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१. पषृ्ठभूमम 

लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश न ं ५) मा नवलपरासी (िदनघाट सुस्ता पम्चचम), रुपन्देही, कवपलवस्तु, पाल्पा, 
अघानखााँची, गुल्मी, रुकुम (पूवी भाग), रोल्पा, प्युठान, दाङ, िााँके र िर्दनया गरी १२ म्जल्ला पर्नन।् तीमध्ये 

पहािमा र् म्जल्ला र तराईमा र् म्जल्ला र्न।् यो प्रदेशमा ४ उपमहानगरपामलका, ३२ नगरपामलका र ७३ 

गाउाँपामलका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय तह र्न।् प्रदेशको क्षेत्रफल १७,८१० वगन ककलोममटर र्। नेपालको 
कूल क्षेत्रफलको १२.१ प्रततशत र्हस्सा ओगटेको र्। जनगणना २०६८ िमोम्जम ४५,४०,२२२ (कुल 

जनसंख्याको १७.१४ प्रततशत) जनसंख्या रहेको र्। अस्थायी राजधानी िुटवललाई मातनएपतन २०७७ साल 

असोज २० गते प्रदेश सभाको तनणनयिाट राप्ती उपत्यका (दाङ देउखरुी)लाई प्रदेश राजधानी तोककएको हो। 

साथै प्रदेश सभाको सोही वैठकले प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी कायम गरेको हो।  

 

लुम्बिनी प्रदेशमा पत्रकाररताको इततहास सात दशकको र्। संख्यात्मक र्हसािले हेदान अरू माध्यमको 
तुलनामा पत्रपत्रत्रकाको संख्या िढी र्। लुम्बिनी प्रदेशमा दतान भएका २८२ पत्रपत्रत्रकामध्ये ८३ मात्रै प्रकाशन 

भएको देखखन्र्। त्यस्तै १०२ वटा रेडियो दतान भएकोमा ९७ वटा संचालनमा र्न।् प्रदेशमभत्र १६ वटा 
टेमलमभजन दतान भएका र्न ्जसमध्ये १४ वटा प्रसारणमा र्न।् प्रदेशमा ९२ वटा अनलाइन दतान भएको 
रेकिन र् जसमध्ये ६५ वटा सञ्चालनमा रहेको देखखन्र्। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सञ्चार नीतत र 

र्ापाखानासबिन्धी व्यवस्था गनन िनेको ववधेयकको मस्यौदा तयार पाररएको थथयो भने प्रदेश प्रसारण 

ववधेयक ऐन र ववज्ञापन तनयमावली, २०७६ कायानन्वयनमा आएका र्न।्  

 

पतर्ल्लो समयमा प्रदेश सरकारले ‘लुम्बिनी प्रदेश, संचार माध्यमसबिन्धमा व्यवस्था गनन िनेको 
ववधेयक’ प्रदेश सभामा दतान गरेको र्। सुरुवाती मस्यौदामा उल्लेखखत प्रावधानहरुको तुलनामा सभामा 
दतान गररएको ववधेयकमा केही पक्षमा सुधार गररएपतन त्यो पयानप्त रै्न।  

 

प्रदेशसभामा दतान गररएको ववधेयकमा उल्लेखखत सञ्चार पररषद्को स्थापना, फौजदारी कसुर लाग्न े

सजाय सबिन्धी व्यवस्था, राजपत्रमा सूचना प्रकामशत गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक 

लगाउन सक्ने व्यवस्था, पत्रपत्रत्रकाको प्रमाणपत्र दतान खारेज गनन सक्ने व्यवस्था, अनलाइनमा प्रकामशत 

तथा प्रसारण गररएका सामग्रीमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था लगायतमा प्रावधान संववधानववरोधी, 
स्थावपत प्रेस स्वतन्त्रताको मुल्यमान्यताका साथै स्वतन्त्र प्रेसको मसद्धान्तसाँग मेल नखाने ककमसमका 
र्न।्  
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२. ववधेयकका मुख्य प्रावधानहरु 
 

(क) प्रसारणसबिन्धी व्यवस्था  
 

 यो ववधेयकले अनलाइन, पत्रपत्रत्रका, रेडियो र र्टभीलाई समेटेको र्। त्यस्त ैश्रमजीवी पत्रकार, ववज्ञापन, 

सञ्चार पररषद् र सञ्चार रम्जष्टारलगायतलाई पतन समावेश गररएको र्। 

 

प्रदेशमभत्र प्रसारणसबिन्धी अनुमतत पत्र, सञ्चालन, तनयमन, अनुगमन र नीतत तनमानण गने अथधकार 

प्रदेश सरकारमभत्र राखखएको र्। प्रदेशमभत्रको एक सय वाटदेखी एक हजार वाटसबमको रेडियो एफएम 

अनुमतत, सञ्चालन, तनयमन र अनुगमन गने अथधकार प्रदेश सरकारको रहेको र्।  

 

प्रदेश सरकारले प्रदेशमभत्र प्रसारण हुने टेमलमभजनको अनुमतत, सञ्चालन, तनयमन र अनुगमन गने 
व्यवस्था पतन गर्न। नेपाल सरकार वा अन्य प्रदेशिाट प्रसारण भएका संस्थाले प्रदेशमा ट्रान्सममटर 

लगायतका उपकरण राखी रु्टै्ट ररले स्टेसन स्थापना गरी कायनक्रम प्रसारण गनुनपरेमा इजाजत मलनुपने 
प्रावधान राखखएको र्। इजाजत पत्रका लाथग तनवेदन र्दनुपने, तनवेदनका साथ कागजात संलग्न गनुनपन,े 

र्ानत्रिन गदान मुनामसव देखेमा ३० र्दनमभत्र इजाजत पत्र र्दन सक्ने व्यवस्था राखखएको र्। ववधेयकको 
प्रारम्बभक मस्यौदामा चार्ह ंयो समय ४५ र्दनको राखखएको थथयो।  

 

कायनक्रम तथा ववतरण शुल्क अन्तगनत कायनक्रम प्रसारण वा ववतरण गन ेप्रसारण संस्थाले ततनुनपन ेशुल्क र 

त्यस्तो कायनक्रम उपयोग गने उपभोक्तािाट मलने शुल्कसबिन्धी व्यवस्था तोककएिमोम्जम हुन ेउल्लेख 

र्। ववधेयकको प्रारम्बभक मस्यौदामा कायनक्रम प्रसारण वा ववतरण गने प्रसारण संस्था वा व्यम्क्तले 

आफूले गरेको वावषनक कुल आबदानीको दईु प्रततशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्क िापत आथथनक वषन 
समाप्त भएको र् मर्हनामभत्र प्रदेश सरकारलाई िुझाउनुपन ेव्यवस्था पतन राखखएको थथयो।  

 

ववधेयकमा कायनक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गदान प्राथममकता र्दनुपने ववषयलाई पतन उल्लेख गररएको र् 

जसमा सिैभन्दा पर्हला राम्ष्ट्रय र्हत र राम्ष्ट्रय एकता अमभववृद्ध गराउने ववषयका कायनक्रम, ववदेशी 
राष्ट्रसाँगको सबिन्ध प्रवधनन गने ववषयका कायनक्रम, लोकताम्न्त्रक मूल्य मान्यता एवं संस्कारको ववकास 

गराउने र जनतामा सामाम्जक चतेना िढाउने कायनक्रम राखखएको र्।  

 

यस्तै नीततगत रूपमा प्रदेश सरकारको प्राथममकतामा परेका कायनक्रम र क्षेत्र, सुशासन, शाम्न्त सुरक्षा, 
ववपद्सबिन्धी कायनक्रम, सिै जात, जातत भाषा, वणन, क्षेत्र, मलङ्ग तथा धमन वा सबप्रदायिीच समानता, 
आपसी सद्भाव र सुसबिन्ध अमभववृद्ध गने लगायतका ववषयलाई प्राथममकता र्दनुपने उल्लेख र्।  
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ववदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमलाई समय उपलब्ध गराउन सककने, प्रसारण संस्थामा शाम्न्त 

सुरक्षा खलल पुग्न जाने गततववथध देखखएमा सबिम्न्धत प्रसारण संस्थाको अनुरोधमा प्रदेश सरकारले 

तनम्चचत समयसबमका लाथग सुरक्षाको व्यवस्था गन,े इजाजत पत्र प्राप्त गरेको एक वषनमभत्रमा अतनवायन 
रूपमा प्रसारणको व्यवस्था गनुनपन,े प्रसारण संस्थालाई सावनजतनक, सामुदातयक, तनजी एवं व्यावसातयक 

(कममसनयल) प्रसारकका रूपमा वगीकरण गनन सककने लगायतका प्रावधान पतन राखखएको र्। 

 

(ख) पत्रपत्रत्रकासबिन्धी व्यवस्था  
 

 प्रदेशमभत्र पत्रत्रका प्रकाशन गनन चाहनेले पत्रत्रका दतानका लाथग तनवेदन र्दनुपने र तनवेदनमा र्ानत्रिन गरी 
प्रमाणपत्र र्दन सक्ने प्रावधान राखखएको र्। यस्तै पत्रपत्रत्रका दतान भएको एक वषन प्रकाशन नगरेमा र 

पत्रपत्रत्रका प्रकाशन नगरेको ममततले एक वषनमभत्र त्यसको मलखखत सूचना कायानलयलाई नर्दएमा र 

लगातार पााँच वषनसबम प्रकाशन नगरेमा प्रमाणपत्रको दतान खारेज हुने व्यवस्था गररएको र्।  

 

पत्रपत्रत्रका अमभलेख गराउनुपने, पत्रपत्रत्रकाको आकार र पषृ्ठसंख्या उल्लेख गनुनपन,े भौततक पूवानधार, 

जनशम्क्त, लगानी, उदे्दचय, स्वाममत्व, पत्रपत्रत्रकाको पहुाँच क्षेत्र लगायतका आधारमा पत्रपत्रत्रकाको 
वगीकरण गररने व्यवस्था राखखएको र्। ववधेयकको प्रारम्बभक मस्यौदामा प्रकाशन तनषेध र पत्रपत्रत्रका 
अमभलेख गराउनुपने प्रावधानमा उल्लेखखत म्स्थततमािाहेक पूवन प्रततिन्ध नलगाइन े पतन ववधेयकमा 
उल्लेख गररएको थथयो। तर, यो प्रावधानलाई ववधेयकिाट हटाइएको र्।  

 
राम्ष्ट्रय र्हत र मयानदा ववरुद्धमा हुने कुराहरू गन,े ववदेशी राज्य तथा सरकारसाँगको सबिन्धमा खलल 

पु¥याउन,े ववमभन्न जातजातत, धमन, वगन, क्षेत्र, सबप्रदायका मातनसहरूिीच वैमनस्य उत्पन्न गने तथा 
साबप्रदातयक दभुानवना फैलाउने, सवनसाधारण जनताको सदाचार, नैततकता र सामाम्जक मयानदामा आघात 

पनन जाने लगायतका ववषयका सामग्री भएको ववदेशी प्रकाशनको पैठारीमा रोक लगाउने गरी प्रदेश 

सरकारले आदेश जारी गनन सक्न ेव्यवस्था पतन उल्लेख गररएको र्। कसैले पतन प्रततिम्न्धत वा तनषेथधत 

प्रकाशन जानी जानी र्ाप्न, तनकासी गनन, त्रिक्री गनन वा प्रदशनन गनन हुाँदैन भन्ने प्रावधान पतन र्।  

 

(ग) अनलाइनसबिन्धी व्यवस्था 
 

 अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लाथग दतान हुनुपन,े दतान नभई अनलाइन सञ्चार माध्यम 

सञ्चालन गनन नपाइने, अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आथथनक वषन सुरु भएको साठी र्दनमभत्र 

नवीकरणका लाथग तनवेदन र्दनुपने, नवीकरण नगराउन े अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई रोक लगाउन 

सक्न ेव्यवस्था राखखएको र्। 
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यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यमले रम्जष्टारिाट प्राप्त दतान प्रमाणपत्रको नबिर, दतान भएको वषन, 
सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सबपकन  फोन नबिर, इमेल वेिसाइटमा राख्नुपन,े सञ्चालक, सबपादक, 

समाचार प्रमुख, सबवाददाताको नाम, ठेगाना, सबपकन  फोन नबिर र इमेल ठेगाना राख्नुपन ेव्यवस्था पतन 

राखखएको र्। 

 

प्रकामशत सामग्रीको जिाफदेर्हता हुनुपन,े सामग्री सुरक्षक्षत राख्नुपन,े सामग्रीमा कुनै त्ररु्ट फेला परेमा 
त्यस्तो त्ररु्ट तत्काल सच्याउनुपने प्रावधान राखखएको र्। अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकामशत वा 
प्रसाररत कुनै सामग्री कानुन ववपरीत रहेको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सामग्रीको प्रकाशन वा 
प्रसारणमा रोक लगाउन सक्न े व्यवस्था गररएको र्। ववधेयकको प्रारम्बभक मस्यौदामा रम्जष्टारले 

सबिम्न्धत तनकायलाई आदेश र्दन सक्न ेउल्लेख थथयो।  

 

(घ) सञ्चारसबिन्धी अन्य व्यवस्था  
 

 दफा ४४ मा उल्लेखखत प्रकाशन तथा प्रसारण गनन प्रततिन्ध लगाएको अवस्थामा िाहेक कुन ैसमाचार 

सबपादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृचय सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गनन वा 
सूचना प्रवाह गनन वा र्ाप्न पूवन प्रततिन्ध नलगाउने व्यवस्था दफा ३६ मा राखखएको र्। यस्तै दतान खारेज 

नगररन ेर ऐन िमोम्जम कुन ैसञ्चार माध्यमको इजाजतपत्र वा दतान खारेज गनन कुन ैिाधा नपन ेप्रावधान 

पतन राखखएको र्।  

 

यस्तै सञ्चार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वतनयमन र स्वमूल्याङ्कनका लाथग आफ्नो संस्थासाँग 

असबिद्ध र कुनै स्वाथन नरहेको स्वतन्त्र ववज्ञसर्हतको सञ्चार माध्यम स्वतनयमन सममतत गन,े सञ्चार 

माध्यमले आफ्नो र आफ्ना कमनचारीका लाथग आवचयक आचार संर्हताको तनमानण गरी लागू गन,े सञ्चार 

माध्यमको प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कुनै ववषयले मकान परेको भनी कुन ैव्यम्क्त वा संस्थाले गुनासो वा 
खण्िन गरेमा सो को सुनुवाइ गने ववषयमा कायनववथध िनाइ लागू गनन सककने व्यवस्था पतन गररएको र्। 

 

सञ्चार माध्यममा लगानीको स्रोत खलुाउनुपन,े कुन ैसञ्चार माध्यममा पचास प्रततशतभन्दा िढी लगानी 
गरी सञ्चालन गरेका व्यम्क्त, पररवार वा समूहले सोिाहेक एकै प्रकृततका अन्य प्रकाशन वा प्रसारण 

माध्यमको स्वाममत्वमा तनणनयात्मक र्हस्सा हुने गरी लगानी गनन नपाउने, सञ्चार माध्यम सञ्चालन सुरु 

भएको तथा िन्द भएको जानकारी र्दनुपने व्यवस्था पतन गररएको र्। 

 

यस्तै सञ्चार संस्थाले प्रदेशमभत्र काम गने आफ्ना प्रतततनथधहरूको नाम, योग्यता र कायनक्षेत्र समेत उल्लेख 

गरी रम्जष्टारसमक्ष िुझाउनुपने, सञ्चारसबिन्धी संस्थाका प्रतततनथधहरूलाई प्रतततनथध प्रमाणपत्र र्दने, 
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प्रदेशको राम्ष्ट्रय चाििाि वा ववशषे अवसरमा र्ोटो अवथधका लाथग प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूका 
लाथग रम्जष्ट्रारले अस्थायी प्रेस प्रतततनथध र्दन सक्न ेलगायतका व्यवस्था गररएको र्। 

 

(ङ) प्रकाशन तथा प्रसारण गनन नहुन े 

 

ववधेयकमा नेपालको सावनभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्िता, राम्ष्ट्रय स्वाधीनता, सङ्घीय इकाईिीच 

सुसबिन्ध वा सावनजतनक शाम्न्त र व्यवस्थामा खलल पने, ववमभन्न जातत, भाषा, धमन, सबप्रदाय वा 
संस्कृततलाई अपव्याख्या, अवहेलना तथा अवमूल्यनका गरी ततनीहरूिीचको सुसबिन्ध खलल पन,े 

राजद्रोह, अदालतको अवहेलना हुने, र्हसंा, आतङ्क वा अवरोध गनन दरुुत्साहन गने सामग्रीलाई प्रकाशन 

तथा प्रसारण गनन नहुने व्यवस्था गररएको र्। 

 

यस्तै नेपालको कुन ै ममत्र राष्ट्रसाँगको सबिन्धमा खलल पन,े सावनजतनक मशष्टाचार र नैततकताको 
प्रततकुल हुने वा अचलील व्यवहार सबिन्धी, श्रमप्रतत अवहेलना गन,े जातीय रु्वारु्त एव ंलैङ्थगक र्हसंा वा 
ववभेदहरूलाई दरुुत्साहन गने, गाली िेइज्जती अपमान हुन,े कसैको चररत्र हत्या र कुनै व्यम्क्तगत, 

पाररवाररक तथा सामाम्जक जीवनसाँग सबिम्न्धत, जनमानसमा अस्वाभाववक भय, आतङ्क, अफवाह 

तथा भ्रम पैदा गने, जनस्वास््यलाई हानी प¥ुयाउने धमू्रपान तथा मर्दराजन्य पदाथनहरूको ववज्ञापन र 

कानुनले तनषेध गरेका कायनलाई दरुुत्साहन गन ेसामग्री पतन प्रकाशन तथा प्रसारण गनन नपाइन ेव्यवस्था 
गररएको र्। 

 

(च) सञ्चारमाध्यमले पालना गनुनपने ववषय 

 

समाचार माध्यमले सूचना, समाचार, लेख वा कायनक्रमको त्य पुम्ष्ट भएपतर् मात्र तनधानररत समयमा 
प्रसारण गन ेगराउन,े तनष्पक्ष भई समाचारको सबपादन तथा प्रसारण गने गराउने, कुनै पतन व्यम्क्त वा 
संस्थाको कानुनले संरक्षण गरेको गोपनीयताको सबमान गन ेर सामाम्जक संवेदनशीलतालाई ववचार गरी 
सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गने गराउन े व्यवस्था ववधेयकमा गररएको र्। यस्तै लापरिाही वा 
हेलचक्रयाइपूवनक कुन ैपतन कुराको प्रकाशन वा प्रसारण नगने नगराउन,े कुनै पतन सामग्री प्रकाशन वा 
प्रसारण सबिन्धमा सरोकारवालाले पठाएको खण्िन प्रकाशन वा प्रसारण गनुनपन े र प्रचमलत कानुनले 

प्रसारण गनन रोक लगाएका प्रसारण सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगने नगराउने पतन उल्लेख गररएको र्। 

 

(छ) प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउन सककने  
 

दफा ४५ मा राष्ट्र र राम्ष्ट्रय र्हतलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकामशत गरी 
कुन ैखास ववषय, घटना वा क्षेत्रसाँग सबिम्न्धत समाचार, सुचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री सोही सुचनामा 
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तोककएको अवथधसबमका लाथग प्रसारण गनन वा प्रकामशत गनन नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोककएको 
अथधकारीको स्वीकृतत मलएर मात्र प्रकामशत गनन पाउने गरी आदेश जारी गनन सक्नेर् भन्न े प्रावधान 

राखखएको र्। यस्तै आदेश जारी भएपतर् कसैले पतन त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्य सामग्री प्रसारण, 

प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गनन समेत हुाँदैन, तनयम ववपररत कुनै कायनक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले 

त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र रद्ध गनन सक्नेर् भन्ने उल्लेख गररएको र्। इजाजत्र रद्ध 

गनुनअतघ सफाइ पेश गनन मनामसि माकफको मौका र्दनुपनेर् भन्ने पतन उल्लेख गररएको र्। ववधेयकको 
प्रारम्बभक मस्यौदामा प्रसारण माध्यमका हकमा ६ मर्हना निढाइ भन्ने प्रावधान राखखएको थथयो।  

 

(ज) सञ्चार पररषद्सबिन्धी व्यवस्था 
 

 प्रदेशमभत्र सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन र ववकासका लाथग सञ्चार पररषद्को (ममडिया काउम्न्सल) को 
व्यवस्था गररएको र् जसमा आन्तररक माममला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको श्रम हेने 
मन्त्रालय सथचव, मुख्य मन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्का कायानलयका सथचव, प्रदेश सरकारको श्रम हेन े

मन्त्रालयका सथचव, आन्तररक माममला तथा कानुन मन्त्रालयका सथचव, रम्जष्टार सदस्य रहन ेव्यवस्था 
गररएको र्।  

 

यस्तै रेडियो, टेमलमभजन, पत्रपत्रत्रका, अनलाइन, सञ्चारसबिन्धी संघसंस्था, व्यवस्थापन, कानुन, सुचना 
प्रववथध, श्रमजीवी पत्रकार वा सामाम्जक क्षेत्रिाट कम्बतमा दईुजना मर्हलासर्हत प्रदेश सरकारले मनोतनत 

गरेका पााँच जना सदस्य र प्रशासकीय प्रमुखलाई सदस्य सथचव राखखएको र्।  

 

ववधेयकको प्रारम्बभक मस्यौदामा आन्तररक माममला तथा कानुनमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको श्रम हेन े

मन्त्रालय सथचव, प्रदेश सरकारको श्रम हेने मन्त्रालय सथचव, सूचना तथा सञ्चार प्रततष्ठानका कायनकारी 
तनदेशक, प्रदेश पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष र आमसञ्चार क्षेत्रका ववमभन्न ववधा, व्यवस्थापन, कानुन, 

सूचना प्रववथध, श्रमजीवी पत्रकार वा सामाम्जक क्षेत्रिाट कबतीमा एक जना मर्हलासर्हत प्रदेश सरकारले 

मनोनयन गरेका तीन जना सदस्य र सञ्चार रम्जष्टार सदस्य सथचव हुन ेव्यवस्था गररएको थथयो।  

 

पररषद्को काम, कतनव्य र अथधकारमा स्वस््य पत्रकाररताको ववकासको लाथग उपयुक्त वातावरण मसजनना 
गने, सञ्चार माध्यमको ववकासका लाथग प्रदेश सरकारलाई सुझाव र्दने, सञ्चार माध्यमसबिन्धी 
नीततलाई सयम समयमा पुनरावलोकन गरी प्रदेश सरकारलाई सुझाव र्दने, प्रेस स्वतन्त्रताको दरुुपयोग 

हुन नर्दन पत्रकाररतासबिन्धी आचारसंर्हताको मापदण्ि तनधानरण गन,े सञ्चार माध्यमलाई पत्रकाररता 
सबिन्धी आचार संर्हता तयार गरी लागु गनन तनदेशन र्दने, सावनजतनक नैततकता र नागररकहरुको मयानदा 
कायम राख्न लगाउने लगायतका र्न।्  



लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार माध्यमसबिन्धी व्यवस्था गनन िनेको ववधेयकको समीक्षा र सुझावहरू 

ववसं २०७८ जेठ ३० 

 

सेन्टर फर ममडिया ररसचन – नेपाल  ~ 8 ~ 

 

 

यस्तै सञ्चार माध्यममा प्रकामशत असामाम्जक र आपम्त्तजनक कुराहरुको सबिन्धमा र्ानववन गन े

गराउने, सञ्चार माध्यमको गततववथध एव ं वस्तुम्स्थततिारे अध्ययन र मूल्याङ्कनसर्हतको वावषनक 

प्रततवेदन प्रदेश सरकार समक्ष पेस गनन पतन राखखएको र्। त्यस अततररक्त प्रदेश सरकार र सञ्चार 

माध्यमिीच सौहादनपूणन सबिन्ध कायम राख्न आवचयक वातावरण मसजनना गने र प्रेस स्वतन्त्रता र 

पत्रकाररताको मयानदामाथथ हस्तक्षेप हुन नर्दन आवचयक व्यवस्था गने पतन उल्लेख गररएको र्।  

 

(झ) सञ्चार रम्जष्रारसबिन्धी व्यवस्था  
 

सञ्चार माध्यमको अनुमगन तथा तनयमन गनन प्रदेश सरकारले प्रततष्पधानद्वारा सञ्चार रम्जष्टारको 
तनयुम्क्त गन े व्यवस्था गररएको र्। ववधेयकको प्रारम्बभक मस्यौदामा सञ्चार माध्यमको दतान, 
अमभलेखीकरण, इजाजत, अनुगमन तथा तनयमन गनन प्रदेश सरकारले सञ्चार रम्जष्टारसबिन्धी 
व्यवस्था गन ेपतन उल्लेख थथयो।  

 

रम्जष्टारको काम, कतनव्य र अथधकारमा सञ्चार माध्यमहरुको क्षमता ववकासका लाथग योजना तयार गरी 
मन्त्रालयहरुलाई मसफाररस गने, सञ्चार माध्यमहरुको वगीकरण र तनयमन गन,े सञ्चार माध्यमहरुलाई 

र्दइने सुववधा सबिन्धमा मन्त्रालयहरुलाई मसफाररस गने लगायतका र्न।् 

 

ववधेयकको प्रारम्बभक मस्यौदामा रम्जष्टारको काम, कतनव्य र अथधकारमा कायनलय प्रमुखको हैमसयतमा 
दैतनक कायन सञ्चालन गने गराउने, सञ्चार माध्यमको दतान, अमभलेखीकरण, सञ्चालनको इजाजत पत्र, 

नवीकरण, वगीकरण र तनयमन गन,े सञ्चार माध्यमको प्रयोग र ववकासका लाथग मन्त्रालयलाई 

मसफाररस गने लगायत राखखएको थथयो।  

 

कुन ै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यावसातयक आचार संर्हता उल्लंघन गरेमा कुन ै पतन व्यम्क्तले 

रम्जष्टार समक्ष तनवेदन र्दन सक्ने व्यवस्था गररएको र्।  

 

ववधेयकको प्रारम्बभक ववधेयकमा भने उजुरी सबिन्धमा व्यवस्था सञ्चार पररषद् अन्तगनत गररएको 
थथयो। जसमा कुनै पतन सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यावसातयक आचार संर्हता उल्लङ्घन गरेमा कुनै 
पतन व्यम्क्तले पररषदमा उजुरी र्दन सक्ने, उजुरीमा पररषद्ले जााँचिुझ गरी मकान पने पक्षको भनाइ 

सबिम्न्धत सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गनन लगाउने व्यवस्था राखखएको थथयो।  

 

यस्तै मकान पने पक्षसाँग क्षमा याचना गनन लगाई सो कुरा सबिम्न्धत सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा 
प्रसारण गनन लगाउने, पटक पटक व्यावसातयक आचार संर्हता उल्लङ्घन गने सञ्चार माध्यम र 
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पत्रकारलाई तनजले प्रदेश सरकारिाट पाउने सहुमलयत वा सुववधा तोककएको अवथधभरको लाथग आंमशक वा 
पुरै रोक लगाउन प्रदेश सरकारमा मसफाररस गने लगायतका प्रावधान राखखएको थथयो। यसैगरी प्रशासकीय 

प्रमुख सबिन्धी व्यवस्था पतन गररएको र्।  

 

(ञ) कसुर तथा सजायसबिन्धी व्यवस्था 
 

 इजाजतपत्र नमलई र दतान नगरी संचालन गरेमा : इजाजत पत्र नमलई कुन ैकायनक्रम प्रसारण गरेमा, 
रम्जष्टारले इजाजत पत्र िापत लाग्न ेदस्तुर र प्रसारण वा ववतरण शुल्क असुल गरी सोही रकम 

िरािरको रकम जररवाना वा एक वषन कैद वा दवु ैसजाय हुन ेव्यवस्था गररएको र्। यस्तै दतान नगरी 
कुनै प्रकाशन प्रकामशत गरेमा त्यस्तो व्यम्क्तलाई रम्जष्टारले पााँच हजार रुपैयााँसबम जररवाना र 

र् मर्हनासबम कैद वा दवुै सजाय गनन सक्ने, जानी जानी झुट्टा वववरण र्दएको ठहरेमा रम्जष्टारले 

दश हजार रुपैयााँसबम जररवाना गनन सक्न ेव्यवस्था गररएको र्। 

 

 वववरण उल्लेख नगरेमा : पत्रपत्रत्रकाले वववरण उल्लेख नगरेमा रम्जष्टारले पााँच हजार रुपैयााँसबम 

जररवाना गनन सक्न,े रोक लगाइएका ववदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा दश हजार रुपैयााँसबम जररवाना 
र प्रकाशन जफत गनन सक्ने, प्रततवम्न्धत वा तनषेथधत प्रकाशन तनकासी वा ववक्री ववतरण गरेमा 
दश हजार रुपैयााँसबम जररवाना र जफत गनन सक्न,े दतान नगरी अनलाइन सञ्चालन गरेमा पााँच 

हजार रुपैयााँसबम जररवाना वा ६ मर्हनासबम कैद वा दवु ैहुन,े वववरण उल्लेख नगरेमा वा उल्लेख 

गरेको वववरण झुठ्ठा ठहरेमा पााँच हजार रुपैयााँसबम जररवाना हुन सक्न,े आदेश उल्लघंन गरेमा दश 

हजार रुपैयााँसबम जररवाना वा एक वषनसबम कैद वा दवुै सजाय गरन् सक्ने प्रावधान राखखएको र्।  

 

 अमभलेख नगरी संचालन गरेमााः अमभलेख नगरी सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा दश हजार 

रुपैयााँसबम जररवाना वा एक वषनसबम कैद वा दवु ैसजाय गनन सक्न,े सञ्चार माध्यम सुरु वा िन्द 

भएको जानकारी नर्दएमा पााँच हजार रुपैयााँसबम जररवाना गनन सक्न,े उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण 

वा ववतरण गनन नहुने कुरा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा ववतरण गरेमा दश हजार रुपैयााँसबम 

जररवाना हुन सक्ने, प्रततिन्ध उल्लघंन गरेमा दश हजार रुपैयााँसबम जररवाना वा एक वषन कैद वा 
दवुै सजाय हुन सक्न ेप्रावधान राखखएको र्।  

 

 पालना गनुनपने ववषय : पालना गनुनपन े ववषय पालना नगरेमा सञ्चार माध्यमले दश हजार 

रुपैयााँसबम जररवना गनन सक्न,े तनषेथधत ववज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा दश हजार रुपैयााँ 
जररवाना वा एक वषनसबम वा दवुै सजाय गनन सक्न ेर तनयम ववपररत कुनै कायनक्रम प्रसारण गरेमा 
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प्रसारक वा सबिम्न्धत अन्य व्यम्क्तलाई दश हजार रुपैयााँसबम जररवाना वा एक वषनसबम कैद वा 
दवुै सजाय गनन सककने उल्लेख र्।  

 

३. आपम्ततजनक प्रावधानहरू  
 

पररच्रे्द ६ को दफा ५३ मा सञ्चार पररषद् (ममडिया काउम्न्सल)को अध्यक्षमा आन्तररक माममला तथा 
कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहने र मुख्य मन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्को कायानलयका सथचव, प्रदेश सरकारको श्रम 

हेन े मन्त्रालय र आन्तररक माममला तथा कानुन मन्त्रालयका सथचव रहन े प्रावधान ऐनको सिैभन्दा 
नममल्दो पक्ष हो। अर्हलेको प्रावधानअनुसार सञ्चार पररषद् सरकारको मातहतमा हुन्र् र यसले धेरै 

कुरालाई तनयन्त्रण गनन सक्र्। यो अवस्थामा यसले प्रेस स्वतन्त्रताको दरुुपयोग रोक्न े होइन कक 

दरुुपयोगलाई झनै संस्थागत गने खतरा हुन्र्। 

 

कानुनको पालना गनुन सिै नागररकको कतनव्य हो। र, कानुनको उल्लङ्घन गनेहरूलाई कारिाही गनुनपन े

हुन्र्। तर, पररच्रे्द ८ को दफा ६९ देखख ८७ सबम ममडिया सञ्चालक र पत्रकारलाई देवानी र फौजदारी 
सजाय हुन े ववमभन्न प्रावधानहरू राखखएको र्। ममडिया सञ्चालक वा पत्रकारले ममडियामा प्रकाशन वा 
प्रसारण भएकै कारण फौजदारी मुद्दामा जेल जानुपने वववादास्पद ववषय हो। ममडिया सञ्चालक वा 
पत्रकारले अपराधजन्य कायन गरेमा राज्यका अरू कानुनहरू आकवषनत हुन सक्र्न ्तर ममडियामा आएका 
ववषयलाई आधार िनाएर फौजदारी मुद्दा अन्तगनत जेल जाने वातावरण िनाउन ु कुन ै र्हसावले पतन 

उपयुक्त देखखाँदैन। त्यसै गरी अदालतको प्रकक्रयाभन्दा अगाडि न ै जररवाना गने प्रावधानले पतन प्रेस 

स्वतन्त्रतामाथथ अकुंश लगाउाँर्। 

 

पररच्रे्द ५ को दफा ४५ मा राष्ट्र र राम्ष्ट्रय र्हतलाई ध्यानमा राखी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकामशत गरी 
कुन ैखास ववषय, घटना वा क्षेत्रसाँग सबिम्न्धत समाचार, सुचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री सोही सुचनामा 
तोककएको अवथधसबमका लाथग प्रसारण गनन वा प्रकामशत गनन नपाउने गरी वा सोही सुचनामा तोककएको 
अथधकारीको स्वीकृतत मलएर मात्र प्रकामशत गनन पाउने गरी आदेश जारी गनन सक्नेर् भन्ने र दफा ४५ को 
उपदफा २ मा ऐन अन्तगनत िनेको तनयमको ववपररत कुनै कायनक्रम प्रसारण गरेमा इजाजत पत्र रोक्न 

सककन ेप्रावधानको पतन दरुुपयोग हुन सक्र्। यो प्रावधान तनयतसाँग पतन जोडिएको र्। यस्ता प्रावधानको 
िेला वखतमा दरुुपयोग हुन सक्न ेखतरा र्। 

 
यसैगरी दफा १० मा कायनक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लाथग प्राथममकताका १६ वटा िुाँदा राखखएको र्। 

ऐनमा प्राथममकताका ववषय राख्न ु उपयुक्त देखखाँदैन र सञ्चारमाध्यमको प्राथममकता सबपादकीय 

अथधकारको ववषय भएकोले राज्यले तोक्न ुसञ्चारमाध्यमको आधारभूत मसद्धान्त ववपरीत हो।  
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दफा १९ मा पत्रपत्रत्रकाको प्रमाणपत्र खारेज गनन सक्ने प्रावधान राखखएको र्। यो प्रावधान संववधानसाँग 

िाखझन्र्। 

 

दफा २९ को उपदफा ३ मा बयादमभत्र नववकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई कायानलयले रोक 

लगाउन सक्न ेव्यवस्था गररएको र्। समयमा नववकरण नगराइ पतर् गरेमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था हुन ु

पनेमा रोक्न ुउथचत हुाँदैन।  

 

दफा ३४ मा रहेको अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकामशत सामग्री कुनै पतन सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण 

कानुन ववपररत रहेको जानकारी प्राप्त गरेमा त्यस्तो सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक लगाउन सककने 
प्रावधानको पतन दरुुपयोग हुन सक्र्। त्यस्तै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण हुन नसक्न ेगरी रोक्न आवचयक 

व्यवस्था गनुनपन ेव्यवस्था पतन व्यवहाररक देखखाँदैन। दफा ३४ को २ पतन दरुुपयोग हुन ेसबभावना रहन्र्। 

 

दफा ३६ मा दफा ४४ िमोम्जम प्रकाशन वा प्रसारण गनन प्रततिन्ध लगाएको अवस्थामा िाहेकका सामग्री 
प्रकाशन तथा प्रसारण वा र्ाप्न पूवन प्रततिन्ध लगाइने रै्न भन्ने प्रावधानको पतन दरुुपयोग हुन सक्न े

सबभावना रहन्र्। यसले दफा ४४ मा उल्लेख गररएका ववषयलाई मलएर पूवन प्रततिन्ध लगाउन सक्न ेिाटो 
खलु्ला गरेको र्।  

 

त्यसैगरर दफा ३७ को उपदफा १ मा दतान खारेज नगररने कुरा लेखखएको भएपतन त्यसको उपदफा २ मा यस 

ऐन िमोम्जम कुनै सञ्चार माध्यमको इजाजत्र पत्र वा दतान खारेज गनन कुन ै िाधा पने रै्न भन्न े

प्रावधानलाई आधार मानेर पतन प्रेस तथा अमभव्यम्क्त स्वतन्त्रतामाथथ अकुंश लाग्न सक्ने सबभावना 
रहन्र्।  

 

दफा ४३ को उपदफा ३ को प्रदेशको राम्ष्ट्रय चाििाि वा ववशषे अवसरमा र्ोटो अवथधको लाथग प्रदेश 

भ्रमणमा आउने पत्रकारका लाथग रम्जष्टारले अस्थायी प्रेस प्रतततनथध प्रमाणपत्रको व्यवस्था गनन सक्ने 
प्रावधानले पतन समस्या ल्याउन सक्र्। प्रदेशले प्रदेशसभा अथवा तनम्चचत संख्यामा पत्रकारहरू उपम्स्थत 

हुनसक्न ेस्थान वा कायनक्रमका लाथग अन्य प्रदेशिाट प्रेस प्रतततनथध प्रमाणपत्र मलएकालाई अस्थायी प्रेस 

प्रतततनथध प्रमाणपत्रको व्यवस्था गने प्रावधान र्ठक मान्न सककएपतन त्यस्तो अवस्था नभएका घटना वा 
कायनक्रमको समाचार सङ्कलनका लाथग सङ्घिाट देशभरका लाथग प्रेस प्रमाणपत्र मलएका वा अन्य 

प्रदेशिाट प्रमाणपत्र मलएका पत्रकारहरूमाथथ भन ेयसले झन्झट थप्न सक्र्। 

 

दफा ४४ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गनन नहुन े भन्दै १० वटा िुाँदा राखखएको र्। पूवनप्रततिन्धका रुपमा 
राखखएकाले यी िुाँदाहरु पतन समस्याका रुपमा रहेका र्न।्  
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सञ्चार माध्यम र पत्रकारले के गनन हुन ेवा के गनन नहुन ेभन्न ेआचार संर्हतामा उल्लेख गने ववषय हो। 

आचार संर्हतामा राख्ने ववषयलाई ऐनको दफा ४६ मा उल्लेख गरन् जरुरी देखखाँदैन।  

 

ऐनमा सञ्चार संस्थाले पत्रकार तथा अन्य कमनचारीहरूको तनयुम्क्त गदान योग्यता, र्नौट प्रकक्रया, सेवा र 

सुववधा सबिन्धी सतनहरू ववतनयममा व्यवस्था गरी लागू गनुनपन,े प्रसारण संस्थाका पत्रकार तथा अन्य 

कमनचारीहरूको सेवा सुववधा तनधानरण गदान प्रचमलत कानुन िमोम्जम तोककएको न्यूनतम पाररश्रममकमा 
नघट्ने गरी गनुनपनेर् भन्ने प्रावधान पतन स्पष्ट रै्न। त्यसले गदान कुन कानुन अनुसार कतत पाररश्रममक 

पाउने भन्ने पतन समस्या हुन सक्र्। 

 

५. ववधेयकमाथथ सुझावहरू 

 

पत्रपत्रत्रका, अनलाइन, रेडियो, र्टभी, सञ्चार पररषद् लगायतका ववषयलाई समावेश गरी एकमुष्ट रूपमा 
कानुन िनाउन ेतयारी गनुन राम्रो हो। प्रस्तुत ववधेयकमा रहेका समस्याहरूलाई सुधार गरी अतघ िढ्ने हो भने 
प्रदेश स्तरमा ममडियाको दतान, अनुमतत, प्रकाशन, सञ्चालन, नवीकरण र तनयमन गनन सहज हुन्र्। 

सङ्घिाट गररएका अभ्यासहरूलाई प्रदेश स्तरिाट गररए सङ्घीयताको अभ्यास हुनुका साथै काम गनन थप 

सहज पतन हुन सक्र्। तसथन प्रदेश सञ्चार माध्यमसबिन्धी व्यवस्थापन गनन िनेको ववधेयकमा रहेका 
समस्याहरूलाई तनबनानुसार संशोधन गनन आवचयक र्।  

 

 पररच्रे्द ६ को दफा ६१ मा सञ्चार पररषद् (ममडिया काउम्न्सल)को अध्यक्षमा आन्तररक माममला 
तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहन ेर त्यसमा मुख्य मन्त्री तथा मम्न्त्रपररषद्को कायानलयका सथचव, 

प्रदेश सरकारको श्रम हेने मन्त्रालय र आन्तररक माममला तथा कानुन मन्त्रालयका सथचव रहन े

प्रावधानलाई हटाउन जरुरी र्। प्रदेश सभाको सभामुख अध्यक्ष रहेको मसफाररस सममतत िनाउन ेर 

सोही सममततले मसफाररस गरेको आधारमा सरकारले सञ्चारमाध्यमको सरोकारवालाहरूको 
अपनत्व र प्रतततनथधत्व रहने गरी तनष्पक्ष र सरकारी तनयन्त्रणिाट मुक्त रहन सक्न े गरी 
पदाथधकारी तनयुक्त गन ेव्यवस्था गनन जरुरी देखखन्र्। 

 

 ममडिया सञ्चालक र पत्रकारले अपराधजन्य कायन गरे कारिाहीका लाथग ववमभन्न कानुनहरू 

आकवषनत हुन सक्र्न।् तर, ममडिया र ममडियामा आएका सामग्रीका सन्दभनमा पररच्रे्द ८ को दफा 
६९ देखख ८७ सबम रहेका ममडिया सञ्चालक र पत्रकारलाई फौजदारी कानुन लाग्ने प्रावधानहरूलाई 

हटाउन आवचयक देखखनर््। सञ्चारमाध्यमका सामग्रीको ववषयमा अदालतमा देवानी मुद्दा चल्ने 
र अदालतको आदेशिाट मात्र ैजररवाना हुनसक्न ेप्रावधानहरू राख्न उपयुक्त देखखन्र्।  
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 पररच्रे्द ५ को दफा ४५ मा राष्ट्र र राम्ष्ट्रय र्हतलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकामशत गरी कुन ै ववषयमा तोककएको अवथधका लाथग प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक 

लगाउने वा तोककएको अथधकारीको स्वीकृतत मलएर मात्र प्रकामशत गने आदेश जारी गनन सक्न े

प्रावधान हटाउन जरुरी र्।  

 

 आचार संर्हतामा नै पत्रकारले के के गनन नहुन े उल्लेख हुन े भएकाले पत्रकारलाई म्जबमेवार र 

जिाफदेही िनाउन आचार संर्हता पालनालाई न ै ववशषे जोि र्दनुपन े देखखन्र्। पालना गनुनपन े

ववषय पालना नगरेमा रम्जष्टारले दश हजार रुपैयााँ मलन सक्ने प्रावधान उपयुक्त देखखदैन।  

 

 दफा १० मा रहेको कायनक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लाथग प्राथममकताका १६ वटा िुाँदालाई ऐनमा 
राख्नु उपयुक्त देखखाँदैन। 

 

 दफा १९ मा पत्रपत्रत्रकाको प्रमाणपत्र खारेज गनन सक्ने प्रावधान संववधानसाँग िाखझने भएकाले 

हटाउनुपने देखखन्र्। 

 

 दफा ४४ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गनन नहुन े िुाँदाहरुलाई पूवन प्रततिन्ध लगाउन सक्न े गरी 
राख्नुहुाँदैन। नेपालको संववधानमा उल्लेख भएका र ममडियासाँग सबिम्न्धत ववषयलाई प्रदेशको 
कानुनमा नराख्दा उथचत हुन्र्।  

 

 दफा २९ को उपदफा ३ मा बयादमभत्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई 

कायानलयले रोक लगाउन सक्न े व्यवस्थालाई संशोधन गरी समयमा नववकरण गने अनलाइन 

सञ्चार माध्यमलाई अततररक्त शुल्क मलन सक्न ेव्यवस्था राख्न ुउथचत हुन ेदेखखन्र्।  

 

 दफा ३४ मा रहेको अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकामशत सामग्री कुनै पतन सामग्री प्रकाशन वा 
प्रसारण गनन रोक लगाउन रम्जष्टारले आदेश र्दन सक्न ेर सबिम्न्धत तनकायले त्यस्तो सामग्री 
प्रकाशन वा प्रसारण हुन नसक्न ेगरी रोक्न आवचयक व्यवस्था गनुनपन ेव्यवस्थालाई हटाउनुपने 
देखखन्र्। र, अदालतको फैसला वा आदेशपतर् मात्र सामग्री हटाउन व्यवस्था गदान उपयुक्त हुन्र्। 

 

 दफा ४६ को उपदफा ३ को प्रदेशको राम्ष्ट्रय चािवािन वा ववशषे अवसरमा र्ोटो अवथधको लाथग प्रदेश 

भ्रमणमा आउने पत्रकारका लाथग रम्जष्टारले अस्थायी प्रेस प्रतततनथध प्रमाणपत्रको व्यवस्था गनन 
सक्न े प्रावधानलाई थप स्पष्ट पानन जरुरी र्। स्थानका कारण तनम्चचत सङ्ख्याभन्दा िढी 
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उपम्स्थत हुन नसक्न ेकायनक्रमिाहेक अन्य सिै घटना वा ववषयको समाचार सङ्कलनका लाथग 

सङ्घ वा जुनसुकै प्रदेशिाट जारी भएका प्रमाणपत्रलाई मान्यता र्दने व्यवस्था उपयुक्त हुन्र्। 

 

 दफा ४६ मा उल्लेख गररएका ववषयहरूलाई हटाइ ती ववषयप्रतत आचार संर्हता आकवषनत हुन े

व्यवस्था ममलाउाँ दा उपयुक्त हुन्र्। यर्द गलत तनयत राख्न े हो भने पालना गनुनपने ववषयलाई 

मलएर ममडिया र पत्रकारलाई राज्य पक्षले अप्ठ्यारोमा पानन सक्ने सबभावना रहन्र्। श्रमजीवी 
पत्रकार र ममडियामा कायनरत पत्रकार र कमनचारीिारे ववधेयकमा स्पष्ट प्रावधानहरू राखखनु पर्न। 

 

 दफा ६४ मा कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले व्यावसातयक आचार संर्हता उल्लंघन गरेमा कुनै 
पतन व्यम्क्तले रम्जष्टार समक्ष तनवेदन र्दन सक्ने र रम्जष्टारले आवचयक र्ानववन गरी कारवाही 
गनन सबिम्न्धत सञ्चार माध्यमलाई तनदेशन र्दन सक्ने उल्लेख गररएको र्। ऐनमा रम्जष्टारलाई 

सञ्चार पररषद्ले अथधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने भएपतन आचार संर्हताको ववषयलाई सञ्चार 

पररषद् (ममडिया काउम्न्सल) मा न ैराख्न जरुरी देखखन्र्।  
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