�तक संवेदन�शलतामा नकारा�मक       
�भाव नपन� गर� स�चार मा�यमह�ले �वाह गन� �वषयव�तमुा �व�नयमनका आधारमा पणू�           
�वत��ता हुने, रे�डयो र �टभीको वग�करण गन� र सामदुा�यक र �यवसा�यक उ�दे�यका आधारमा             
शत� र सहु�लयत �कटान गन� आधारभतू नी�त अवल�बन ग�रनेछ ।  
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�देश�भ� स�चा�लत आमस�चार मा�यममा �वदेशी लगानीको �नणा�यक भ�ूमका हुने गर� आउन           
स�ने स�भा�वत लगानीलाई �नय��ण एवं �यव�थापन गन� �भावकार� अनगुमनको �यव�था गन�,           
आमस�चार मा�यममा काय�रत प�कार तथा कम�चार�ह� अ�नवाय� �पमा नेपाल� नाग�रक हुनपुन�,           
कुनै एक �यि�त, प�रवार वा समहुलाई अनलाइन मा�यमबाहेक छापा, ��य��य र ��य मा�यम             
गर� �तनै मा�यममा लगानी गन� रोक लगाउने । य�तै �देश�तरका सरकार� स�चार मा�यमह�लाई             
�यवि�थत गन� ‘�देश स�चार बोड�’ गठन गन� र �यसलाई �वाय�ताका साथ काम गन� वातावरण              
�मलाउने �यव�था गन�। 
 
आमस�चार मा�यममा सरकार� �व�ापनको समानपुा�तक �वतरण, �मजीवी प�कार र कम�चार�को          
�म �ववादमा म�य�थता, आमस�चार मा�यमह�मा आचारसं�हता तथा �व�नयमको �व�धन तथा          
आमस�चार मा�यमह��व��धको उजरु� सनुवुाई, स�चारकम�ह�को �मता �वकास लगायतका        
आव�यक काय� गन� गर� �वाय� र �वत�� �देश रिज��ारको काया�लय �थापना गन� । 
 
स�चारकम� तथा कम�चार�ह�को सामािजक सरु�ा तथा काय��थलज�य जो�खम �यनूीकरणका ला�ग          
‘स�चारकम� सरु�ा कोष’ �थापना गन� आव�यक काननूी �यव�था �मलाउने । �मजीवी           
प�कारह�को पेशागत सरु�ाका ला�ग सेवा, शत� तथा स�ुवधास�ब�धी काननू तजु�मा गर� स�चार            
गहृह�मा काननू काया��वयन गराइने, काननू बमोिजम भए \ नभएको स�ब�धमा भरपद�           
अनमुगनको �यव�था �मलाउने र काननू काया��वयन नगन� स�चार मा�यमह�लाई �देश          
सरकारबाट �ा�त हुने सब ै�कारका स�ुवधाबाट वि�चत गराउने �यव�था �मलाउने ।  
 
�वषयगत नी�त 
 
क) �सारण सेवा 
 
कुन ैएक �यि�त, सं�था वा स�चालकले एकभ�दा बढ� ���वे�सी उपयोग गन� नपाउने �यव�था 
�मलाउने, ���वे�सी �ा�त गरेको �म�तले ��येक १२ वष�मा �देश सरकारले ���वे�सी �फता� �लने, 
���वे�सी �ा�त गरेप�छ ख�ुला बोलकबोल माफ� त ह�ता�तरण ग�रनेछ । �सारण सं�थाको 
�वा�म�व ख�रद, �व�� वा ह�ता�तरण भए ���वे�सी �वतः �देश सरकार अ�तग�त �याइनेछ । 
�ाकृ�तक �कोप, महामार� र मानवीय संकट हँुदा उ�धारको जानकार� र सचूना �वाहका ला�ग �देश 
सरकारले अनरुोध गन� स�ने र �बशषे अव�थामा �वशषे आकि�मक ���वे�सीको �यव�था 
गन�स�नेछ ।  
 
ख) �देश बोड� 
 
�देश सरकारले स�चालन गन� स�चार मा�यमह�लाई �देश स�चार बोड�माफ� त एक�कृत गन�, �देश 
बोड�माफ� त स�चालन हुने स�चार मा�यमह�लाई जनुसकैु �ाकृ�तक �कोपका समयमा समेत �नवा�ध 
स�चालन हुन स�ने गर� आव�यक भौ�तक �यव�था एवं �ोत साधनको �यव�था �मलाउने र बोड�ले 
आ�ना उ�पादन �नजी �े�लाई उपल�ध गराउन स�नेछ ।  
 
ग) �नजी एवं �यवसा�यकरण  
 
�नजी �े�बाट �सारण हुने एफएम रे�डयो र टे�ल�भजन �सारण मा�यमह�लाई �वत��, �न�प�, 
�न�भ�क र �यवसा�यक सं�थाका �पमा स�चालन हुने वातवरण �सज�ना गन�, �सारण मा�यमलाई 
�मता र लगानीका आधारमा ठूलो, मझौला र साना तथा उ�दे�यका आधारमा सामदुा�यक र 
�यवसा�यक गर� वग�करण गन� र सामदुा�यक �सारण सं�थालाई अनदुान र अ�य सहु�लयतमा 
�वशषे �ाथ�मकता �दने ।  
एफएम मा�यमबाट नेटव�क� ङ वा �रले �सारण गनु�पवू� अ�नवाय� �पमा �देश सरकारबाट अनमु�त 
�लनपुन� ।  
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घ) सामदुा�यक �सारण 
 
सामदुा�यक �सारण भ�नाले उपभो�ता समहू, �थानीय �नकाय, साव�ज�नक यातायात, जलवाय ु
प�रवत�न, हावापानी तथा मौसम, जन�वा��य र कृ�षसँग स�बि�धत सरकार� �नकाय, गैरसरकार� 
सं�था वा सहकार�, �थानीय �लब, गुठ�, सामदुा�यक वा साव�ज�नक श�ै�क सं�थाको �वा�म�वमा 
रहेको नाफा आज�न नगन� उ�दे�यका साथ स�चा�लत एफएम, रे�डयो र टे�ल�भजनह�लाई बझुाउनेछ 
।  
 
ङ) सचूना ब�क 
 
�देश�भ� भएका घटनाह�लाई सचूना तथा समाचारका �पमा संकलन गर� स�चार मा�यमह�लाई 
उपल�ध गराउने गर� �यावसा�यक �योजनका ला�ग समाचार सं�था �थापना गन� �नजी �े�लाई 
�ो�सा�हत गन� र �देश स�चार बोड� मातहत �ा�त हुन आएका सचूना एवं समाचारह�को उपयोग गन� 
गर� �देश सरकारले समाचार सं�थाका �पमा �वकास गन� र �नजी स�चार मा�यमह�लाई उपल�ध 
गराउन स�ने �यव�था �मलाउने ।  
 
च) छापा मा�यम 
 
�देश�तरमा गठन हुने �देश �ेस रिज��ारको काया�लयमा छापा मा�यमको दता�, अ�भलेख, 
वग�करण लगायतको �यव�था �मलाइने, दता� भई �काशन न ैनभएको प�प��काको नाम नयाँ 
प��का दता� गन� चाहने �यि�त वा सं�थाले �योग गन� पाउने �यव�था ग�रने । अनदुानका ला�ग मा� 
प�प��का �काशन गन� बद�नयतलाई �न��सा�हत ग�रनेछ ।  
  
छ) अनलाइन �म�डया 
 
समाचारमलूक अनलाइन मा�यमलाई वग�करण गर� अ�य समाचार मा�यम सरह स�ुवधा र 
�नयमनको �यव�था �मलाइनेछ, यो �देशलाई ल��त गर� अ�य �देश वा �वदेशबाट इ�टरनेटको 
मा�यमबाट स�चालन हुने अनलाइन स�चार मा�यमह�लाई काननु बमोिजम �नयमनको �यव�था 
गन�, दता� नभइ स�चालनमा रहेका अनलाइन मा�यमह�लाई �नषधे गन� नी�त अबल�बन ग�रनेछ । 
 
�ोत पिु�ट हुन नस�ने तथा कसकैो च�र� ह�या हुने गर� वा गलत लाभ �लने गर� वा आम मा�नसमा 
�हसंा, आतंकलाई �े�रत गन� गर� �काशन भएका साम�ीह�मा�थ �न��सा�हत गन� नी�त अबल�बन 
ग�रनेछ । �ामक सचूना स��ेषण गन�मा�थ सो सचूना वा समाचारले पारेको �भाव र समाचार 
�का�शत गन�को �नयतका स�ब�धमा �न�प� सनुवुाइका ला�ग �ेस काउि�सल नेपालमा उज�ु गन� 
�ो�सा�हत ग�रनेछ । �यसले �च� नबझुने प�लाई काननुी उपाचारको बाटो खो�न �े�रत ग�रनेछ ।  
 
ज) चल�च� 
 
पय�टक�य �थानह�को �वकास र �व�धन गर� राि��य एवं अ�तरा�ि��य चल�च� छाया�कन �थलको 
�पमा �वकास गर� चल�च� पय�टनलाई समेत �ो�साहन ग�रने, चल�च� छाया�कन गन� आउने 
समहूलाई �शास�नक सहजीकरण, सरु�ा सहजीकरण र �नयमनका ला�ग समेत �वशषे �यव�था 
गन�, �देशको मौ�लक कला, भाषा एवं सं�कृ�तलाई ��त�बि�बत गद� बनेका चल�च�ह�, आ�दबासी 
जनजा�त तथा �व�भ�न मातभृाषामा उ�पा�दत लगायतका यस �े�को मौ�लकता र प�हचानलाई 
�व�धन गन� चल�च�ह�लाई �देश सरकारले �वशषे स�ुवधा तथा सहु�लयत उपल�ध गराउनेछ । 
 
झ) �व�ापन 
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�देश�भ� स�चा�लत �व�ापन एजे�सीह�को दता� �देश�तरमा न ैगन� �यव�था �मलाउने, 
�व�ापनह�लाई �देश�तर�य एजे�सीबाट उ�पादन गन� �यव�थालाई �व�धन गन�, आमस�चार 
मा�यमले राजनी�तक संगठनका नाममा �नवा�चनको समय वा अ�य समयमा �नवा�चनको �व�छता 
र साव�ज�नक मया�दामा ��तकूल �भाव पन� �व�ापन वा अ�य साम�ी �वा�हत गन� नपाउने गर� 
आव�यक काननुी �यव�था ग�रनेछ ।  �यसगैर� आमस�चार मा�यमले कुन ै�नि�चत �वचार, धम� र 
आ�था अथवा �ा�ड, उ�पादन वा सेवाको मा� �चार वा एका�धकार रहने गर� �काशन, �सारण वा 
�दश�न वा �दश�न गन� नपाउने गर� आव�यक काननुी �यव�था ग�रनेछ ।  
 
म�यौदा नी�तका मलूभतू सम�याह�  
 
�देश नं ४ ले तयार पारेको आमस�चार नी�त, २०७५ को म�यौदामा �न�नानसुारका सम�याह� छन ्: 
  

● यो नी�तको म�यौदा राि��य आमस�चार नी�त, २०७३ लाई आधार मानेर बनाइएको पाइ�छ 
। राि��य आमस�चार नी�तलाई �देश अनकुुल बनाउने र �यसमा भएका सम�याह�लाई 
समेत हटाइ थप अ�धकार �दान गनु�पन�मा नी�तको म�यौदामा क�तपय �नय��ण गन� 
�ावधान रा�खएकोछ । 
  

● अनलाइन मा�यमका बारेमा स�ैधाि�तक र �यवहा�रक प�मा �म�डया नी�त ��ट हुन 
सकेको छैन । अनलाइन मा�यमको अ�धकतम उपयोग गर� लोकताि��क म�ूय मा�यतालाई 
सं�थागत, संघीयताको काया��वयन, रा�यका �व�भ�न �नकायको �नगरानी, नाग�रकलाई 
सहज �पमा सेवा �वाह लगायतका काम गन� स�क�छ । तर, नी�तको म�यौदामा अनलाइन 
मा�यम��त अनदुार हुनकुा साथ ैयसको �वकास र �व�तारमा काय��मह� �प�ट छैनन । 
 

● नी�तको म�यौदामा �देशका सब ै�े� र समदुायमा सचूनाको पहँुच पयुा�इ रा�य र 
जनताबीचको दरु� घटाउने भ�नएको छ । दरु� घटाउन ुरा�ो हो तर ��ततु काय��मले दरु� 
घटाउने �प�ट खाका �ददैन ।  
 

● इ�टरनेट �णाल� एवं अ�य �डिजटल मा�यमको स�भा�वत द�ुपयोग �नय��ण गन� स�ने 
�ावधान रा�खएको छ । तर यो कुन अव�थामा कसर� ग�र�छ भ�ने �प�ट हुनपुछ�  । 
 

● ‘राि��य अख�डता, नाग�रकह�बीचको स�भाव, राि��य सरु�ा, लगायत �ादे�शक 
आ�थ�क–सामािजक–राजनी�तक संवेदनशीलतामा नकारा�मक �भाव नपन� गर�’ भ�ने 
�ावधानमा �प�ट र व�तपुरक कारण उ�लेख ग�रनपुछ�  अ�यथा �नय��णको ग�ध आउँछ ।  
 

● आम स�चारका मा�यमह�को वग�करणका ला�ग रे�डयो र टे�ल�भजनको हकमा उसले �ा�त 
गरेको �सारण �मतालाई साना, मझौला वा ठूला स�चार मा�यमका �पमा वग�करण 
ग�रनेछ र �य�ता मा�यमह�को सामदुा�यक वा �यवसा�यक उ�दे�यका आधारमा “शत�” र 
सहु�लयत �कटान ग�रनेछ भ�ने उ�लेख छ । “शत�”तो�ने �ावधान व�त�ुन�ठ हुनपुछ�  । 
 

● म�यौदा नी�तमा ‘कुन ैएक �यि�त, प�रवार वा समहुलाई अनलाइन मा�यमबाहेक छापा, 
��य��य र ��य मा�यम गर� �तन ैमा�यममा लगानी गन� रोक लगाई स�चार मा�यममा 
एका�धकार कायम गन� �दइने छैन’ भ�ने उ�लेख ग�रएको छ । जनु �ावधान राि��य स�चार 
नी�त, २०७३ सँग बा�झएको छ । राि��य आमस�चार नी�त, २०७३ मा छापा र �व�यतुीय 
एउटै �कृ�तको राि��य�तरको �काशन वा �सारण मा�यमको �वा�म�व धारण वा स�चालन 
गरेको एक �यि�त, प�रवार वा समहुलाई अ�य �काशन वा �सारण मा�यमको �वा�म�वमा 
�नणा�यक �ह�सा नहुने गर� �नि�चत शत�स�हत लगानीको सीमा तो�ने स�ब�धमा आव�यक 
काननु �य�था गन� उ�लेख ग�रएको छ ।  
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● �देशका सव ै�े� र समदुायमा प�ुन स�ने गर� �देश �तरका सरकार� स�चार मा�यमह�लाई 
�यवि�थत गन� “�देश स�चार बोड�” गठन गर�नेछ र सो बोड�लाई पणू� �वाय�ताका साथ काम 
गन� वातावरण �मलाइनेछ, भ�ने �यव�था ग�रएको छ । लोकत��मा सरकारले ��य� वा 
अ��य� �पमा �म�डया स�चालन गनु� हँुदैन ।  

● ‘�मजीवी प�कारह�को पेशागत सरु�ाका ला�ग सेवा, शत� तथा स�ुवधा स�ब�धी काननू 
तजु�मा गर� स�चारगहृह�मा काननु काया��वयन गराइनेछ र काननु काया��वयन भए \ 
नभएको स�ब�धमा भरपद� अनगुमनको �यव�था �मलाइने छ’ भ�ने उ�लेख ग�रएको छ । 
प�कारह�को पेशगत सरु�ाका ला�ग �मजीवी प�कार ऐन कायम ैछ । 
 

● सं�वधानमा ���वे�सी �वतरणको अ�धकार संघलाई �दइएको छ । तर, नी�तको म�यौदामा 
कुन ैएक �यि�त, सं�था वा स�चालकले एकभ�दा बढ� ���वे�सी उपयोग गन� नपाउने 
�यव�था �मलाउने, ���वे�सी �ा�त गरेको �म�तले ��येक १२ वष�मा �देश सरकारले 
���वे�सी �फता� �लने, ���वे�सी �ा�त गरेप�छ �नय�मत �सारणमा नगइ ख�रद �व�� गन� 
मनसायलाई �न��सा�हत गन� �सारण सं�थाको �वा�म�व ख�रद, �व�� वा ह�ता�तरण भए 
���वे�सी �वतः �देश सरकार अ�तग�त �याइने �यव�था ग�रएको छ । संघीय सरकारको 
राि��य आमसंचार नी�त २०७३ मा भने ��येक १८ वष�मा ���वे�सी �फता� �लने �यव�था छ 
। यो �वरोधाभाष �मलाउन ुपछ�  । 
 

● एफ.एम रे�डयोको नेटव�क� ङमाफ� त हुने �शारणका कारण �देश�भ�का भाषा, सं�कृ�त र रहन 
सहनमा पन� स�ने नकारा�मक �भाव रोकथाम एवं �यनूीकरण गन� नेटव�क� ङ वा �रले 
�सारण गनु�पवू� अ�नवाय� �पमा �देश सरकारबाट अनमु�त �लनपुन� जनु �यव�था ग�रएको 
छ । यसको उ�दे�य �प�ट हुनपुछ�  । 
 

● म�यौदा नी�तमा दता� नभई स�चालनमा रहेका अनलाईन मा�यमह�लाई �नषधे गन� र �ोत 
पिु�ट हुन नस�ने तथा कसकैो च�र� ह�या हुने गर� वा गलत लाभ �लने गर� वा आम 
मा�नसमा �हसंा, आतंकलाई �े�रत गन� गर� �काशन भएका सामा�ीह�मा�थ पणू�त ��तब�ध 
लगाई �ेस रिज��ारको काया�लयसँग परामश� �लई साइवर सरु�ास�व�धी काननुअनसुार 
कारबाह�को �यव�था �मलाइने �ावधान रा�खएको छ । अनलाइन स�चार मा�यम र 
प�का�रता गन� अनलाइनलाई एउटै त�रकाले हे�रएको छ, जनु आफैमा सम�या��त छ । 
�यसगैर� साइबर सरु�ा अनसुार फौजदार� कारवाह�को �यव�था ग�रएको छ । �यसले 
प�कारलाई समेत फौजदार� अ�भयोग लगाउन स�ने बाटो ख�ुला गरेको छ यो आफैमा गलत 
छ । 

 
म�ुय सझुावह� 
 

● लोकताि��क शासन �यव�थाअन�ुप आमस�चार मा�यमको �वकास, �व�तार र 
अ�भ�यि�त �वत��ताको र�ा र �व�धनको मलू मम�लाई आ�मसाथ गरेर �देश नी�त तयार 
पान� आव�यक छ । नी�तले �म�डया र प�कारलाई जवाफदेह� बनाउन �ो�साहन गनु�पछ� , 
�यसका ला�ग �नय��ण नभई सहजीकरण गन� �स�धा�तबाट �नद��शत हुन ज�र� छ ।  
 

● राि��य आमस�चार नी�तसँग नबा�झने तर �देशमा थप अवसर �सज�ना गन� गर� नी�त 
बनाउन आव�यक छ । �यसका ला�ग �म�डयाको भ�ूमका र आ�धकार कटौती हुने 
�ावधानलाई हटाउन ज�र� छ ।  
 

● अनलाइन मा�यमका बारेमा स�ैधाि�तक र �यवहा�रक �पमा ��ट हुन आव�यक छ । 
अनलाइन मा�यमलाई �नय��ण होइन, �व�तार र �यवि�थत गन� मा�यताबाट �नद��शत हुन 
आव�यक छ ।  
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● प�कारलाई फौजदार� अ�भयोग लगाउन स�ने बाटो ख�ुला ग�रएको छ । प�कारलाई 
फौजदार� नभएर देवानी काननु आक�ष�त हुने �यव�था गन� आव�यक छ ।  
 

● नी�तमा �देशका सब ै�े� र समदुायमा सचूनाको पहँुच पयुा�उने र नाग�रकलाई सश�तीकरण 
गन� �ावधान रा� आव�यक छ ।  

● आमस�चारका मा�यमह�मा थप लगानीका ला�ग �ो�सा�हत गद� लगानीलाई पारदश� बनाई 
यसलाई �यवसा�यक एवं ��त�पध� बनाउन �ो�सा�हत गन� नी�त उ�लेख गन� ज�र� छ ।  
 

● इ�टरनेट �णाल� एवं अ�य �डिजटल मा�यमको �योग र �यसबाट हुन स�ने लाभलाई 
�ाथ�मकता �दन ज�र� छ न �क द�ुपयोग �नय��णलाई ।  
 

● ‘राि��य अख�डता, नाग�रकबीचको स�भाव, राि��य सरु�ा, लगायत �ादे�शक 
आ�थ�क–सामािजक–राजनी�तक संवेदनशीलतालाई �म�डयाले �याल गनु�पछ�  । र, �म�डयाको 
�व�नयमनको िज�मा �वयं �म�डयालाई �दनपुछ�  । अनगुमनका �पमा �व�नयमनलाई ब�ुन ु
हँुदैन ।  
 

● आमस�चार मा�यमका �वषयव�तलुाई गुण�तर�य, �व�वसनीय, र जवाफदेह� बनाउन 
�ो�साहन गनु�पछ� , जसले गदा� �म�डयासँग स�ब�ध प�न र�हरह�छ र ह�त�ेप प�न हँुदैन ।  
 

● आमस�चारका मा�यमह�को वग�करण गर� सामदुा�यक �म�डयालाई सहु�लयत �दान 
गनु�पछ�  । �यवसा�यक �म�डयालाई �व�धन गन� र �तनीह�को सरु�ाको ��याभतू गनु�पछ�  ।  
 

● म�यौदा नी�तमा ‘कुन ैएक �यि�त, प�रवार वा समहुलाई अनलाइन मा�यमबाहेक छापा, 
��य��य र ��य मा�यम गर� �तन ैमा�यममा लगानी गन� रोक लगाई स�चार मा�यममा 
एका�धकार कायम गन� �दइने छैन’ भ�ने उ�लेख ग�रएको छ जनु �ावधान राि��य स�चार 
नी�त, २०७३ सँग बा�झएको छ । राि��य आमस�चार नी�त, २०७३ मा भएको �यव�थालाई 
�यान �दई अनलाइनबाहेक छापा वा �सारण मा�यममा लगानी भएका कुन ैएक �यि�त, 
प�रवार वा समहुले अक� मा�यममा �नणा�यक �ह�सा नहुने गर� लगानी गन� स�ने �यव�था 
गन� आव�यक दे�ख�छ ।  
 

● समाचार सं�था खो�न �नजी �े�लाई �ो�साहत ग�रने छ भ�ने �यव�था रा� ज�र� छ । 
सरकारले सरकार� �तरमा समाचार सं�था खो�ने �ावधानलाई हटाउन आव�यक छ ।  
 

● ���वे�सी �वतरणको अ�धकार संघलाई भएकाले �देश सरकारको ���वे�सी नी�त संघीय 
सरकारसँग मेल खाने गर� रा� आव�यक छ ।  
 

● �देशका सव ै�े� र समदुायमा प�ुन स�ने गर� �देश�तरका सरकार� स�चार मा�यमह�लाई 
�यवि�थत गन� “�देश स�चार बोड�” गठन गर�नेछ र सो बोड�लाई पणू� �वाय�ताका साथ काम 
गन� वातावरण �मलाइनेछ, भ�ने �यव�था ग�रएको छ । �यसलाई हटाउन आव�यक छ । 
लोकत��मा सरकारले ��य� वा अ��य� �पमा �म�डया स�चालन गन� हँुदैन ।  
 

● ‘�मजीवी प�कारह�को पेशागत सरु�ाका ला�ग सेवा, शत� तथा स�ुवधास�ब�धी �मजीवी 
प�कार ऐनअनसुार ग�रने �यव�था गनु�पछ�  �कन�क प�कारह�को पेशागत सरु�ाका ला�ग 
�मजीवी प�कार ऐन कायम ैछ । आव�यक परे �देश�तरमा �मजीवी प�कार ऐन बनाउन 
स�क�छ । र, �यसमा थप �ावधानह� रा� स�क�छ ।  
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● एफ.एम रे�डयोको नेटव�क� ङमाफ� त हुने �सारणका कारण �देश�भ�का भाषा, सं�कृ�त र रहन 
सहनमा पन� स�ने नकारा�मक �भाव रोकथाम एवं �यनूीकरण गन� नेटव�क� ङ वा �रले 
�सारण गनु�पवू� �देश सरकारलाई जानकार� �दने �यव�था गन� आव�यक छ ।  
 

● म�यौदा नी�तमा �देशमा प�का�रता गन� अनलाईन मा�यमह�को दता�को �यव�था गन� 
स�क�छ । अनलाइनलाई �नषधे गन� र साम�ीह�मा�थ पणू� ��तब�ध �यव�थालाई 
प�रमाज�न गन� आव�यक छ । �म�डयालाई �नय��ण र पणु� ��तव�ध लगाउन हँुदैन । गलत 
काम �म�डयाले गरेका छन ्भने अदालतबाट �मा�णत भएको ख�डमा कारवाह� गन� स�क�छ 
।  
 

● अनलाइन मा�यम र प�का�रता गन� अनलाइन मा�यमलाई फरक–फरक त�रकाले हेन� 
आव�यक छ । अनलाइन मा�यमह�लाई िज�मेवार तथा जवाफदेह� हुन र प�का�रता गन� 
खो�लएका अनलाइन मा�यमह�लाई प�का�रताको आचार सं�हता र म�ुय मा�यतालाई 
पालना गन� �ो�साहन गन� �यव�था गन� आव�यक छ ।  

 
बुँदागत सम�या र सझुाव 
 
बुँदा 
न�बर 

�व�यमान अव�था हुनपुन� कै�फयत 

१=२ आम स�चार मा�यमह�को 
अ�धकतम 
उपयोग�वारा �देश 
�भ�का सव ै�े� र 
समदुायमा 
सचूनाको पहँुच 
�व�तार गर� रा�य 
र जनतावीचको दरु� 
घटाउने । 

आम स�चार मा�यमह�को 
अ�धकतम उपयोग�वारा 
�देश�भ�का सव ै�े� र 
समदुायमा सचूनाको पहँुच 
पयुा�उने ।  
 

सचूनाको पहँुच पयुा�उनु   
म�ुय कुरा हो । �यसको     
�भाव के पछ� भ�ने अका�     
पाटो भएकाले । 

१.९ प�छ�लो समय �त� �पमा    
�वकास एवं �व�तार   
भइरहेको इ�टरनेट  
�णाल� एवं अ�य   
�डिजटल 
मा�यमको 
स�भा�वत 
द�ुपयोग �नय��ण  
गर� यसका  
सकारा�मक 
लाभह�को �व�धन  
गन� । 

इ�टरनेट �णाल� एवं अ�य    
�डिजटल 
मा�यमलाई 
�यवि�थत र  
�वर ्�ध न ग�रनेछ  
। 

द�ुपयोग हु�छ र   
�यसलाई �नय��ण  
ग�रनपुछ� भ�ने  
प�रक�पना भ�दा  
�यसलाई �यवि�थत र   
�व��धन गदा� �डिजटल   
�म�डयाबाट बढ� लाभ �लन    
स�कने भएकाले । 

२.३ राि��य अख�डता,  
नाग�रकह�वीचको सदभाव,  
राि��य सरु�ा, लगायत   
�ादे�शक 
आ�थ�क–सामािजक–राजनी
�तक संवेदनशीलतामा  
नकारा�मक �भाव नपन�   

स�चार मा�यह�लाई  
�व�नयमनका ला�ग  
�ो�साहन ग�रनेछ । 

नकारा�मक �भाव नपन�   
उ�लेख हुनासाथ �ेसका   
अ�धकार कुि�ठत हुन   
स�ने स�भावना रहेकाले 

से�टर फर �म�डया �रसच� - नेपाल 8 



ग�डक� �देश आमस�चार नी�त, २०७५ | म�यौदामा�थ �ट�पणी र सझुाव 

गर� स�चार मा�यमह�ले   
�वाह गन� �वषयब�तमुा   
�व�नयमनका आधारमा  
पणू� �वत��ता हुनेछ ।  

२.४ �देश�भ� स�चालन हुने   
छापाखाना र �शारणका   
मा�यममा काय�रत  
जनशि�तको यो�यता र   
�मता �नधा�रण गर�   
आमस�चार मा�यमका  
�वषयब�तलुाई गुण�तर�य,  
�व�वसनीय र जवाफदेह�   
बनाइनेछ । 

�देश�भ� स�चालन हुने   
छापामा�यम, �शारण  
मा�यम र अनलाइनमा   
�मजीवी प�कार ऐन र    
�नयमावल� लागू ग�रनेछ ।    
कम�चार�ह�को हकमा �म   
ऐन र �नयमावल� लागू    
ग�रनेछ । छापामा�यम,   
�शारण मा�यम र   
अनलाइनमा �व�नयमावाल�  
बनाइ लागू गनु�पन�छ । 

ऐन, �नयमावल� र   
�व�नयमावल�मा नै  
जनशि�तको यो�यता र   
�मताको �नधा�रण गन�   
स�कने भएकाले । रा�यले    
प�कारको यो�यता र   
�मता �नधा�रण गन� होइन    
। 

२.६ आम स�चारका  
मा�यमह�को बग�करणका  
ला�ग रे�डयो र   
टे�ल�भजनको हकमा उसले   
�ा�त गरेको �सारण   
�मतालाई साना, मझौला   
वा ठूला स�चार मा�यमका    
�पमा बग�करण ग�रनेछ र    
�य�ता मा�यमह�को  
सामदुा�यक वा �यवसा�यक   
उदे�यका आधारमा शत� र    
सहु�लयत �कटान ग�रनेछ ।  

आम स�चारका  
मा�यमह�को बग�करणका  
ला�ग रे�डयो र   
टे�ल�भजनको हकमा उसले   
�ा�त गरेको �सारण   
�मतालाई साना, मझौला   
वा ठूला स�चार मा�यमका    
�पमा बग�करण ग�रनेछ र    
�य�ता मा�यमह�को  
सामदुा�यक वा �यवसा�यक   
उदे�यका आधारमा  
सहु�लयत �कटान ग�रनेछ ।  

शत� रा�ासाथ �ेसका   
अ�धकारमा अवरोध  
�सज�ना हुन स�ने भएकाले 

२.८ �देश�भ� स�चा�लत  
आमस�चार मा�यममा  
�वदेशी लगानीको �नणा�यक   
भ�ूमका हुने गर�   
आउनस�ने स�भा�वत  
लगानीलाई �नय��ण एवं   
�यव�थापन गन� �भावकार�   
अनगुमनको �यव�था  
ग�रनेछ । आमस�चार   
मा�यममा काय�रत प�कार   
तथा कम�चार�ह� अ�नवाय�   
�पमा नेपाल� नाग�रक   
हुनपुन�छ ।  

�देश�भ� स�चा�लत  
आमस�चार मा�यममा  
�वदेशी लगानीको �नणा�यक   
भ�ूमका रा� पाइने छैन ।     
�म�डयामा हुने �वदेशी   
लगानीको अनगुमन ग�रने   
छ ।  

�वदेशी लगानी भएका   
�म�डयामा काय�रत प�कार   
तथा कम�चार�ह� अ�नवाय�   
�पमा नेपाल� नाग�रक   
हुनपुन�छ । 

नी�तगत �पमा नै �प�ट    
गदा� लगानी प�न आउन    
स�ने र �नय��ण गन�    
आव�यक नपन� भएकाले ।  

सचुना तथा संचार �े�को    
द�घ�का�लन नी�त २०५९   
मा “नेपाल� प�का�रताको   
�े�मा पया��त मा�ामा   
�वदेशी लगानी �वा�हत   
भइरहेको हँुदा छापा   
मा�यमको �वकासका  
ला�ग �वदेशी लगानी   
�वीकार नगन�” कुरा   
उ�लेख छ । 

२.१० कुन ैएक �यि�त, प�रवार वा 
समहुलाई अनलाइन 
मा�यम बाहेक छापा, 

कुन ैएक �यि�त, प�रवार 
वा समहुले अनलाइन 
मा�यम बाहेक छापा वा 

छापा वा �सारण   
मा�यमको अनलाइन  
मा�यम अ�नवाय� ज�तै   
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��य��य र ��य मा�यम 
गर� �तन ैमा�यममा लगानी 
गन� रोक लगाई स�चार 
मा�यममा एका�धकार 
कायम गन� �दइने छैन । 
 

�सारण मा�यममा 
�नणा�यक लगानी गन� 
स�नेछन ्। �यसभ�दा बढ� 
मा�यममा �नणा�यक �ह�सा 
लगानी गन� पाइने छैन ।  
 

भएकाले ती दईु वटा    
�म�डयामा पणू� र   
�यसभ�दा बाहेकमा  
�नणा�यक �ह�सा लगानी   
गन� �यव�था नहँुदा   
�म�डयामा एका�धकार  
नहुने भएकाले । सचूना    
तथा संचार �े�को   
द�घ�का�लन नी�त २०५९   
मा कुनै प�न �यि�त,    
सं�था वा क�पनीलाई   
�काशन गहृ, समाचार   
एजे�सी, रे�डयो �सारण   
सं�था र टे�ल�भजन   
�सारण सं�थाह�म�ये  
बढ�मा कुनै दईुटा   
मा�यमको संचालन गन�   
अनमु�त �दने र यसर�    
अनमु�त �ददा दो�ो   
मा�यममा कुल लगानीको   
४० ��तशतस�म मा�   
लगानी गन� पाउने �ावधान    
छ । 

२.११ स�चार मा�यमह�को 
�ो�साहनका ला�ग �दान 
ग�रने लोकक�याणकार� 
�व�ापनको �भावकार� र 
�यायपणू� �वतरणका ला�ग 
काननु बनाई �यवि�थत 
ग�रनेछ । य�ता �व�ापनमा 
�ा�मण �े�बाट स�चा�लत 
सेवामलूक आम स�चार 
मा�यमह�लाई �ाथ�मकता 
�दइने छ । 

संचार मा�यमलाई �दान   
ग�रने लोकक�याणकार�  
�व�ापन काननु बनाई   
औ�च�यका आधारमा  
�वतरण गन� �यव�था   
�मलाइने छ । 

बढ� पहँुच यसको प�हलो    
स�ैधाि�तक आधार  
हुनपुछ�  । 

२.१२ जनताको सचूनाको 
अ�धकार र रा�यको 
नाग�रक��तको दा�य�व 
बहनको ला�ग �देशका सव ै
�े� र समदुायमा प�ुन स�ने 
गर� �देश �तरका सरकार� 
स�चार मा�यमह�लाई 
�यवि�थत गन� “�देश 
स�चार बोड�” गठन गर�नेछ 
र सो बोड�लाई पणू� 
�वाय�ताका साथ काम गन� 
वातावरण �मलाइनेछ । 

 ��य� वा अ��य� �पमा    
सरकारले �म�डया  
स�चालन गन� ज�र� छैन    
। 
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२ .१८ �मजी�व प�कारह�को 
पेशागत सरु�ाका ला�ग 
सेवा, शत� तथा स�ुवधा 
स�ब�धी काननु तजु�मा गर� 
स�चारगहृह�मा काननू 
काया��वयन गराइनेछ र 
काननु काया��वयन 
भए÷नभएको स�ब�धमा 
भरपदा� अनगुमनको 
�यव�था �मलाइने छ । 
काननु काया��वयन नगन� 
स�चार मा�यमह�लाई 
�देश सरकारबाट �ा�त हुने 
सव ै�कारका स�ुवधाबाट 
बि�चत गराइने �यव�था 
�मलाइनेछ । 

�देशबाट �काशन तथा   
�सारण हुने आमस�चार   
मा�यमह�मा �मजी�व  
प�का ऐन लागू ग�रनेछ ।     
काननु काया��वयन भए /    
नभएको अनमुगन गन�   
�यव�था �मलाइनेछ । 

�मजी�व प�कार ऐनले नै    
प�कारलाई �नद��शन गन�   
स�ने र �यसलाई   
आव�यकता अनसुार  
संशोधन गन� स�कने   
भएकाले । 

३.१ ���वे�सी �वतरणको 
हालको �यव�थामा संशोधन 
गद� कुन ैएक �यि�त, सं�था 
वा स�चालकले एक भ�दा 
बढ� ���वे�सी उपयोग गन� 
नपाउने �यव�था �मलाइने 
छ । साथ ै���वे�सीलाई 
राि��य �ोतका �पमा 
�वकास गन� ���वे�सी 
�ा�त गरेको �म�तले ��येक 
१२ वष�मा  �देश सरकारले 
���वे�सी �फता� �लनेछ । र, 
सोह� ���वे�सीलाई 
��त�पधा� एवं  �नि�चत 
मापद�डका आधारमा पनुः 
नयाँ सरह �वतरणको 
�यव�था गन� स�ने गर� 
मापद�ड �वकास ग�रनेछ । 
यो �यव�था �देश राजप�मा 
सचूना छा�पएको  �म�तदे�ख 
लागू हुनेछ । 

���वे�सी �वतरणको  
हालको �यव�थामा संशोधन   
गद� यो �ावधानलाई संघीय    
सरकारलाई �ा�त  
अ�धकारको आधारमा  
�देशले �यव�थापन गन�   
�यव�था ग�रनेछ । 

���वे�सी �वतरण गन�   
अ�धकार �देशलाई नभइ   
संघलाई भएकाले । 

३.१.२ ���वे�सी �ा�त गरेप�चात ्
�नय�मत �सारणमा नगई 
ख�रद �व�� गन� 
मनसायलाई �न��सा�हत 
गन� �सारण सं�थाको 
�वा�म�व ख�रद, �व�� वा 
ह�ता�तरण भए ���वे�सी 
�वतः �देश सरकार मातहत 
�याइने छ । यसगैर� 
एकपटक ���वे�सी �ा�त 
ग�रसकेप�छ ३ वष�स�म 

 ���वे�सी �वतरण गन�   
अ�धकार �देशलाई नभइ   
संघलाई भएकाले । 

यो �ावधानलाई संघीय   
सरकारलाई �ा�त  
अ�धकारको आधारमा  
�मलाउन आव�यक छ । 
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न�वकरण नभएको 
अव�थामा समेत सो 
���वे�सी �वत : सरकार 
मातहत आउने �यव�था 
ग�रनेछ । 

३.१.३ ���वे�सी �पे��म कम 
भएका ठाउँमा ���वे�सी 
उपल�धतालाई सहज 
बनाउन आव�यक अ�ययन 
ग�रनेछ । �सारण �े�का 
इजाजत �ा�त सं�थाले 
पर�पर पवूा�धार तथा 
भ–ूउप�हको सह�योग तथा 
साझदेार� गन� चाहेमा 
�य�ता �यासलाई �ो�साह 
ग�रनेछ  । 

यो �ावधान हटाउन   
आव�यक छ । 

यो अ�धकार �देशलाई   
नभइ संघलाई भएकाले । 

३.२.२ �देश स�चार बोड� माफ� त 
स�चालन हुने स�चार 
मा�यमह�लाई जनुसकैु 
�ाकृ�तक �कोपका समयमा 
समेत �नवा�ध स�चालन हुन 
स�ने गर� आव�यक भौ�तक 
�यव�था एवं �ोत साधनको 
�यव�था �मलाइने छ । 

 यो �ावधान ठ�क भएप�न    
यसर� संचा�लत �म�डयाको   
समयाव�ध तो�न  
आव�यक छ । 

३.३.३ एफ.एम रे�डयोको नेटव�क� ङ 
माफ� त हुने �शारणका 
कारण �देश �भ�का भाषा, 
सं�कृ�त र रहन सहनमा पन� 
स�ने नकारा�मक �भाव 
रोकथाम एवं �यनूीकरण 
गन� नेटव�क� ङ वा �रले 
�सारण गनु�पवू� अ�नवाय� 
�पमा �देश सरकारबाट 
अनमु�त �लनपुन� �यव�था 
�मलाइने छ । 

एफ.एम रे�डयोको नेटव�क� ङ   
माफ� त �देशमा �सारण हुने  
समाचारमलुक तथा अ�य   
काय��मह�ले �देशको  
भाषा, सं�कृ�त र रहन    
सहनलाई स�मान गनु�   
पन�छ ।  
नेटव�क� ङ वा �रले �सारण    
गनु� पवू� �देश सरकारलाई    
जानकार� �दन ुपन�छ ।  

�काशन पवु� ��तव�धका   
साथै �नय��ण गन� स�ने    
संभावनालाई सधुार गन�   
ज�र� भएकाले । 

३.५.२ �देश स�चार बोड� मातहत 
�ा�त हुन आएका सचूना एवं 
समाचारह�को उपयोग गन� 
गर� �देश सरकारले 
समाचार सं�थाका �पमा 
�वकास गन� र �नजी स�चार 
मा�यमह�लाई उपल�ध 
गराउन स�ने �यव�था 
�मलाइने छ । 

 लोकत��मा सरकारले  
समाचार सं�था स�चालन   
गन� हँुदैन । समाचार    
सं�था �थापना गन� �नजी    
�े�लाई �ो�साहन गन�   
आव�यक हु�छ । 

३.७.३ दता� नभई स�चालनमा 
रहेका अनलाईन 
मा�यमह�लाई �नषधे 
ग�रने छ । �ोत पिु�ट हुन 

प�का�रता गन� उ�दे�यका   
अनलाइन 
मा�यमलाई दता�  
गराउन ुपन�छ । 

�य�ता अनलाइनले काननु   
र प�कार आचारसं�हता   
पालना गनु�पन�छ । 
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नस�ने तथा कसकैो च�र� 
ह�या हुने गर� वा गलत लाभ 
�लने गर� वा आम मा�नसमा 
�हसंा, आतंकलाई �े�रत गन� 
गर� �काशन भएका 
सामा�ीह�माथी पणू�त 
��तव�ध लगाउदै �ामक 
सचूना स��ेषण गन� माथी 
सो सचूना वा समाचारले 
पारेको �भाव र समाचार 
�का�शत गन�को �नयतका 
स�ब�धमा �ेस रिज��ारको 
काया�लयसँग परामश� �लई 
साइवर सरु�ा स�व�धी 
काननु अनसुार कारबाह�को 
�यव�था �मलाइने छ ।  

३.९.३ 

 

 

आमस�चारमा�यमले 
राजनी�तक स�गठनका 
नाममा �नवा�चनको समय 
वा अ�य समयमा 
�नवा�चनको �व�छता र 
साव�ज�नक मया�दामा 
��तकूल �भाव पान� 
�व�ापन वा अ�य साम�ी 
�वा�हत गन� नपाउने गर� 
आव�यक काननुी �यव�था 
ग�रनेछ । 

आमस�चारमा�यमले 
दल�य सं�कार र   
साव�ज�नक मया�दा अनसुार   
रहेर राजनी�तक दलका   
सचूनामलुक जानकार�  
�व�ापनसाम�ी �वा�हत  
गन� स�नेछन ् । तर, �यसो     
गदा� दलह�को है�सयत   
अनसुार समय �नधा�रण गन�    
आव�यक हु�छ ।   
�नवा�चनको समयमा  
�नवा�चन आयोगको  
आचारसं�हतालाई पालन  
गनु�पछ�  ।  

राजनी�तक दलह�ले 
दल�य सं�कार र 
साव�ज�नक मया�दा 
अनसुार आ�ना 
जानकार�मलुक साम�ीह� 
�व�ापनका �पमा 
आमस�चार 
मा�यमह�लाई  �दन स�ने 
�यव�था हुनपुछ�  । �कनक� 
आमस�चार मा�यमह� 
राजनी�तक स�चारको 
�चार÷�सार गन� मा�यम 
हुनपुछ�  ।  
 

३.९.४ आमस�चार मा�यमले कुन ै
�नि�चत �वचार धम� र 
आ�था अथवा �ा�ड, 
उ�पादन वा सेवाको मा� 
�चार वा एका�धकार रहने 
गर� �काशन, �सारण वा 
�दश�न गन� नपाउने गर� 
आव�यक काननुी �यव�था 
ग�रनेछ । 

आमस�चार मा�यमले  
नेपालको भा�षक, धा�म�क,   
सां�कृ�तक, वचैा�रक  
�व�व�धलाई स�मान गद�   
�ा�ड, उ�पादन वा सेवाको    
�व�व�धलाई स�मान  
गनु�पछ�  । 

लोकत��मा �व�वधतालाई  
समा�न भएप�छ  
एका�धकार नहुने भएकाले   
। 
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