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प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कािूिी व्यर्स्था गिव बिेको वर्धेयक, २०७५ 
प्रस्तार्िा : कर्णाली प्रदेश भित्र निष्पक्ष, स्वतन्त्त्र एवं आधिकणरिक समणचणि, सूचिण ि 
मिोिञ्जिको पह ुँचलणई जितण समक्ष ववस्तणि गिा िेडियो, एफ. एम. तथण टेभलभिजिको 
अि मनत¸ सञ्चणलि, िववकिर् ि नियमिकण लणधग आवश्यक कणिूिी व्यवस्थण गिा 
वणञ्छिीय िएकोले,  

िेपणलको संवविणि बमोजजम प्रदेश सिणले यो ऐि बिणएको छ । 
१. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िणम “प्रदेश प्रसणिर् ऐि, २०७५” िहेको छ । 

 (२)  यो ऐि त रुन्त्त प्रणिम्ि ह िेछ । 
२. पररभाषा : ववषय वण प्रसंगले अको अथा िलणगेमण यस ऐिमण,- 

(क)  “इजणजतपत्र” िन्त्िणले कणयाक्रम प्रसणिर् गिाको लणधग यस ऐि बमोजजम 
ददइिे प्रसणिर् इजणजतपत्र, फ्रिक्वेन्त्सी मोि लेशि ि कणयाक्रम उत्पणदि 
समेतलणई सम्झि  पछा । 

(ख)  “कणयाक्रम” िन्त्िणले श्रव्य वण श्रव्यदृश्यको मणध्यमद्वणिण प्रसणिर् ह िे 
ज िस कै फ्रकभसमको कणयाक्रमलणई सम्झि  पछा । 

(ग)  “केब ल” िन्त्िणले क िै निजश्चत प्रसणिर् केन्त्रबणट तणिको मणध्यमद्वणिण 
प्रसणिर् सणमग्रीहरू ववभिन्त्ि ग्रणहक, सदस्य वण उपिोक्तण समक्ष प यणाउिे 
प्रववधि सम्झि  पछा । 

(घ)  “तोफ्रकएको” वण “तोफ्रकए बमोजजम” िन्त्िणले यस ऐि अन्त्तगात बिेको 
नियममण तोफ्रकएको वण तोफ्रकए बमोजजम सम्झि  पछा । 

(ङ)  “प्रदेश सिकणि” िन्त्िणले कर्णाली प्रदेश सिकणि सम्झि  पछा । 
(च)  “प्रसणिक” िन्त्िणले प्रसणिर् संस्थणबणट प्रसणिर् ह िे कणयाक्रम वणचि गिे 

व्यजक्त सम्झि  पछा ि सो शब्दले त्यस्तो कणयाक्रम तयणि गिे तथण 
सम्पणदि गिे व्यजक्तलणई समेत जिणउुँछ । 

(छ)  “प्रसणिर् संस्थण” िन्त्िणले यस ऐि बमोजजम कणयाक्रम प्रसणिर् गिा 
इजणजतपत्र प्रणप्त व्यजक्त वण संगदित संस्थण सम्झि  पछा । 

(ज)  “फ्रिक्वेन्त्सी मोि लेशि प्रसणिर् प्रर्णली” िन्त्िणले फ्रिक्वेन्त्सी मोि लेशि 
प्रसणिर् प्रववधि प्रयोग गिी प्रसणिर् संस्थणले िेडियो, एफ. एम. ि 
टेभलभिजि प्रववधिकण लणधग तोफ्रकएको च्यणिलबणट गरिएको प्रसणिर् सम्झि  
पछा । 

(झ)  “िू–उपग्रह प्रसणिर् केन्त्र (अथा स्टेशि)” िन्त्िणले स्यणटेलणईट मणफा त 
प्रसणिर् कणयाक्रम आदणि प्रदणि गिा पथृ्वीको ििणतलमण स्थणपिण गरििे 
केन्त्र (स्टेशि) सम्झि  पछा । 
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(ञ)  “मन्त्त्रणलय” िन्त्िणले आन्त्तरिक मणभमलण तथण कणिूि मन्त्त्रणलय सम्झि  पछा 
। 

(ट)  “स्यणटेलणइट” िन्त्िणले ववभिन्त्ि प्रसणिर् सणमग्री प्रणप्त गिा वण अन्त्यत्र 
पिणउिको लणधग अन्त्तरिक्षमण अवजस्थत िू-उपग्रह सम्झि  पछा । 

(ि)  “सणवाजनिक सेवण प्रसणिर्” िन्त्िणले िेडियो, एफ.एम. ि टेभलभिजिकण 
मणध्यमबणट आम जितणले जणिकणिी पणउि सक्िे गिी प्रसणिर् गरििे 
सेवणलणई सम्झि  पछा । 

(ि) “कणयाक्रम उत्पणदि” िन्त्िणले प्रसणिर् वण सणवाजनिक गिा इजणजत प्रणप्त 
संस्थणबणट जिचेतिण ि मिोिञ्जिकण लणधग ववकणस गरिएको श्रव्य वण श्रव्य 
दृष्य सणमग्रीलणइ सम्झि  पछा ि सो शव्दले िेडियो, एफ. एम. ि 
टेभलभिजिले प्रसणिर् गिा ववकणस गिेको सणमग्रीलणइ समेत जिणउछ ।  

३. प्रसारण अिुमनत, सञ्चालि, प्रसारण, रेखदेख र नियमि  : प्रदेश भित्र कणयाक्रम सञ्चणलि 
गिे िेडियो, एफ.एम., टेभलभिजिको अि मनत, सञ्चणलि, िेखदेख, ि नियमि सम्वन्त्िी 
व्यवस्थण तोफ्रकए बमोजजम ह िेछ ।  

४. इजाजतपत्र िललई प्रसारण गिव िहुिे : कसैले पनि यस ऐि बमोजजम इजणजत पत्र िभलई 
कणयाक्रम प्रसणिर् गि ा ह ुँदैि । 

५. इजाजतपत्रको लागग निरे्दि ददिु पिे : प्रदेशभित्र िेडियो, एफ.एम. ि टेभलभिजि 
सञ्चणलि गिा चणहिे व्यजक्त वण ससं्थणले तोफ्रकएको अधिकणिी समक्ष निवेदि ददि  पिेछ 
। 

६. निरे्दिसाथ संलग्ि गिुवपिे कागजात: दफण ५ बमोजजम अि मनत भलि चणहिे व्यजक्त वण 
संस्थणले निवेदि पेश गदणा देहणयको कणगजणत संलग्ि गि ापिेछ :-            

(क)  िेडियो वण एफ.एम.वण टेभलभिजि सञ्चणलिको आधथाक¸ प्रणववधिक तथण 
व्यवसणनयक क्षेत्रको ववस्ततृ अध्ययि प्रनतवेदि, 

(ख)  संस्थण दतणाको प्रमणर्पत्र तथण सम्बजन्त्ित संस्थणको वविणि ि 
सञ्चणलकहरुको िेपणली िणगरिकतण प्रमणर्पत्रको प्रनतभलवप¸ 

(ग)  तोफ्रकए बमोजजमको निवेदि दस्त ि,  

(घ)  प्रसणिर् केन्त्र िहिे िणउुँको चणिफ्रकल्लण ववविर् ि िक्सण सदहतको ववविर्, 

(ङ) प्रचभलत कणििू बमोजजम अन्त्य निकणयबणट सहमनत वण इजणजत भलि  पिे 
िएमण सो को कणगजणतहरु । 

७. इजाजतपत्र ददि सककिे : (१) दफण ५ बमोजजम प्रणप्त निवेदि उपि मन्त्त्रणलयले 
आवश्यक जणुँचब झ गिी इजणजतपत्र ददि मिणभसव देखेमण तोफ्रकएकण शताहरु पणलिण गिे 
गिी कणयाक्रम प्रसणिर् गिा तोफ्रकएको दस्त ि भलई तोफ्रकए बमोजजम इजणजतपत्र ददिेछ ।  
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(२)  उपदफण (१) बमोजजम इजणजतपत्र ददि िसफ्रकिे िएमण सो को आिणि ि 
कणिर् ख लणई इजणजत पत्र ददिे म्यणद समणप्त िएको सणत ददिभित्र निवेदकलणई भलखखत 
जणिकणिी ददि पिेछ । 

(३)  उपदफण (२) बमोजजमको जणिकणिी उपि धचत्त िब झ्िे पक्षले मन्त्त्रणलय 
समक्ष प ििणवलोकिको लणधग निवेदि ददि सक्िेछ । 

(४)  उपदफण (३) बमोजजमको निवेदि उपि मन्त्त्रणलयले एक मदहिणभित्र 
आवश्यक जणुँचब झ गिी निर्ाय गि ापिेछ ।  

(५)  उपदफण (४) बमोजजम मन्त्त्रणलयले गिेको निर्ाय अजन्त्तम ह िेछ ।  

८. प्रसारण गिुवपूर्व वर्र्रण पेश गिुवपिे : दफण (७) बमोजजमको इजणजतपत्र प्रणप्त गिेको छ 
मदहिण भित्रमण प्रसणिर् सम्बन्त्िी कणमको प्रणिम्ि गि ापिे छ ि त्यस्तो कणया प्रणिम्ि 
ह ि अनघ प्रसणिर् प्रणिम्ि ह िे ददि¸ प्रसणिर् गरििे दैनिक समय तणभलकण ि कणयाक्रमको 
ववविर् समेत तोफ्रकएको अधिकणिी समक्ष पेश गि ापिेछ । 

९. प्रसारण केन्रको स्थापिा सम्बन्धी वर्शषे व्यर्स्था : (१) क िै व्यजक्त वण संगदित संस्थण 
वण संय क्त लगणिीमण व्यजक्त वण संगदित संस्थणले टेभलभिजि सम्बन्त्िी प्रसणिर् केन्त्र 
स्थणपिण गिी क िै कणयाक्रम प्रसणिर् गिा चणहेमण इजणजत पत्रको लणधग तोफ्रकए बमोजजम 
कणगजणत संलग्ि गिी तोफ्रकए बमोजजमको ढणुँचणमण तोफ्रकए बमोजजमको दस्त ि ब झणई 
निवेदि ददि पिेछ ।  

(२)  उपदफण (१) बमोजजमको निवेदि पिा आएमण मन्त्त्रणलयले उक्त निवेदि 
उपि आवश्यक जणुँचब झ गदणा निवेदकलणई टेभलभिजि सम्बन्त्िी िू–उपग्रह प्रसणि केन्त्र 
स्थणपिण गिी कणयाक्रम प्रसणिर् गिे अि मनत ददि मिणभसब देखेमण तोफ्रकए बमोजजमको 
दस्त ि तथण शताहरु पणलिण गिे गिी अि मनत ददि सक्िेछ ।  

(३)  उपदफण (१) ि (२) बमोजजम व्यजक्त वण संगदित संस्थण सजम्मभलत िई 
प्रसणिर् केन्त्र स्थणपिणकण लणधग समेत अि मनत दददंण िेपणल सिकणिको पूवा स्वीकृनत भलइ 
ददि सफ्रकिेछ । 

(४) उपदफण (१) ि (२) मण ज िस कै क िण लेखखएको िएतणपनि प्रदेश सिकणिले 
िेडियो, एफ.एम तथण टेभलभिजि सञ्चणलि गिा चणहेमण तोफ्रकए बमोजजमको कणयाववधि प िण 
गिी सञ्चणलि गिा सक्िेछ ।  

१०. िवर्करण सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) प्रसणिर् गिे ससं्थण वण व्यजक्तले प्रणप्त इजणजतपत्रको 
प्रत्येक आधथाक वषामण िववकिर् गि ापिेछ ि िववकिर् सम्बन्त्िी शताहरु ि सो बणपत 
ब झणउि  पिे श ल्क ि दस्त ि तोफ्रकए बमोजजम ह िेछ । 

(२)  यो ऐि प्रणिम्ि ह ि  िन्त्दण अगणिी प्रचभलत कणििू बमोजजम प्रसणिर् गिा 
यस प्रदेशमण इजणजतपत्र पणएकण प्रसणिर् गिे संस्थणले यसै ऐि बमोजजम इजणजत पणएको 
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मणनििेछ ि त्यस्तण ससं्थणले यो ऐि प्रणिम्ि िएपनछ तोफ्रकए बमोजजम िववकिर् 
गि ापिेछ । 

(३)  अन्त्य प्रदेशमण प्रचभलत कणििू बमोजजम प्रसणिर् इजणजत भलई कणयाक्रम 
प्रसणिर् गिेकण संस्थणले प्रदेशमण समेत ट्रणन्त्सभमटि लगणयतकण उपकिर् िणखख छ ट्टै रिले 
स्टेशि स्थणपिण गिी कणयाक्रम प्रसणिर् गिेमण त्यस्तण प्रसणिर् संस्थणले तोफ्रकए बमोजजमको 
शता पणलिण गि ापिेछ । 

११. प्रसारणमा रोक लगाउि सककिेेः १) िेपणलको सणवािौमसत्तण¸ िौगोभलक अखण्ितण¸ 
िणजष्ट्रयतण वण संघीय इकणई बीचको सम्बन्त्ि वण ववभिन्त्ि जणत  ̧जणती¸ िमा वण सम्प्रदणय 
बीचको स सम्बन्त्िमण खलल पिे¸ िणज्यरोह¸ गणली वेइजती वण अदणलतको अवहेलिण ह िे 
वण अपिणि गिा द रुत्सणहि गिे वण सणवाजनिक भशष्टणचणि¸ िैनतकतणको प्रनतक ल कणया गिे¸ 
श्रमप्रनत अवहेलिण गिे ि जणतीय छ वणछ त एव ं लैङ्धगक वविेदलणई द रुत्सणहि गिे 
कणयाक्रम उत्पणदि वण प्रसणिर् गिेमण त्यस्तो ससं्थण वण व्यजक्तलणई प्रदेश सिकणिले िोक 
लगणउि सक्िेछ । 

१२. प्रसारण तथा वर्तरण शुल्क : प्रसणिर् संस्थणले क ि ैकणयाक्रम ववतिर् गिी सञ्चणलि गिा 
चणहेमण सम्बजन्त्ित मन्त्त्रणलयलणई वण तोफ्रकएको संस्थणलणई श ल्क नति ा पिे ि त्यस्तो 
कणयाक्रम गिे व्यजक्त वण संस्थणबणट भलि  पिे श ल्क तोफ्रकए बमोजजम ह िेछ । 

१३. कायवक्रम उत्पादि तथा प्रसारण : प्रसणिर् संस्थणले क िै कणयाक्रमको उत्पणदि तथण प्रसणिर् 
गदणा  देहणयकण क िणलणई प्रणथभमकतण ददि पिेछः– 

(क)  शणजन्त्त स िक्षण, कणिूिी सचेतिण, मणिव अधिकणि ि स शणसि सम्वन्त्िी 
कणयाक्रमहरु,  

 (ख) प्रदेशस्तिकण कृवष, भशक्षण, उद्योग, वणखर्ज्य, ववज्ञणि ि प्रववधि, स्वणस्थ्य, परिवणि 
नियोजि ि पयाटि, वि तथण वणतणविर् संिक्षर् जस्तण ववकणसमूलक 
कणयाक्रमहरू, 

(ग) प्रदेशभित्रकण सबै जणनत, िणषण, वगा, क्षते्र तथण िणभमाक सम्प्रदणयबीच समणितण, 
आपसी सद\िणव ि सणमन्त्जस्यतण अभिवदृ्धि गिे फ्रकभसमकण कणयाक्रमहरू, 

(घ) प्रदेशभित्रकण ववभिन्त्ि िणषण ि संस्कृनतको उत्थणिमण सहयोग प ¥यणउिे 
कणयाक्रमहरू, 

(ङ) िणजष्ट्रय दहत ि िणजष्ट्रय एकतणमण अभिबदृ्धि गिणउिे ववषयकण कणयाक्रमहरू, 

(च) िणजष्ट्रय चेतिण तथण िैनतक जणगिर् बदृ्धि गिे ववषयकण कणयाक्रमहरू, 

 जितणमण सणमणजजक चेतिण बढणउिे ि प्रजणतणजन्त्त्रक मूल्य, मणन्त्यतण एव ं
संस्कणिको ववकणस गिणउिे फ्रकभसमकण कणयाक्रमहरू, 
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(छ)  िेपणल ि नछमेकी म ल क तथण भमत्रिणष्ट्रहरूसुँगको सम्बन्त्िमण प्रनतकूल प्रिणव 
िपणिे ववषयकण कणयाक्रमहरू, 

(ज)  िणष्ट्रले अजततयणि गिेको पििणष्ट्र िीनत सम्बन्त्िी कणयाक्रमहरू, 

(झ)  मिोिञ्जिणत्मक  तथण प्रदेश भित्रको लोकगीत ि लोकसंस्कृनतको प्रवद्ािि 
तथण सम्बिाि ह िे कणयाक्रमहरु, 

(ञ)  िणजष्ट्रय तथण अन्त्तिणाजष्ट्रयस्तिमण िए गिेकण महत्वपरू्ा गनतववधिहरू । 

१४. वर्ज्ञापि प्रसारण गिव िपाइिे : (१) दफण 1३ मण ज िस कै क िण लेखखएको िएतण पनि 
कसैले पनि देहणयको क िणहरूको ववज्ञणपि प्रसणिर् गिा गिणउि पणउिे छैि । 

  (क) गलत ि भ्रणमक तथ्य िणखेि िणजिैनतक दल  ̧ व्यजक्त  ̧ संस्थण  ̧ सम दणय 

लगणयतलणई          प्रनतक ल असिपिे ववषयकण क िणहरु, 

(ख)  अजश्लल फ्रकभसमकण सणमग्रीहरू, 

(ग)  दहसणत्मक शजक्त प्रयोग गिी संघीय¸ प्रदेश ि स्थणिीय तहकण नियभमत 
कणमलणइ वणिण अविोि प यणाउिे सणमग्रीहरू, 

(घ)  जिमणिसमण अस्वणिणववक िय तथण आतंक पदैण गिे प्रकृनतकण सणमग्रीहरु¸ 

(ङ)  िेपणलको असंलग्ि पििणष्ट्र िीनत ववपिीतकण क िणहरु¸ 

(च)  क िै पनि जणनत, िणषण, िमा ि संस्कृनतलणई अपव्यणतयण, अवहेलिण, अपमणनित 
तथण अवमूल्यि गिे सणमग्रीहरू। 

(छ) प्रदेश सिकणिले प्रदेश िणजपत्रमण सूचिण प्रकणभशत गिी समय समयमण 
तोफ्रकएकण अन्त्य क िणहरु ।  

(२)  उपदफण (१) मण ज िस कै क िण लेखखएको िएतण पनि निवणाचिको समयमण 
िेपणल सिकणिले निवणाचि आयोगको पिणमशा भलई क िै पनि िणजिैनतक दललणई आफ्िो 
घोषर्णपत्र, कणयाक्रम वण त्यस्तो दलको दशाि जस्तण क िणहरूको जणिकणिी गिणउिलणई यस 
दफणको क िै क िणले बन्त्देज लगणएको मणनििे छैि । 

१५. प्रसारकको काम, कतवव्य र अगधकार :  (१) प्रसणिकको कणम, कताव्य ि अधिकणि देहणय 
बमोजजमको ह िेछ :- 

(क)  आफू समक्ष प्रणप्त ह ि आएकण सूचिण, समणचणि, लेख वण कणयाक्रमहरूको 
सत्यतण बणिे आवश्यक छणिबबि गिी नििणारित समयमण प्रसणिर् गिे/ 
गिणउिे, 

(ख)  निष्पक्ष समणचणिको सम्पणदि तथण प्रसणिर् गिे/गिणउिे, 

(ग)  सणवाजनिक स िक्षण, िैनतकतण ि सणमणजजक मयणादणमण आुँच आउिे फ्रकभसमकण 
कणयाक्रमहरू िगिे, िगिणउिे, 
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(घ)  कसैको चरित्र हत्यण वण अपमणि ह िे वण लैङ्धगक दहसंण वण वविेदलणई बढवण 
ददिे प्रकृनतकण सणमग्री प्रसणिर् िगिे वण गिा िलगणउिे, 

(ङ)  लणपिवणही वण हेलचेक्र्यणईपूवाक क िै पनि क िणको प्रसणिर् गिा वण गिणउि 
िह िे, 

(च)  गलत तथण भ्रणमक समणचणि तथण अन्त्य सणमग्रीको संकलि तथण प्रसणिर् 
गिा , गिणउि िह िे, 

(छ) तोफ्रकए बमोजजम अन्त्य कणया गिे । 
१६.  आगथवक दानयत्र्का सम्र्न्धमा स्र्ीकृती ललिु पिे : सणिि त रुपमण आधथाक दणनयत्व 

भसजािण ह िे ववषयमण प्रदेश सिकणिको पूवा स्वीकृती भलि  पिेछ ।  

 

१७. सजाय : (१) क ि ैव्यजक्त वण संस्थणले यो ऐिको वखखालणप ह िे क ि ैकणम गिेमण प्रचभलत 
कणििू बमोजजम कणिवणही गरििेछ ।  

 ति त्यसिी कणिवणही गि ा अनघ त्यस्तो प्रसणिर् संस्थण, प्रसणिक वण सम्वजन्त्ित 
अन्त्य व्यजक्तलणई आफ्िो सफणई पेश गिा मिणभसव मणफ्रफकको मौकण ददि पिेछ । 

१८.  पुिरारे्दि सम्बन्धमा : यस ऐि बमोजजम प्रदेश सिकणि वण मन्त्त्रणलय वण तोफ्रकएको 
 अधिकणिीले ददएको आदेश वण सजणय उपि धचत्त िब झ्िे पक्षले पैंतीस ददिभित्र प ििणवेदि 
गिा  सक्िेछ । 
१९. प्रसारण संस्थाको सुरिा : प्रसणिर् संस्थणमण ह लदङ्गण वण अशणजन्त्तबणट क िै फ्रकभसमको 

हणिी िोक्सणिी ह िे सम्िणविण छ िन्त्िे जणिकणिी प्रणप्त िएमण प्रदेश सिकणिले त्यस्तो 
िणउुँमण आवश्यक स िक्षणको प्रवन्त्ि गिेछ । 

२०. अगधकार प्रत्यायोजि : मन्त्त्रणलयले मन्त्त्रणलयमण निदहत अधिकणिमध्ये क िै वण सब ै
अधिकणि क िै अधिकणिी वण  निकणयले प्रयोग गिे गिी प्रत्यणयोजि गिा सक्िेछ । 

२१. नियम, निदेलशका, कायववर्गध तथा मापदण्ड बिाउिे अगधकार : यस ऐिको उद्िेश्य 
कणयणान्त्वयि गिा प्रदेश सिकणिले आवश्यक नियम बिणउि सक्िेछ । 


