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प्रदे श १

प्रदे श रे डियो, एफएम र टे लिलिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन
बनेको ववधेयक’ माथथको समीक्षा
सेन्टर फर लमडिया ररसर्न – नेपाि
पष्ृ ठिलु म
प्रदे श १ मा आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति ियार पाररएको छै न । िर, प्रसारण माध्यम
तनयमन गनन प्रदे श रे डियो, एफएम र टे लिलिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको
ववधेयक’ २०७५, असार ६ गिे पाररि िइै िागू िइसकेको छ । सुरुमा मस्यौदा गररएको
ववधेयकमा रे डियो, एफएम र टे लिलिजन बन्द गने अधधकार प्रदे श सरकारिाई ददएको िन्दै
नेपाि पत्रकार महासंघ प्रदे श सलमतिदे खि सांसदहरुिे ववरोध गरे पतछ प्रदे श संसदिे िी
प्रावधानिाई प्रदे शसिािे संशोधन गदै पाररि

गरे को हो ।

ववधेयकमाथथ संशोधन
विधेयकमा व्यिस्था

संशोधनको व्यहोरा

दफा ११

दफा ११(१) प्रसारणमा दफा

उपदफा १

रोक

लगाउन

११

सककने: सचेत

(१)

विषय,

कुनै

खास भौगोललक

घटना

िा रान्रियता

क्षेत्रसँग सम्बन्धधत कुनै इकाईबीचको

सककने: सचेत गराउन सककने:
साियभौमसत्ता, नेपालको साियभौमसत्ता
अखण्डता,

िा

संघीय

सम्बधध

िा

भौगोललक अखण्डता,
रान्रियता िा संघीय

प्रसारण विलभधन जात, जाती, धमय इकाईबीच सम्बधध िा

काययक्रम

संस्थाबाट प्रसारण गनय िा
नपाउने

प्रसारणमा दफा ११ (१) प्रसारणमा

गराउन

एक पटकमा ६ महहना ‘नेपालको
नबढाई

ऐनमा व्यिस्था

गरी

लगाउन सक्ने छ ।

सम्प्रदायबीचको

रोक सम्बधधमा

खलल

सु– विलभधन जात, जाती,

पने, धमय िा सम्प्रदाय बीचको

राज्यद्रोह, गाली बेईज्जती सु–सम्बधधमा खलल पने,
िा अदालतको अिहे लना
राज्यद्रोह, गाली बेईज्यती
हुने
िा
अपराध
गनय
िा अदालतको अिहे लना
दरु
गने
िा
ु त्साहन
हने िा अपराध गनय
साियजननक
लशरटाचार, ु
ु त्साहन गने िा
नैनतकताको प्रनतकुल कायय दरु
गने,

श्रमप्रनत
1

अिहे लना
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गने र जातीय छुिाछुत एिं साियजननक लशरटाचार,
लैङ्गगक

विभेदलाई नौनतकताको प्रनतकूल
गने काययक्रम कायय गने, श्रमप्रनत

दरु
ु त्साहन
प्रसारण

गरे मा

त्यस्तो

प्रसारण

संस्थालाई

प्रदे श

सरकारले

पहहलो

पटक

सचेत गराउन सक्नेछ ।

(बबमल काकी, सावित्रा कुमारी
रे ग्मी, लछुमन नतिारी, राजेधद्र
कुमार

राई

(नेकपा)

र

केदार

काकी ( नेपाली कांग्रेस संसदीय
दलका प्रमुख सचेतक) ले दताय
गराएको संशोधन व्यहोरा)

रोक

लगाउने

हटाएर

गने

व्यिस्था

जररिाना

अिहे लना गने र जातीय
छुिाछुत एिं लैङ्गगक
विभेदलाई दरु
ु त्साहन गने
काययक्रम प्रसारण गरे मा
त्यस्तो प्रसारण
संस्थालाई प्रदे श
सकारकारले पहहलो पटक
सचेत गराउन सक्नेछ

हुनुपने (संविधानको धारा
१९ को ममय विपररत)
प्रसारण पूिय रोक लगाइने
छै न ।’

(नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार
काकीले दताय गराएको संशोधन
व्यहोरा)

दफा ११

दफा ११ उपदफा २ उपदफा: उपदफा

उपदफा २

बमोन्जम

सचेत

अधतगयत

बनेको

विपररत

कुनै

काययको विपररत

प्रसारण

संस्था, त्यस्तो

प्रसारक

िा

सम्बधधीत प्रसारक

अधय व्यन्क्तलाई तोककएको अधय
अगधकारीले
हजारदे खख
जररिाना
तर,

रु.
रु.१
गनय

जररिाना
2

िा

ननयम अधतगयत

गरे ÷गराएमा प्रसारण

त्यस्तो

बमोन्जम

गराउँ दा सचेत गराउँ दा समेत यस

समेत यस ऐन िा यस ऐन ऐन

प्रसारण

१

यस
बनेको

ऐन
ननयम

कुनै

काययको

प्रसारण

संस्था,

गरे ÷गराएमा

िा

सम्बन्धधत
व्यन्क्तलाई

१० तोककएको अगधकारीले १०

लाखसम्म हजार दे खख १ लाखसम्म
सक्नेछ

। जररिाना गनय सक्नेछ ।

गनअ
ुय नघ तर, जररिाना गनुय अनघ
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प्रदे श

सरकारले

त्यस्तो प्रदे श

सरकारले

प्रसारण संस्थालाई आफ्नो प्रसारण

त्यस्तो

संस्थालाई

सफाई पेश गनय मन
ु ालसि आफ्नो सफाई पेश गने
माकफकको मौका हदनप
ु नेछ मन
ु ालसब
।

(बबमल काकी, सावित्रा कुमारी
रे ग्मी, लछुमन नतिारी, राजेधद्र

माकफकको

मौका हदनु पने छ भनी
थप गररएको छ ।

कुमार राई (नेकपा) र केदार
काकी (नेपाली कांग्रेस संसदीय
दलका प्रमुख सचेतक) ले दताय
गराएको संशोधन व्यहोरा)

दफा १२

दफा १२ उपदफा १:

उपदफा १

कुनै प्रसारण संस्थाले
यस ऐन िा यस ऐन
अधतगयत बनेको
ननयमको विपररत कुनै

यो व्यिस्था पुरै हटाउनुपने। यो प्रािधान हटाइएको ।
(बबमल काकी, सावित्रा कुमारी
रे ग्मी, लछुमन नतिारी, राजेधद्र
कुमार राई (नेकपा) र केदार
काकी (नेपाली कांग्रेस संसदीय
दलका प्रमुख सचेतक) ले दताय

काययक्रम प्रशारण गरे मा

गराएको संशोधन व्यहोरा)

सम्बधधीत मधत्रालयले

‘इजाजि पत्र िारे ज गनन

त्यस्तो प्रसारण

सक्ने व्यवस्था िारे ज गने

संस्थालाई पहहलो पटक
सचेत गराउन सक्नेछ ।

वाक्य हटाई तनयमन गने
िन्ने

थप्ने

(संववधानको

धारा १९को २ को प्रतिकुि
रहे को) ।’

(नेपािी कांग्रेसका सांसद केदार
काकीिे दिान गराएको संशोधन
व्यहोरा)

यो व्यवस्था पुरै हटाउनुपने।
(नेकपाका सांसद ववमि काकीिे
दिान गराएको संशोधन व्यहोरा)

दफा १२
उपदफा २

दफा १२ उपदफा २
उपदफा

१

यो व्यिस्था पुरै हटाउनुपने। यो प्रािधान हटाइएको।

बमोन्जम (विमल काकी, सावित्रा कुमारी

3
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सचेत

गराउदा

समेत रे ग्मी, लछुमन नतिारी, राजेधद्र

यस ऐन िा यस ऐन कुमार राई (नेकपा) र केदार

अधतगयत बनेको ननयम काकी (नेपाली कांग्रेस संसदीय

विपररत कुनै काययक्रम दलका प्रमुख सचेतक) ले दताय
प्रसारण

गरे मा

प्रदे श गराएको संशोधन व्यहोरा)

सरकारले यस्तो प्रसारण यो व्यिस्था परै हटाउनपने।
ु
ु
संस्थाले प्राप्त गरे को
इजाजत पत्र रद्ध गनय
सक्नेछ ।

(नेकपाका सांसद बबमल काकीले
दताय गराएको संशोधन व्यहोरा)

दफा १२

दफा १२ उपदफा ३M

यो व्यिस्था पुरै हटाउनुपने। यो प्रािधान हटाइएको ।

उपदफा ३

उल्लेखखत उपदफा २

(विमल काकी, सावित्रा कुमारी

बमोन्जम इजाजत पत्र
रद्ध गनुय अनघ प्रदे श
सरकारले यस्तो प्रसारण
संस्थालाई आफ्नो
सफाइ पेश गनय
मुनालसि माकफकको

रे ग्मी, लछुमन नतिारी, राजेधद्र
कुमार राई (नेकपा) र केदार
काकी (नेपाली कांग्रेस संसदीय
दलका प्रमुख सचेतक) ले दताय
गराएको संशोधन व्यहोरा)

यो व्यिस्था पुरै हटाउनुपने।

मौका हदनुपनेछ ।

(नेकपाका सांसद बबमल काकीले

दफा १६

दफा १६ उपदफा

दफा

उपदफा १

१(क)M राजनननतक

(क)

दताय गराएको संशोधन व्यहोरा)

१६

उपदफा

१(क): दफा १५ उपदफा १(क):

राजनीनतक

दलहरुलाई गलत र भ्रामक तथ्य
प्रनतकुल असर पने विषयका राखेर राजनैनतक दल,
दलहरुलाई प्रनतकुल
कुराहरुको सटटा गलत र
असर गने गरी विज्ञापन
व्यन्क्त, संस्था, समुदाय
भ्रामक
तथ्य
राखेर
प्रासारण गनय पाइने छै न
लगायतलाई प्रनतकूल
राजनैनतक दल, व्यन्क्त,
।
असर पने विषयमा
संस्था,
समद
ु ाय
लगायतलाई प्रनतकुल असर विज्ञापन प्रसारण गनय
पने

विषयका

हुनुपने ।

कुराहरु नपाइने भधने थप

(विमल काकी, सावित्रा कुमारी
रे ग्मी, लछुमन नतिारी, राजेधद्र
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गररएको छ ।
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कुमार राई (नेकपा) र केदार
काकी (नेपाली कांग्रेस संसदीय
दलका प्रमुख सचेतक) ले दताय
गराएको संशोधन व्यहोरा)

राजनैनतक
प्रनतकुल

दलहरुलाई
असर

पने

हटाउनुपने ।

(नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार
काकीले दताय गराएको संशोधन
व्यहोरा)

ननष्कर्न
प्रदे श नम्बर १ को संसदिे पत्रकार महासंघ प्रदे श सलमतिको माग र सांसदहरुको संशोधनको
व्यहोराअनुसार ‘प्रदे श रे डियो, एफएम र टे लिलिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको
ववधेयक’िाई संशोधन गदै २०७५ असार ६ गिे पाररि गरे को हो । प्रसारणमा रोक िगाउन
सककने दफा ११ को प्रावधानिाई संशोधन गदै पाररि ववधेयकमा प्रसारणमा सचेि गराउन
सककने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्िै दफा १२ मा रहे को इजाजि पत्र रद्ध गनन सककने
व्यवस्थािाई हटाएर मात्रै ववधेयक पाररि गररएको हो । दफा १६ को ववज्ञापन
प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्थािाई पतन संशोधन गररएको हो । जे होस ्, महासंघ प्रदे श सलमति र
सांसदहरुिे दिान गराएको संशोधनको व्यहोराअनुसार प्रदे श नम्बर १ को संसदिे ववधेयकिाई
संशोधनसदहि पाररि गरी प्रेस िथा अलिव्यक्क्ि स्विन्त्रिािाई सुतनक्चचि गररएको छ ।
***
थप जानकारीका िाधग
सेन्टर फर लमडिया ररसचन – नेपाि
काठमािौं, नेपाि ।
cmrnepal@butmedia.org
www.mediapolicy.org.np
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