
 

विधेयक संखयाः 

सािवजनिक सेिा प्रसारण  सम्बन्धी कािूिलाई संशोधि र एक करण गिव बिेको 
विधेयक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संघीय  संसद सचििालय 

संसद भिि 

नसंहदरबार 

 



 

उद्दशे्य र कारण 

िेपालको संविधािले प्रत्याभतू गरेको सूििाको हक तथा नबिार र अनभव्यचिको स्ितन्रता सनुिचित गिव 
सािवजनिक सेिा प्रसारण सम्बन्धी ियाँ कािूिको मस्यौदा गिुवपि भएको छ। राविय आमस ार िीनत, 

२०७३ मा रेनियो िेपाल र िेपाल टेनलनभजिलाई राविय सािवजनिक सेिा प्रसारणको पमा पान्तरण 
गर  लोकताचन्रक मूल्य मान्यता र स्ितन्र परकाररताको ममवलाई आत्मसात गद स्िच्छ, निष्पक्ष र 
जिताप्रनत उत्तरदायी पमा स ालि गररिे व्यिस्था रहेको तथा ितवमाि अिस्थामा रेनियो िेपाल र िेपाल 
टेनलनभजि छु ाछु ै पमा स ालि भइरहेको सन्दभवमा यी दिैु संस्थालाई सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थामा 
पान्तरण गदाव एउटा स ढ, सिल र सशि सािवजनिक सेिा प्रसारकको स्थापिा भई सािवजनिक 

प्रसारणको माध्यमबाट िागररकलाई ससुचुित गराउि सवकिे र यसका लागी कािूि निमावण गिव आिश्यक 
भएकोले "सािवजनिक सेिा प्रसारण सम्बन्धी कािूिलाई संशोधि र एक करण गिव बिेको विधेयक" पेश 
गरेको छु। 

 

 

1५ असार, २०७७        (िा.यिुराज खनतििा) 
काठमािौ ।          मन्री 

स ार तथा सूििा प्रविनध मन्रालय       

 नसंहदरिार, काठमािौ 
 

          

 

  



 

cfly{s l6Kk0fL 

सरकार  स ार माध्यमको पमा िेपाल टेनलनभजि र रेनियो िेपालले छु ा छु ै प्रसारण सेिा ददइरहेकोमा 

यी दईु संस्थालाई गाभी सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको पमा स्थापिा गि र उि संस्थाको एक 

छु ै कोष रहिे गर  प्रस्ततु विधेयक तयार भएको छ । सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कोषमा संघ, 

प्रदेश र स्थािीय तहबाट प्राप्त अिदुाि, विदेशी सरकार िा विदेशी संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम र सािवजनिक 

सेिा प्रसारण संस्थाको आम्दािीबाट प्राप्त रकम जम्मा हिुे व्यिस्था राचखएकोले िेपाल सरकारले 

सालिसाल  पमा अिदुाि ददिपुि हुँदा िेपाल सरकारलाई आनथवक व्ययभार पि देचखन्छ ।   

 

(िा.यिुराज खनतििा) 
मन्री 

       स ार तथा सूििा प्रविनध मन्रालय       

  नसंहदरिार, काठमािौ 
  



प्रत्यायोचजत विधायि सम्बन्धी वटप्पणी 

प्रस्ततु विधेयकमा रहेको प्रत्यायोचजत विधायि सम्बन्धी वटप्पणी देहाय बमोचजम पेश गररएको छः- 

क्र.सं दफा प्रत्यायोचजत व्यिस्थापिको 
कारण 

प्रत्यायोचजत व्यिस्थापि अन्तगवत 
बिाइिे कािूिको प्रकृनत र सीमा 

प्रत्योचजत व्यिस्थापिबाट पिव 
सक्िे प्रभाि 

१ दफा ५ को 
खण्ि (ि) 

सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाको काम, कतवव्य र 
अनधकार लाई थप गिव 

ऐिमा लेचखएका काम, कतवव्य र 
अनधकारको अनतररि ऐि अन्तगवत 
बने्न नियमािल ले सािवजनिक सेिा 
प्रसारण संस्थाको थप काम, कतवव्य 
र अनधकार स्पष्ट गि ।  

सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाको काम, कतवव्य र 
अनधकारमा थप प्रष्टता आई 
कायव संिालिमा सहज हिुे ।  

२ दफा ६ को 
उपदफा 
(७) 

बैठक सम्बन्धी अन्य 
कायवविनध पररष  आफैले 
निधावरण गिव  

पररषद् को बैठक सम्बन्धी अन्य 
कायवविनध पररष  आफैले निधावरण 
गर  कायवविनध बिाउिे ।  

पररष  को बैठक सम्बन्धी 
कायवविनध निधावरण भएको हिुे 
।  

३ दफा ७ को 
खण्ि (ङ) 

पररषद्को काम, कतवव्य र 
अनधकार लाई थप गिव 

ऐिमा लेचखएका काम, कतवव्य र 
अनधकारको अनतररि ऐि अन्तगवत 
बने्न नियमािल ले पररषद्को थप 
काम, कतवव्य र अनधकार स्पष्ट गि 

पररषद्को काम, कतवव्य र 
अनधकारमा थप प्रष्टता आई 
कायव संिालिमा सहज हिुे ।  

४ दफा ८ को 
उपदफा 
(५) 

कायवकार  सनमनतको 
अध्यक्षको पाररश्रनमक, सवुिधा 
र सेिाका अन्य तथा 
सदस्यको सवुिधा तोक्ि 

अध्यक्षको पाररश्रनमक, सवुिधा र 
सेिाका अन्य शतवह  तथा 
सदस्यको सवुिधा नियमािल ले 
तोक्िे ।  

अध्यक्षको पाररश्रनमक, सवुिधा र 
सेिाका अन्य शतवह  तथा 
सदस्यको सवुिधा तोवकएको भई 
सो सम्बन्धी दिविधा िरहिे ।  

५ दफा १२ 
को खण्ि 
(ट) 

कायवकार  सनमनतको काम, 

कतवव्य र अनधकार लाई थप 
गिव 

ऐिमा लेचखएका काम, कतवव्य र 
अनधकारको अनतररि ऐि अन्तगवत 
बने्न नियमािल ले कायवकार  
सनमनतको थप काम, कतवव्य र 
अनधकार स्पष्ट गि । 

कायवकार  सनमनतको काम, 

कतवव्य र अनधकारमा थप प्रष्टता 
आई कायव संिालिमा सहज हिुे 
।  

६ दफा १५ 
को खण्ि 
(छ) 

कायवकार  सनमनतको 
अध्यक्षको काम, कतवव्य र 
अनधकार लाई थप गिव 

ऐिमा लेचखएका काम, कतवव्य र 
अनधकारको अनतररि ऐि अन्तगवत 
बने्न नियमािल ले कायवकार  
सनमनतको अध्यक्षको थप काम, 

कतवव्य र अनधकार स्पष्ट गि 

कायवकार  सनमनतको अध्यक्षको 
काम, कतवव्य र अनधकारमा थप 
प्रष्टता आई कायव संिालिमा 
सहज हिुे ।  

७ दफा १७ 
को उपदफा 
(३) 

प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको 
पदािनध, सेिाका शतव र 
सवुिधा तोक्ि 

प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको 
पाररश्रनमक, सवुिधा र सेिाका अन्य 
शतवह  नियमािल ले तोक्िे ।  

प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको 
पाररश्रनमक, सवुिधा र सेिाका 



अन्य शतवह  तोवकएको भई सो 
सम्बन्धी दिविधा िरहिे ।  

८ दफा १८ 
को खण्ि 
(ङ) 

प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको 
काम, कतवव्य र अनधकारलाई 
थप गिव 

ऐिमा लेचखएका काम, कतवव्य र 
अनधकारको अनतररि ऐि अन्तगवत 
बने्न नियमािल ले प्रमखु प्रशासक य 
अनधकृतको थप काम, कतवव्य र 
अनधकार स्पष्ट गि ।  

प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको 
काम, कतवव्य र अनधकारमा थप 
प्रष्टता आई कायव संिालिमा 
सहज हिुे । 

९ दफा २१ 
को उपदफा 
(२) 

सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाले प्रसारण गरेको 
कायवक्रम तथा समािारको 
सम्बन्धमा आिश्यक राय, 

सल्लाह, सझुाि नलिका लानग 
श्रोता तथा दशवक समूहको 
काम, कतवव्य, अनधकार र 
स ालि सम्बन्धी कायवविनध 
तोक्ि आिश्यक रहेको   

श्रोता तथा दशवक समूहको काम, 

कतवव्य, अनधकार र स ालि 
सम्बन्धी कायवविनध नियमािल ले 
तोक्िे ।  

सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाले प्रसारण गरेको 
कायवक्रम तथा समािारको 
सम्बन्धमा आिश्यक राय, 

सल्लाह, सझुाि नलिका लानग 
श्रोता तथा दशवक समूहको 
काम, कतवव्य, अनधकार र 
स ालि सम्बन्धी कायवविनध 
स्पष्ट भई समूहले सहज पमा 
कायव गिव सक्िे ।  

१० दफा २२ 
को उपदफा 
(३) 

सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाक◌ो कमविार ह को 
नियचुि, सेिाका शतव, 
पाररश्रनमक र सवुिधा 
सम्बन्धी व्यिस्था गिव 
आिश्यक रहेको 

सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाक◌ो 
कमविार ह को नियचुि, सेिाका 
शतव, पाररश्रनमक र सवुिधा सम्बन्धी 
व्यिस्था ऐि अन्तगवत बने्न 
नियमािल ले गि ।  

सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाक◌ो कमविार ह को 
नियचुि, सेिाका शतव, पाररश्रनमक 
र सवुिधा सम्बन्धमा प्रष्टता 
आउिे ।  

११ दफा २४ 
को खण्ि 
(छ) 

रेनियो िेपाल र िेपाल 
टेनलनभजिको मौजदुा सम्पनत, 

दावयत्ि र व्यिस्थापि 
सम्बन्धी व्यिस्था गिव 
आिश्यक रहेको 

रेनियो िेपाल र िेपाल 
टेनलनभजिको मौजदुा सम्पनत, 

दावयत्ि र व्यिस्थापि िेपाल 
सरकारले गि ।  

रेनियो िेपाल र िेपाल 
टेनलनभजिको मौजदुा सम्पनत, 

दावयत्ि र व्यिस्थापि सनुिचित 
हिुे ।  

 
१२ 

दफा २८  यो ऐि उदेश्य कायावन्ियि 
गिव िेपाल सरकारले 
आिश्यक नियमह  बिाउि 
सक्िे व्यिस्था  गिव 
आिश्यक भएको  

िेपाल सरकारले यस ऐिको उदेश्य 
कायावन्ियि गिव आिश्यक पि 
नियमह  बिाउिेछ ।  

िेपाल सरकारले यस ऐि 
कायावन्ियि गिव आिश्यक पि 
नियमह  नियमािल  माफव त 
बिाएको हिुे । 

१३ दफा २९  यो ऐि िा ऐि अन्तगवत बने्न 
नियमािल को अनधिमा रवह 

यो ऐि िा ऐि अन्तगवत बने्न 
नियमािल को अनधिमा रवह 

सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाले आिश्यक कायवविनध 



सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाले आिश्यक कायवविनध 
तथा विनियमािल  बिाई 
लाग◌ू गिव सक्िे व्यिस्था  
गिव आिश्यक भएको  

सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले 
आिश्यक कायवविनध तथा 
विनियमािल  बिाई लाग◌ ू गिव 
सक्िे सक्ि े। 

तथा विनियमािल  बिाई लाग◌ ू
गरेको हिुे । 

 

 

 

  



सािवजनिक सेिा प्रसारण  सम्बन्धी कािूिलाई संशोधि र एक करण गिव बिेको विधेयक 
 

प्रस्ताििाः संविधाििारा प्रदत्त िागररकको वििार र अनभव्यचिको स्ितन्रता तथा सूििाको हक प्रत्याभतू 
गिव, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र बस्तनुिष्ठ सूििा, समािार, चशक्षा, स्िास्थ्य, मिोर िात्मक कायवक्रम 
उत्पादि र प्रसारण गर  राविय एकता एिं राविय वहत प्रिधवि गिव तथा समािेशी लोकतन्रको सु ढ करण 
गिव◌े जिउत्तरदायी सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको स्थापिा र स ालिका लानग सािवजनिक सेिा 
प्रसारण सम्बन्धी कािूिलाई संशोधि र एक करण गिव िाञ्छिीय भएकोले, 

 संघीय संसदले यो ऐि बिाएको छ।  

पररच्छेद –१ 

प्रारचम्भक 
 

१.  संचक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यऐिको िाम “सािवजनिक सेिा प्रसारण ऐि, २०७७”  रहेको छ ।  

  (२) यो ऐि प्रमाणीकरण भएको नमनतले एकतीस  ददिदेचख प्रारम्भ हिुछे । 

२.  पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अक  अथव िलागेमा यस ऐिमा,- 

(क) “कायवकार  सनमनत” भन्नाले दफा ८ बमोचजमको सनमनत सम्झि ुपछव। 

(ख) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐि अन्तगवत बिेको नियममा 
तोवकएको िा तोवकए बमोचजम सम्झि ुपछव। 

(ग) “पररष ” भन्नाले दफा ६ बमोचजमको पररष  सम्झि ुपछव। 

(घ) “प्रमखु प्रशासक य अनधकृत” भन्नाले दफा १7 बमोचजमको प्रमखु प्रशासक य अनधकृत 
सम्झि ुपछव। 

(ङ) “प्रसारण” भन्नाले इसारा, श्रव्य, श्रव्य ष्य, ष्य तस्िीर िा अक्षरको सहायताले सूििा, 
सन्देश तथा मिोर ि प्रदाि गि उद्देश्यले स्थापिा भई स ालिमा रहेका टेनलनभजि 
िा रेनियो माफव त गररिे प्रसारण सम्झि ुपछव।  

(ि) “मन्रालय” भन्नाले िेपाल सरकार, स ार तथा सूििा प्रविनध मन्रालय सम्झि ुपछव। 

(छ) “सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्था” भन्नाले दफा ३ बमोचजम स्थापिा भएको सािवजनिक 
सेिा प्रसारण संस्था सम्झि ुपछव। 

पररच्छेद–२ 

सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको स्थापिा तथा कायव सम्बन्धी व्यिस्था 
 

३. सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको स्थापिाः (१) सािवजनिक प्रसारणलाई गणुस्तर य तथा 
प्रभािकार  बिाउि एक सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको स्थापिा गररएको छ। 



  (२) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको केन्र य कायावलय काठमाि मा रहिेछ र सो 
संस्थाले आिश्यकता अिसुार अन्य स्थािमा कायावलय स्थापिा गिव सक्िछे। 

  (३) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ् िार संस्थाि ऐि, २०२८ अन्तगवत स्थापिा भएको 
िेपाल टेनलनभजि र रेनियो प्रसार सेिा विकास (सनमनत) गठि आदेश, २०४१ अन्तगवत गठि 
भएको रेनियो िेपाललाई सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थामा पान्तरण गररिछे।   

४.  सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्था स्िशानसत संस्था हिुेः  (१) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्था एक 
अविचच्छन्न उत्तरानधकारिाला स्िशानसत र संगदठत संस्था हिुेछ।  

  (२) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको काम कारबाह का लानग आफ्िो एउटा छु ै छाप 
हिुेछ । 

  (३) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले व्यचि सरह िल िा अिल सम्पनत प्राप्त गिव, 
उपभोग गिव,  बेिविखि गिव िा अन्य कुिै वकनसमले व्यिस्था गिव सक्िेछ ।  

  (४) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले व्यचि सरह आफ्िो िामबाट िानलस, उजरु गिव 
र सो संस्था उपर पनि सोह  िाममा िानलस उजरु लाग्ि सक्िेछ ।  

   (५) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले व्यचि सरह करार गिव, करार बमोचजमको अनधकार 
प्रयोग गिव तथा दावयत्ि नििावह गिव सक्िेछ ।   

५.  सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाका कायवह : सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाका कायवह  देहाय 
बमोचजम हिुेछिः- 

(क) भौगोनलक अखण्िता र राविय एकता, सामाचजक तथा साँस्कृनतक सद◌ भाि 
कायम गि, राविय वहत र रावियताको प्रिधवि गि, संघीय इकाइ बीिको 
स-ुसम्बन्ध अनभिृवि गि समािार, सूििा, सन्देश र कायवक्रमको उत्पादि 
तथा प्रसारण गि, 

(ख) विनभन्न जात, जाती, धमव, भाषा, संस्कृनत र सम्प्रदाय बीि सद् भाि, सवहष्णतुा 
र ऐक्यििता कायम गि तथा विनभन्न िगव, के्षर र समदुायको उत्थाि र 
विकासका लानग कायवक्रम उत्पादि तथा प्रसारण गि, 

(ग) सािवजनिक सरोकार र िागररकका आिश्यकता अिसुारको विषयमा 
कायवक्रम उत्पादि तथा प्रसारण गि, 

 (घ) िागररकको सूििाको हक प्रिलि गराउि मलुकुको सबै भभूागमा 
प्रसारणको पहुँि प-ुयाउि,े 



 (ङ) प्रसारण क्षेरमा भएका विकास र ियाँ प्रविनधको अनधकतम उपयोग गर  
राविय तथा अन्तराववियस्तरमा समेत सूििा, सन्देश र मिोर ि प्रदाि गि, 

(ि) सूििा सम्प्रषेणिारा मलुकुको रािभाषा, लोपोन्मखु मात ृभाषा, कला, संस्कृनत 

र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रिधवि गि, 

(छ) जिस्िास्थ्य, जिहच◌त, िातािरण, जलिाय ु पररितवि, विप  र अन्य 
आपतकाल ि अिस्था सम्बन्धी सूििा तथा पूिव जािकार  प्रिाह गर  
जििेतिा जगाउिे, 

   (ज) सिेतिामूलक र मिोर ि◌ात्मक कायवक्रम उत्पादि तथा प्रसारण गि, 

   (झ) ज्ञाि, विज्ञाि र प्रविनध प्रिधवि गि कायवक्रम उत्पादि तथा प्रसारण गि, 

(ञ) मलुकुको समग्र विकासमा योगदाि ददिे खालका कायवक्रमको उत्पादि 
तथा प्रसारण गि, 

(ट) आफूले प्रसारण गरेका कायवक्रमको अिलाइि प्रकाशि तथा प्रसारण गि, 

(ठ) कृवष, पयवटि र प्राकृनतक श्रोत जस्ता विषयमा खोजमूलक तथ्यह  प्रिारमा 
ल्याई रोजगारमूलक कायवक्रम प्रिधवि गद िेपालको अथवव्यिस्थालाई सबल 
बिाउि सहयोग परु् याउिे कायवक्रम प्रसारण गि, 

(ि) तोवकए बमोचजमका अन्य कायवह  गि। 

 
पररच्छेद–३ 

पररषद्को गठि तथा काम, कतवव्य र अनधकार सम्बन्धी व्यिस्था 
 

६.  पररषद्को गठिः (१) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको िीनत निमावण गिव तथा सो संस्थाले 
सम्पादि गिुव पि कायवको लानग िीनतगत निदशि ददि एक पररष  को गठि हिुेछ ।  

(२) पररष  मा देहाय बमोचजमका सदस्यह  रहिेछि :- 

(क) स ार तथा सूििा प्रविनध मन्री  िा राज्यमन्री -अध्यक्ष 

(ख) सचिि, अथव मन्रालय -सदस्य 

(ग) सचिि, कािूि, न्याय तथा संसद य मानमला मन्रालय -सदस्य 

(घ) सचिि, स ार तथा सूििा प्रविनध मन्रालय -सदस्य 



(ङ) सचिि, संघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासि मन्रालय -सदस्य 

(ि) विनभन्न पेशाकम  र समाजसेिीह  मध्येबाट प्रत्यके प्रदेश सरकारबाट 
एक एक जिाको दरले मिोिीत सात जिा   

 

-सदस्य 

(छ) वपछिा िगव, अल्पसंखयक, वकसाि, श्रनमक, वपछनिएक◌ो क्षेर, पयवटि, 
चशक्षा क्षेरको प्रनतनिनधत्ि हिुे गर  मन्रालयबाट मिोिीत  कचम्तमा 
दईु जिा मवहला सवहत सात जिा 

 

-सदस्य 

(ज) चजल्ला समन्िय महासंघ, गाउँपानलका महासंघ र िगरपानलका संघको 
प्रनतनिनध  

 

-सदस्य 

(झ) दफा २1 बमोचजम गठि भएको श्रोता तथा दशवक समूहका कम्तीमा 
एक जिा मवहला सवहत मन्रालयबाट मिोिीत तीि जिा 

 

-सदस्य 

(ञ) अध्यक्ष, िलचिर विकास िोिव -सदस्य 

(ट) अध्यक्ष, िेपाल परकार महासंघ  -सदस्य 

(ठ) अध्यक्ष, िेपाल उद्योग िाचणज्य महासंघ -सदस्य 

(ि) अध्यक्ष, िेपाल विज्ञापि संघ     -सदस्य 

(ढ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका परकाररता विषयका प्राध्यापक िा 
सहप्राध्यापकह  मध्येबाट मन्रालयबाट मिोिीत कम्तीमा एक जिा 
मवहला सवहत दईु जिा 

 

-सदस्य 

(ण) अध्यक्ष, कायवकार  सनमनत -सदस्य-सचिि 

 

   (३) पररष  को सदस्य मिोियि गदाव समािेशी नसिान्तका आधारमा गिुव पिछ ।  

  (४) पररषद्को बैठक िषवमा कम्तीमा एक पटक बस्िछे ।  

(५) पररषद्को बैठकमा आिश्यकता अिसुार विषय विज्ञलाई आमन्रण गिव सवकिछे। 

(६) उपदफा (१) को खण्ि (ि), (छ), (झ) र (ढ) बमोचजमका सदस्यको पदािनध तीि 
िषवको हिुछे।  

 

(७) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविनध पररषद्ले निधावरण गरे बमोचजम हिुछे।  



७. पररषद्को काम, कतवव्य र अनधकारः पररषद्को काम, कतवव्य र अनधकार देहाय बमोचजम हिुेछः- 

क) (  सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको उद्देश्य प्रानप्तका लानग कायवकार  सनमनतलाई 
आिश्यक निदशि ददिे, 

(ख) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष,  सदस्य र कमविार ले पालिा गिुव पि 
आिार संवहता बिाई लागू गि िा गराउिे, 

(ग) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको िावषवक योजिा तथा कायवक्रम अिसुार भएका 
कायवह को समीक्षा गि, 

(घ) सािवजनिक सेिा प्रसारण सम्बन्धमा अपिाउि ु पि िीनतका सम्बन्धमा िेपाल 
सरकारलाई सझुाि ददिे, 

(ङ) तोवकए बमोचजमका अन्य कायवह  गि ।  

 

पररच्छेद–४ 

कायवकार  सनमनतको गठि तथा काम, कतवव्य र अनधकार सम्बन्धी व्यिस्था 
 
 

८.  कायवकार  सनमनतको गठिः (१) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थामा देहाय बमोचजमको एक 
कायवकार  सनमनतको गठि हिुेछ:- 

(क) िेपाल सरकारले नियिु गरेको व्यचि  -अध्यक्ष 

(ख) मन्रालयले तोकेको राजपरांवकत प्रथम शे्रणीको अनधकृत -सदस्य 

(ग) मन्रालयले मिोिीत गरेको कचम्तमा एक जिा मवहला सवहत तीि 
जिा    

-सदस्य 

(२) कायवकार  सनमनतको अध्यक्ष सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कायवकार  प्रमखु 
हिुेछ। 

(३) प्रमखु प्रशासक य अनधकृतले कायवकार  सनमनतको सचिि भई काम गिछ ।  

(४) अध्यक्ष र उपदफा (१) को खण्ि (ग) बमोचजमका सदस्यको पदािनध पाँि िषवको 
हिुेछ। 

(5) अध्यक्षको पाररश्रनमक, सेिा, शतव र सवुिधा तथा सदस्यको सवुिधा तोवकए बमोचजम 
हिुेछ। 



९. कायवकार  सनमनतको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यताः कायवकार  सनमनतक◌ो अध्यक्ष िा सदस्यमा 
नियिु हिु देहाय बमोचजमको योग्यता हिु ुपिछः- 

(क) िेपाल  िागररक, 

(ख) पैतीस िषव उमेर पूरा भएको, 

(ग) उच्ि िैनतक िररर भएको, 

(घ) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्िातक तह उत्त◌ीणव 
गर  परकाररता, मािविक , व्यिस्थापि, बजार व्यिस्थापि, सूििा प्रविनध 
िा प्रसारण सम्बन्धी इचन्जनियरच◌ङ्ग क्षेरमा कम्तीमा पन्र िषवको अिभुि 
प्राप्त गरेको, 

(ङ) सदस्यको हकमा कम्त◌ीमा स्िातक तह उत्तीणव गर  टेनलनभजि, रेनियो  र 
प्रसारण  प्रविनधको के्षरमा कम्त◌ीमा दश िषवको अिभुि प्राप्त गरेको, 

(ि)  नियचुि हुँदाको बखत कुिै राजिीनतक दलको सदस्य िरहेको, 

(छ) आमस ार संस्थाको पदानधकार , स ालक िा सम्पादक िरहेको ।  

  १०. कायवकार  सनमनतको अध्यक्ष र सदस्यको अयोग्यता:   देहायका व्यचि कायवकार  सनमनतको 
अध्यक्ष िा सदस्यमा नियिु हिु अयोग्य मानििछे:- 

(क) कुिै विदेशी रािको स्थायी आिासीय अिमुनतपर िा िागररकता नलएको, 

(ख)  भ्रष्टािार, जिरजस्ती करणी, लैवङ्गक वहंसा, मािि बेिविखि तथा ओसार पसार, लागू 
औषध नबक्र  वितरण िा ओसार पसार, सम्पचत्त शिुीकरण, राहदािी दु पयोग, 

अपहरण, संगदठत अपराध िा िैनतक पति देचखिे फौजदार  कसूरमा अदालतबाट 
सजाय पाएको,  

 (ग) दफा ९ बमोचजमको योग्यता िभएको, 

(घ) प्रिनलत कािूि बमोचजम अयोग्य भएको। 

  ११.  कायवकार  सनमनतको अध्यक्ष र सदस्यको पद ररि हिुे अिस्था:  देहायको अिस्थामा 
कायवकार  सनमनतको अध्यक्ष िा सदस्यको पद ररि भएको मानििछे। 

(क) अध्यक्षले िेपाल सरकार समक्ष र सदस्यले मन्रालय समक्ष नलखच◌त राचजिामा 
ददएमा, 

  (ख) निजको पदािनध पूरा भएमा, 



  (ग) दफा १४ बमोचजम पदबाट हटाइएमा, 

  (घ) दफा 1० बमोचजम अयोग्य भएमा, 

  (ङ) निजको उमेर साठ  िषव पूरा भएमा, 

  (ि) निजको मतृ्य ुभएमा। 

१२. कायवकार  सनमनतको काम, कतवव्य र अनधकारः कायवकार  सनमनतको काम, कतवव्य र अनधकार 
देहाय बमोचजम हिुेछः- 

(क) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको बावषवक िीनत, योजिा, कायवक्रम र बजेट स्िीकृत 
गि, 

(ख) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको बावषवक प्रनतिदेि पररष  समक्ष पेश गि, 

(ग) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको आिार संवहता, मापदण्ि, सम्पादि गणुस्तर तथा 
कायवक्रम निदचशका जार  गि, 

(घ) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको समग्र व्यिस्थापिको रेखदेख, सपुर िेक्षण तथा 
नियन्रण गि, 

(ङ) सम्पादक य स्ितन्रता र निष्पक्षताको संरक्षणका लानग आिश्यक कायव गि, 

(ि) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाबाट सम्पादि हिु ेकामको कायवयोजिा बिाई लागू 
गि िा गराउि,े 

(छ) प्रसारणसँग सम्बचन्धत विषयमा अध्ययि अिसुन्धाि गि िा गराउि,े 

(ज) समािार तथा कायवक्रमलाई गणुस्तरयिु बिाउि आिश्यक कायव गि, 

(झ) प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको कामको मूल्याङ्कि तथा अिगुमि गि, 

(ञ) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कमविार को दरबन्द  स्िीकृत गि, 

(ट) तोवकए बमोचजमका अन्य कायव गि ।  

१३. कायवकार  सनमनतको बैठक र निणवयः (१) कायवकार  सनमनतको बैठक कम्त◌ीमा मवहिाको एक 
पटक सो सनमनतको अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थािमा बस्िेछ ।  

  (२) कायवकार  सनमनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गिछ । 



  (३) कायवकार  सनमनतको कूल सदस्य संखयाको कम्तीमा एकाउन्न प्रनतशत सदस्यह  
उपचस्थत भएमा बैठकका लानग गणपूरक संखया पगेुको मानििेछ । 

  (4) कायवकार  सनमनतको निणवय बहमुतबाट हिुेछ। कुिै विषयमा बैठकमा िहमुत 
कायम हिु िसकेमा अध्यक्षले निणावयक मत ददिछे । 

  (५) बैठकको निणवय अध्यक्षले प्रमाचणत गिछ । 

  (6) कायवकार  सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविनध सनमनतले निधावरण गरे बमोचजम 
हिुेछ । 

१४. कायवकार  सनमनतको अध्यक्ष र सदस्यलाई पदबाट हटाउिे सवकिे: (१) दफा 8 को उपदफा 
(४) मा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि देहायका आधारमा कायवकार  सनमनतको अध्यक्षलाई 
िेपाल सरकार र सदस्यलाई मन्रालयले पदबाट हटाउि सक्िेछ◌ः- 

(क)  कायवक्षमताको अभाि भएमा, 

(ख)  खराब आिरण भएमा, 

(ग)  इमान्दार पूिवक आफ्िो पद य कतवव्य पालि िगरेमा,  

(घ)  कायवसम्पादि सम्झौता बमोचजम काम िगरेमा,  

(ङ)    सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको वहत विपर त हिुे कुिै काम गरेमा,  

(ि)  मािनसक अस्िस्थताको कारणले काम कारिाह  गिव असमथव भएमा । 

    (२) उपदफा (१) बमोचजम पदबाट हटाउि ुपूिव त्यस्तो अध्यक्ष तथा सदस्यलाई सफाइ पेश 
गि मिानसि मौका ददि ुपिछ । 

१५.  कायवकार  सनमनतको अध्यक्षको काम, कतवव्य र अनधकार: यस ऐिमा अन्यर लेचखएक◌ो काम, 
कतवव्य र अनधकारका अनतररि कायवकार  सनमनतको अध्यक्षको काम, कतवव्य र अनधकार देहाय 
बमोचजम हिुेछ:- 

(क) िावषवक िीनत, योजिा, कायवक्रम तथा बजेट तजुवमा गर  स्िीकृनतका लानग 
कायवकार  सनमनतमा पेश गि, 

(ख) कायवकार  सनमनतको बैठकको कायवसूिी तयार गि िा गराउिे, 

(ग) पररषद्को बैठक व्यिस्थापि गि, 

(घ) पररष  तथा कायवकार  सनमनतको बैठकका निणवय कायावन्ियि गि िा 
गराउिे, 



(ङ) मन्रालयको स्िीकृनत नलई सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको विकासका 
लानग राविय तथा अन्तरावविय सरकार  तथा गैर सरकार  संस्थासँग सम्बन्ध 
स्थावपत गि, 

(ि) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कायवकार  सनमनतले अनधकार प्रत्यायोजि 
गरेका कायव गि, 

(छ) तोवकए बमोचजमका अन्य कायव गि। 

१६.  कायवकार  सनमनतको अध्यक्षको पद ररि रहेको अिस्थामा बैठक र निणवय: (१) कायवकार  
सनमनतको अध्यक्षको पद ररि रहेको अिस्थामा मन्रालयले तोकेको कायवकार  सनमनतको सदस्यले 
बैठकको अध्यक्षता गिछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोचजम मन्रालयले तोकेको कायवकार  सनमनतको सदस्यले अक  
व्यिस्था िभएसम्म कायवबाहक अध्यक्षको हैनसयतमा कायवकार  सनमनतको बैठक बोलाउि र 
कायवकार  सनमनतको सम्पूणव काम कारबाह  स ालि गिव सक्िेछ। 

पररच्छेद–५ 

प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको नियचुि तथा सेिा,  शतव र सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था 
 

१७. प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको नियचुिः (१) कायवकार  सनमनतको अध्यक्षको सामान्य निदशि 
तथा नियन्रणमा रह  सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको दैनिक प्रशासक य कायव स ालि गिवका 
लानग एक प्रमखु प्रशासक य अनधकृत रहिछे ।  

  (२) कायवकार  सनमनतले सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको िररष्ठ कमविार ह  मध्यबेाट 
सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको प्रमखु प्रशासक य अनधकृत नियिु गिछ।   

 (३) प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको पदािनध, सेिाका शतव र सवुिधा तोवकए बमोचजम 
हिुेछ।  

१८.  प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको काम, कतवव्य र अनधकारः प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको काम, 
कतवव्य र अनधकार देहाय बमोचजम हिुेछः- 

(क) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको िावषवक िीनत, योजिा, कायवक्रम तथा बजटे 
तजुवमा गर  अध्यक्ष समक्ष पेश गि, 

(ख) िावषवक कायवक्रमको कायावन्ियिको लानग कायवयोजिा बिाई अध्यक्ष समक्ष पेश 
गि, 



(ग) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाका कमविार को कायवको रेखदेख, समन्िय, नियन्रण, 
अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गि,  

(घ) अध्यक्षको निदशि अिसुार कायवकार  सनमनतको बैठक बोलाउिे,  

(ङ) तोवकए बमोचजमका अन्य कायवह  गि ।  

 
पररच्छेद–६ 

आनथवक व्यिस्था 
 

१९. सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कोषः (१) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको काम कारबाह लाई 
प्रभािकार  पले स ालि गिव एक कोष रहिछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा देहाय बमोचजमका रकम रहिेछि :- 

   (क) िेपाल सरकारबाट प्राप्त अिदुाि, 

   (ख) संघ, प्रदेश र स्थािीय तहबाट प्राप्त अिदुाि, 

(ग) विदेशी सरकार िा विदेशी संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

   (घ) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको आम्दािीबाट प्राप्त रकम । 

  (3) उपदफा (2) को खण्ि (ग) बमोचजमको रकम प्राप्त गिुव अचघ िेपाल सरकार,  अथव 
मन्रालयको सहमनत नलि ुपिछ ।  

२०. लेखापर क्षणः (१) कोषको आय-व्ययको लेखा िेपाल सरकारको स्िीकृत ढाँिा बमोचजम 
राचखिेछ।  

(२) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कोषको प्रिनलत संघीय कािूि बमोचजम आन्तररक 
लेखापर क्षण गराउि ुपिछ। 

(३) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कोषको आय-व्ययको अचन्तम लेखापर क्षण 
महालेखा पररक्षकबाट हिुेछ। 

पररच्छेद–७ 

विविध 

२१. श्रोता तथा दशवक समूह गठि गिव सवकि:े (१) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको 
कायवक्रम तथा समािारको सम्बन्धमा आिश्यक राय, सल्लाह, सझुाि नलिका लानग श्रोता तथा 
दशवक समूह गठि गिव सक्िछे। 



   (२) उपदफा (१) बमोचजमको समूहको काम, कतवव्य, अनधकार र स ालि सम्बन्धी 
कायवविनध तोवकए बमोचजम हिुेछ।  

२2.  कमविार  सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले आफ्िो कायव स ालि गिव 
आिश्यक पि कमविार  नियचुि गिव सक्िेछ।  

  (2) यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थामा कुिै विज्ञ व्यचि िा 
समािार िािकलाई करार सेिा िा ज्यालादार मा काममा लगाउि सवकिेछ। 

  (3) यस ऐि बमोचजम कमविार को नियचुि, सेिा, शतव र सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था 
तोवकए बमोचजम हिुेछ।    

२3.  प्रसारणमा विक्िेन्सीको सनुिचितताः (१) प्रिनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि 
प्रसारण विक्िने्सीको पवहलो प्राथनमकता सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थालाई  ददि ुपिछ ।  

  (2) िेपाल सरकारले सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थालाइव उपलब्ध गराउिे प्रसारण 
विक्िेन्सीमा कुिै शलु्क लाग्िे छैि।  

२4. संक्रमणकाल ि व्यिस्थाः  दफा 3 को उपदफा (3) बमोचजम िेपाल टेनलनभजि र रेनियो 
िेपाललाई सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थामा देहाय बमोचजम पान्तरण गररिेछ◌ः- 

(क) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत िेपाल टेनलनभजि र रेनियो िेपालमा स्िीकृत रहेका 
दरबन्द ह लाई सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको आिश्यकता र औचित्यका 
आधारमा पिुरािलोकि गर  दरिन्द  पिुसरििा गररिेछ। 

(ख) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत िेपाल टेनलनभजि र रेनियो िेपालमा कायवरत स्थायी 
कमविार ह  खण्ि (क) बमोचजम कायम गररएको नमल्दो दरिन्द  (पद, तह र 
शे्रणी) मा समायोजि हिुछेि  । 

   तर करारमा नियिु िा सम्झौता भई कायवरत कमविार ह को हकमा 
सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको आिश्यकता अिसुार मार व्यिस्थापि गररिछे। 

(ग) खण्ि (ख) बमोचजम नमल्दो पद, तह र शे्रणीमा समायोजि हिु िसकेका 
कमविार ह लाई निजको बाँक  अिनध गणिा गर  अिकाश ददिे व्यिस्था गिव 
सवकिछे।  

   तर सो अिनध अनििायव अिकाश हिुे उमेर भन्दा बढ  हिुे गर  गणिा 
गररिे छैि। 



(घ) खण्ि (ख) बमोचजम समायोजि भएक◌ो कमविार को सेिा सवुिधा निजले खाइवपाइव 
आएको सेिा सवुिधा भन्दा कम हिुे छैि । 

(ङ) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको िेपाल टेनलनभजि र रेनियो िेपालको 
िल, अिल सम्पनत र दावयत्ि यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाको िाउँमा सिछ ।  

(ि) यो ऐि बमोचजम सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कायवकार  सनमनत गठि िभएसम्म 
िेपाल टेनलनभजि र रेनियो िपेालक◌ो स ालक सनमनतले यथाित पमा कायव गि 
छि◌ । 

(छ) रेनियो िेपाल र िेपाल टेनलनभजिको मौजदुा सम्पनत, दावयत्ि र व्यिस्थापि िेपाल 
सरकारले तोके बमोचजम हिुछे । 

25.  िेपाल सरकारले निदशि ददि सक्िे: यस ऐिको उद्देश्य कायावन्ियि गिवका लानग िेपाल सरकारले 
सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थालाई आिश्यकता अिसुार निदशि ददि सक्िेछ । 

२6.  िावषवक प्रनतिदेिः (१) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले आफ्िो िावषवक प्रनतिदेि िेपाल सरकार 
समक्ष पेश गिछ। 

  (2) उपदफा (१) बमोचजमको प्रनतिदेिमा समािेश गिुव पि विषय तोवकए बमोचजम 
हिुेछ।  

२7. िेपाल सरकारसँग सम्पकव ः सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले िेपाल सरकारसँग सम्पकव  राखदा 
मन्रालय माफव त राख्न ुपिछ । 

28.  नियम बिाउि ेअनधकारः  यस ऐिको उद्देश्य कायावन्ियि गिव िेपाल सरकारले आिश्यक नियमह  
बिाउि सक्िछे।  

29.   कायवविनध तथा विनियमािल  बिाउि ेअनधकारः  यो ऐि र यस ऐि अन्तगवत बिेको नियमको 
अध◌ीिमा रह  सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले आिश्यक कायवविनध तथा विनियमािल  बिाई 
लाग◌ू गिव सक्िेछ।  

३0. खारेजी र बिाउः  (१) सञ् िार संस्थाि ऐि, २०२८ र रेनियो प्रसार सेिा विकास (सनमनत) 
गठि आदेश, २०४१ खारेज गररएको छ। 

  (२) सञ् िार संस्थाि ऐि, २०२८ र रेनियो प्रसार सेिा विकास (सनमनत) गठि आदेश, 
२०४१  बमोचजम भए गरेका काम कारबाह  यसै ऐि बमोचजम भए गरेको मानििछे। 

 



सािवजनिक सेिा प्रसारण  सम्बन्धी कािूिलाई संशोधि र एक करण गिव बिेको 
विधेयकको व्याखयात्मक वटप्पणी 

क्र.
स. 

दफा दफा चशषवक व्याखयात्मक वटप्पणी 

१. २ पररभाषा यस दफामा ऐिको ठाउँ ठाउँमा दोहोररएका शब्दह को पररभाषा स्पष्ट पािव आिश्यक 
शब्दह को पररभाषा गररएको छ । 

२. ३ सािवजनिक सेिा 
प्रसारण संस्थाको 
स्थापिा 

यस दफामा सञ् िार संस्थाि ऐि, २०२८ अन्तगवत स्थापिा भएको िेपाल टेनलनभजि 
र रेनियो प्रसार सेिा विकास (सनमनत) गठि आदेश, २०४१ अन्तगवत गठि भएको 
रेनियो िेपाललाई सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थामा पान्तरण गरर सािवजनिक 
प्रसारणलाई गणुस्तर य तथा प्रभािकार  बिाउि एक सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाको स्थापिा गि व्यिस्था गररएको छ । 

३. ४ सािवजनिक सेिा 
प्रसारण संस्था 
स्िशानसत संस्था हिु े

यस दफामा देहायको व्यिस्था गररएको छ:- 

x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्था एक अविचच्छन्न उत्तरानधकारिाला स्िशानसत र 
संगदठत संस्था हिुेछ।  

x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको काम कारबाह का लानग आफ्िो एउटा छु ै 
छाप हिुेछ । 

x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले व्यचि सरह िल िा अिल सम्पनत प्राप्त गिव, 
उपभोग गिव,  बेिविखि गिव िा अन्य कुिै वकनसमले व्यिस्था गिव सक्िेछ ।  

x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले व्यचि सरह आफ्िो िामबाट िानलस, उजरु 
गिव र सो संस्था उपर पनि सोह  िाममा िानलस उजरु लाग्ि सक्िेछ ।  

x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले व्यचि सरह करार गिव, करार बमोचजमको 
अनधकार प्रयोग गिव तथा दावयत्ि नििावह गिव सक्िछे ।   

 
४. ५ सािवजनिक सेिा 

प्रसारण संस्थाका 
कायवह  

यस दफामा सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाका कायवह  देहाय बमोचजम हिु ेव्यिस्था 
गररएको छ:- 
(क) भौगोनलक अखण्िता र राविय एकता, सामाचजक तथा साँस्कृनतक सद◌ भाि 
कायम गि, राविय वहत र रावियताको प्रिधवि गि, संघीय इकाइ बीिको स-ुसम्बन्ध 
अनभिृवि गि समािार, सूििा, सन्देश र कायवक्रमको उत्पादि तथा प्रसारण गि, 

(ख) विनभन्न जात, जाती, धमव, भाषा, संस्कृनत र सम्प्रदाय बीि सद् भाि, सवहष्णतुा र 
ऐक्यििता कायम गि तथा विनभन्न िगव, के्षर र समदुायको उत्थाि र विकासका 
लानग कायवक्रम उत्पादि तथा प्रसारण गि, 

(ग) सािवजनिक सरोकार र िागररकका आिश्यकता अिसुारको विषयमा कायवक्रम 
उत्पादि तथा प्रसारण गि, 



 (घ) िागररकको सूििाको हक प्रिलि गराउि मलुकुको सबै भभूागमा प्रसारणको 
पहुँि प-ुयाउिे, 
 (ङ) प्रसारण क्षरेमा भएका विकास र ियाँ प्रविनधको अनधकतम उपयोग गर  राविय 
तथा अन्तराववियस्तरमा समेत सूििा, सन्देश र मिोर ि प्रदाि गि, 

(ि) सूििा सम्प्रषेणिारा मलुकुको रािभाषा, लोपोन्मखु मात ृभाषा, कला, संस्कृनत र 
सम्पदाको संरक्षण तथा प्रिधवि गि, 

(छ) जिस्िास्थ्य, जिहच◌त, िातािरण, जलिाय ुपररितवि, विप  र अन्य आपतकाल ि 
अिस्था सम्बन्धी सूििा तथा पूिव जािकार  प्रिाह गर  जििेतिा जगाउिे, 
(ज) सिेतिामूलक र मिोर ि◌ात्मक कायवक्रम उत्पादि तथा प्रसारण गि, 

(झ) ज्ञाि, विज्ञाि र प्रविनध प्रिधवि गि कायवक्रम उत्पादि तथा प्रसारण गि, 

(ञ) मलुकुको समग्र विकासमा योगदाि ददिे खालका कायवक्रमको उत्पादि तथा 
प्रसारण गि, 

(ट) आफूले प्रसारण गरेका कायवक्रमको अिलाइि प्रकाशि तथा प्रसारण गि, 

(ठ) कृवष, पयवटि र प्राकृनतक श्रोत जस्ता विषयमा खोजमूलक तथ्यह  प्रिारमा 
ल्याई रोजगारमूलक कायवक्रम प्रिधवि गद िेपालको अथवव्यिस्थालाई सबल बिाउि 
सहयोग परु् याउिे कायवक्रम प्रसारण गि, 

(ि) तोवकए बमोचजमका अन्य कायवह  गि। 
 

५. ६ पररषद्को गठि यस दफामा सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको िीनत निमावण गिव तथा सो संस्थाले 
सम्पादि गिुव पि कायवको लानग िीनतगत निदशि ददि स ार तथा सूििा प्रविनध 
मन्री  िा राज्यमन्री अध्यक्ष रहिे गर  एक पररष  को गठि हिुे, पररषद् मा सदस्य 
मिोियि गदाव समािेशी नसिान्तका आधारमा गिुव पि,पररषद्को बैठक िषवमा कम्तीमा 
एक पटक बस्िे जस्ता व्यिस्थाह  गररएको छ ।  

६. ७ पररषद्को काम, 

कतवव्य र अनधकार 

यस दफामा देहायको व्यिस्था गररएको छ:- 

x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको उद्देश्य प्रानप्तका लानग कायवकार  सनमनतलाई 
आिश्यक निदशि ददिे, 

x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष,  सदस्य र कमविार ले पालिा गिुव पि 
आिार संवहता बिाई लागू गि िा गराउिे, 

x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको िावषवक योजिा तथा कायवक्रम अिसुार भएका 
कायवह को समीक्षा गि, 

x सािवजनिक सेिा प्रसारण सम्बन्धमा अपिाउि ु पि िीनतका सम्बन्धमा िेपाल 
सरकारलाई सझुाि ददिे, 

x तोवकए बमोचजमका अन्य कायवह  गि ।  
 



७. ८ कायवकार  सनमनतको 
गठि 

यस दफामा िेपाल सरकारले नियिु गरेको व्यचि अध्यक्ष रहिे गर  एक कायवकार  
सनमनतको गठि हिुे, कायवकार  सनमनतको अध्यक्ष सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको 
कायवकार  प्रमखु हिुे, प्रमखु प्रशासक य अनधकृतले कायवकार  सनमनतको सचिि भई 
काम गि, अध्यक्षको पाररश्रनमक, सेिा, शतव र सवुिधा तथा सदस्यको सवुिधा तोवकए 
बमोचजम हिुे जस्ता व्यिस्थाह  राचखएको छ ।  

८. ९ कायवकार  सनमनतको 
अध्यक्ष र सदस्यको 
योग्यता 

यस दफामा कायवकार  सनमनतक◌ो अध्यक्ष िा सदस्यमा नियिु हिु देहाय बमोचजमको 
योग्यता हिु ुपि व्यिस्था गररएको छः- 
(क) िेपाल  िागररक, 

(ख) पैतीस िषव उमेर पूरा भएको, 
(ग) उच्ि िैनतक िररर भएको, 
(घ) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्िातक तह उत्त◌ीणव 
गर  परकाररता, मािविक , व्यिस्थापि, बजार व्यिस्थापि, सूििा प्रविनध िा प्रसारण 
सम्बन्धी इचन्जनियरच◌ङ्ग क्षेरमा कम्तीमा पन्र िषवको अिभुि प्राप्त गरेको, 
(ङ) सदस्यको हकमा कम्त◌ीमा स्िातक तह उत्तीणव गर  टेनलनभजि, रेनियो  र 
प्रसारण  प्रविनधको के्षरमा कम्त◌ीमा दश िषवको अिभुि प्राप्त गरेको, 
(ि)  नियचुि हुँदाको बखत कुिै राजिीनतक दलको सदस्य िरहेको, 
(छ) आमस ार संस्थाको पदानधकार , स ालक िा सम्पादक िरहेको  

९. 1० कायवकार  सनमनतको 
अध्यक्ष र सदस्यको 
अयोग्यता 

यस दफामा देहायका व्यचि कायवकार  सनमनतको अध्यक्ष िा सदस्यमा नियिु हिु 
अयोग्य मानििे व्यिस्था गररएको छ:- 
(क) कुिै विदेशी रािको स्थायी आिासीय अिमुनतपर िा िागररकता नलएको, 
(ख)  भ्रष्टािार, जिरजस्ती करणी, लैवङ्गक वहंसा, मािि बेिविखि तथा ओसार पसार, 

लागू औषध नबक्र  वितरण िा ओसार पसार, सम्पचत्त शिुीकरण, राहदािी दु पयोग, 

अपहरण, संगदठत अपराध िा िैनतक पति देचखिे फौजदार  कसूरमा अदालतबाट 
सजाय पाएको,  
 (ग) दफा ९ बमोचजमको योग्यता िभएको, 
(घ) प्रिनलत कािूि बमोचजम अयोग्य भएको। 

1०. 1१ कायवकार  सनमनतको 
अध्यक्ष र सदस्यको 
पद ररि हिु े
अिस्था 

यस दफामा देहायको अिस्थामा कायवकार  सनमनतको अध्यक्ष िा सदस्यको पद ररि 
भएको मानिि ेव्यिस्था गररएको छ:- 
(क) अध्यक्षले िेपाल सरकार समक्ष र सदस्यले मन्रालय समक्ष नलखच◌त राचजिामा 
ददएमा, 
(ख) निजको पदािनध पूरा भएमा, 
(ग) दफा १४ बमोचजम पदबाट हटाइएमा, 
(घ) दफा 1० बमोचजम अयोग्य भएमा, 
(ङ) निजको उमेर साठ  िषव पूरा भएमा, 
(ि) निजको मतृ्य ुभएमा। 



 

1१. 1२ कायवकार  सनमनतको 
काम, कतवव्य र 
अनधकार 

यस दफामा कायवकार  सनमनतको काम, कतवव्य र अनधकार देहाय बमोचजम हिु े
व्यिस्था गररएको छ:- 
(क) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको बावषवक िीनत, योजिा, कायवक्रम र बजटे 
स्िीकृत गि, 

(ख) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको बावषवक प्रनतिदेि पररष  समक्ष पेश गि, 

(ग) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको आिार संवहता, मापदण्ि, सम्पादि गणुस्तर 
तथा कायवक्रम निदचशका जार  गि, 

(घ) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको समग्र व्यिस्थापिको रेखदेख, सपुर िेक्षण तथा 
नियन्रण गि, 

(ङ) सम्पादक य स्ितन्रता र निष्पक्षताको संरक्षणका लानग आिश्यक कायव गि, 

(ि) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाबाट सम्पादि हिुे कामको कायवयोजिा बिाई 
लागू गि िा गराउि,े 

(छ) प्रसारणसँग सम्बचन्धत विषयमा अध्ययि अिसुन्धाि गि िा गराउि,े 

(ज) समािार तथा कायवक्रमलाई गणुस्तरयिु बिाउि आिश्यक कायव गि, 

(झ) प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको कामको मूल्याङ्कि तथा अिगुमि गि, 

(ञ) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कमविार को दरबन्द  स्िीकृत गि, 
(ट) तोवकए बमोचजमका अन्य कायव गि ।  

1२. 1३ कायवकार  सनमनतको 
बैठक र निणवय 

यस दफामा कायवकार  सनमनतको बैठक कम्त◌ीमा मवहिाको एक पटक सो सनमनतको 
अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थािमा बस्ि,ेकायवकार  सनमनतको बैठकको 
अध्यक्षता अध्यक्षले गि,  कायवकार  सनमनतको कूल सदस्य संखयाको कम्तीमा 
एकाउन्न प्रनतशत सदस्यह  उपचस्थत भएमा बैठकका लानग गणपूरक संखया पगेुको 
मानििे , कायवकार  सनमनतको निणवय बहमुतबाट हिुे, कुि ै विषयमा बैठकमा िहमुत 
कायम हिु िसकेमा अध्यक्षले निणावयक मत ददिे, बैठकको निणवय अध्यक्षले प्रमाचणत 
गि, कायवकार  सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविनध सनमनतले निधावरण गरे 
बमोचजम हिुे व्यिस्थाह  गररएको छ । 

   
1३. 1४ कायवकार  सनमनतको 

अध्यक्ष र 
सदस्यलाई पदबाट 
हटाउिे सवकि े

यस दफामा देहायका आधारमा कायवकार  सनमनतको अध्यक्षलाई िेपाल सरकार र 
सदस्यलाई मन्रालयले पदबाट हटाउि सक्िे व्यिस्था गरर पदबाट हटाउि ु पूिव 
त्यस्तो अध्यक्ष तथा सदस्यलाई सफाइ पेश गि मिानसि मौका ददि ुपि व्यिस्था 
गररएको छ:- 
(क)  कायवक्षमताको अभाि भएमा, 

(ख)  खराब आिरण भएमा, 



(ग)  इमान्दार पूिवक आफ्िो पद य कतवव्य पालि िगरेमा,  

(घ)  कायवसम्पादि सम्झौता बमोचजम काम िगरेमा,  

(ङ)    सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको वहत विपर त हिुे कुिै काम गरेमा,  

(ि)  मािनसक अस्िस्थताको कारणले काम कारिाह  गिव असमथव भएमा । 

1४. 1५ कायवकार  सनमनतको 
अध्यक्षको काम, 
कतवव्य र अनधकार 

यस दफामा कायवकार  सनमनतको अध्यक्षको काम, कतवव्य र अनधकार देहाय बमोचजम 
हिुे व्यिस्था गररएको छ:- 
(क) िावषवक िीनत, योजिा, कायवक्रम तथा बजेट तजुवमा गर  स्िीकृनतका लानग 
कायवकार  सनमनतमा पेश गि, 
(ख) कायवकार  सनमनतको बैठकको कायवसूिी तयार गि िा गराउिे, 
(ग) पररषद्को बैठक व्यिस्थापि गि, 

(घ) पररष  तथा कायवकार  सनमनतको बैठकका निणवय कायावन्ियि गि िा गराउिे, 
(ङ) मन्रालयको स्िीकृनत नलई सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको विकासका लानग 
राविय तथा अन्तरावविय सरकार  तथा गैर सरकार  संस्थासँग सम्बन्ध स्थावपत गि, 

(ि) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कायवकार  सनमनतले अनधकार प्रत्यायोजि 
गरेका कायव गि, 
(छ) तोवकए बमोचजमका अन्य कायव गि। 

1५. 1६ कायवकार  सनमनतको 
अध्यक्षको पद ररि 
रहेको अिस्थामा 
बैठक र निणवय 

यस दफामा कायवकार  सनमनतको अध्यक्षको पद ररि रहेको अिस्थामा मन्रालयले 
तोकेको कायवकार  सनमनतको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गि र मन्रालयले तोकेको 
कायवकार  सनमनतको सदस्यले अक  व्यिस्था िभएसम्म कायवबाहक अध्यक्षको 
हैनसयतमा कायवकार  सनमनतको बैठक बोलाउि र कायवकार  सनमनतको सम्पूणव काम 
कारबाह  स ालि गिव सक्िे व्यिस्था गररएको छ ।  

1६. 1७ प्रमखु प्रशासक य 
अनधकृतको नियचुि 

यस दफामा देहायको व्यिस्था गररएको छ:- 

x कायवकार  सनमनतको अध्यक्षको सामान्य निदशि तथा नियन्रणमा रह  
सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको दैनिक प्रशासक य कायव स ालि गिवका लानग 
एक प्रमखु प्रशासक य अनधकृत रहिेछ ।  

x कायवकार  सनमनतले सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको िररष्ठ कमविार ह  
मध्येबाट सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको प्रमखु प्रशासक य अनधकृत नियिु 
गिछ।   

x प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको पदािनध, सेिाका शतव र सवुिधा तोवकए बमोचजम 
हिुेछ।  

1७. 1८ प्रमखु प्रशासक य 
अनधकृतको काम, 

कतवव्य र अनधकार  

यस दफामा प्रमखु प्रशासक य अनधकृतको काम, कतवव्य र अनधकार देहाय बमोचजम 
हिुे व्यिस्था गररएको छ:- 



x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको िावषवक िीनत, योजिा, कायवक्रम तथा बजेट 
तजुवमा गर  अध्यक्ष समक्ष पेश गि, 

x िावषवक कायवक्रमको कायावन्ियिको लानग कायवयोजिा बिाई अध्यक्ष समक्ष पेश 
गि, 

x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाका कमविार को कायवको रेखदेख, समन्िय, 

नियन्रण, अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गि,  

x अध्यक्षको निदशि अिसुार कायवकार  सनमनतको बैठक बोलाउिे,  
x तोवकए बमोचजमका अन्य कायवह  गि ।  

1८. १९  सािवजनिक सेिा 
प्रसारण संस्थाको 
कोष 

यस दफामा सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको काम कारबाह लाई प्रभािकार  पले 
स ालि गिव एक कोष रहिे र कोषमा देहाय बमोचजमका रकम रहि े व्यिस्था 
गररएको छ:- 

(क) िेपाल सरकारबाट प्राप्त अिदुाि, 

(ख) संघ, प्रदेश र स्थािीय तहबाट प्राप्त अिदुाि, 

(ग) विदेशी सरकार िा विदेशी संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(घ) सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको आम्दािीबाट प्राप्त रकम । 
   

१९. 2० लेखापर क्षण यस दफामा कोषको आय-व्ययको लेखा िेपाल सरकारको स्िीकृत ढाँिा बमोचजम 
राचखि े, सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कोषको प्रिनलत संघीय कािूि बमोचजम 
आन्तररक लेखापर क्षण गराउि ु पि र सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कोषको 
आय-व्ययको अचन्तम लेखापर क्षण महालेखा पररक्षकबाट हिुे व्यिस्था गररएको छ। 

2०. 2१ श्रोता तथा दशवक 
समूह गठि गिव 
सवकि े

यस दफामा देहाय बमोचजमको व्यिस्था गररएको छ:- 

x सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको कायवक्रम तथा समािारको 
सम्बन्धमा आिश्यक राय, सल्लाह, सझुाि नलिका लानग श्रोता तथा दशवक समूह 
गठि गिव सक्िे,  

x समूहको काम, कतवव्य, अनधकार र स ालि सम्बन्धी कायवविनध तोवकए बमोचजम 
हिुेछ।  

2१. 2२ कमविार  सम्बन्धी 
व्यिस्था 

यस दफामा सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले आफ्िो कायव स ालि गिव आिश्यक 
पि कमविार  नियचुि गिव सक्िे, सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थामा कुिै विज्ञ व्यचि 
िा समािार िािकलाई करार सेिा िा ज्यालादार मा काममा लगाउि सवकिे र यस 
ऐि बमोचजम कमविार को नियचुि, सेिा, शतव र सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए 
बमोचजम हिुे व्यिस्था गररएको छ।    

2२. 2३ प्रसारणमा 
विक्िेन्सीको 
सनुिचितता 

यस दफामा प्रिनलत कािूिमा जिुसकैु कुरा लेचखएको भए तापनि प्रसारण 
विक्िेन्सीको पवहलो प्राथनमकता सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थालाई  ददि ु पि र 

िेपाल सरकारले सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थालाइव उपलब्ध गराउिे प्रसारण 
विक्िेन्सीमा कुिै शलु्क लाग्िे छैि भने्न व्यिस्था गररएको छ ।  



2३. 2४ संक्रमणकाल ि 
व्यिस्था 

 यस दफामा िेपाल टेनलनभजि र रेनियो िेपाललाई सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थामा 
देहाय बमोचजम पान्तरण गररिे व्यिस्था गररएको छ:- 

 (क) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत िेपाल टेनलनभजि र रेनियो िेपालमा स्िीकृत 
रहेका दरबन्द ह लाई सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको आिश्यकता र औचित्यका 
आधारमा पिुरािलोकि गर  दरिन्द  पिुसरििा गररिेछ। 

(ख) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाका बखत िेपाल टेनलनभजि र रेनियो िेपालमा कायवरत 
स्थायी कमविार ह  खण्ि (क) बमोचजम कायम गररएको नमल्दो दरिन्द  (पद, तह 
र शे्रणी) मा समायोजि हिुछेि  ।तर करारमा नियिु िा सम्झौता भई कायवरत 
कमविार ह को हकमा सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको आिश्यकता अिसुार मार 
व्यिस्थापि गररिछे। 

(ग) खण्ि (ख) बमोचजम नमल्दो पद, तह र शे्रणीमा समायोजि हिु िसकेका 
कमविार ह लाई निजको बाँक  अिनध गणिा गर  अिकाश ददिे व्यिस्था गिव 
सवकिछे। तर सो अिनध अनििायव अिकाश हिुे उमेर भन्दा बढ  हिुे गर  गणिा 
गररिे छैि। 

(घ) खण्ि (ख) बमोचजम समायोजि भएक◌ो कमविार को सेिा सवुिधा निजले खाइवपाइव 
आएको सेिा सवुिधा भन्दा कम हिुे छैि । 

(ङ) यो ऐि प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको िेपाल टेनलनभजि र रेनियो िेपालको 
िल, अिल सम्पनत र दावयत्ि यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ सािवजनिक सेिा प्रसारण 
संस्थाको िाउँमा सिछ ।  

(ि) यो ऐि बमोचजम सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाको कायवकार  सनमनत गठि 
िभएसम्म िेपाल टेनलनभजि र रेनियो िेपालक◌ो स ालक सनमनतले यथाित पमा 
कायव गि छि◌  । 

(छ) रेनियो िेपाल र िेपाल टेनलनभजिको मौजदुा सम्पनत, दावयत्ि र व्यिस्थापि 
िेपाल सरकारले तोके बमोचजम हिुेछ । 
  

2४. 2५ िेपाल सरकारले 
निदशि ददि सक्ि े

यस दफामा यस ऐिको उद्देश्य कायावन्ियि गिवका लानग िेपाल सरकारले सािवजनिक 
सेिा प्रसारण संस्थालाई आिश्यकता अिसुार निदशि ददि सक्िे व्यिस्था गररएको 
छ । 

2५. 2६ िावषवक प्रनतिदेि यस दफामा सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले आफ्िो िावषवक प्रनतिेदि िेपाल सरकार 
समक्ष पेश गि व्यिस्था गररएको छ । 

2६. 2७ िावषवक प्रनतिेदि 
पेश गिुव पि िेपाल 
सरकारसँग सम्पकव  

यस दफामा सािवजनिक सेिा प्रसारण संस्थाले िेपाल सरकारसँग सम्पकव  राखदा 
मन्रालय माफव त राख्न ुपि व्यिस्था गररएको छ ।  

2७. 2८ नियम बिाउि े
अनधकार 

यस दफामा यस ऐिको उद्देश्य कायावन्ियि गिव िेपाल सरकारले आिश्यक नियमह  
बिाउि सक्ि ेव्यिस्था गररएको छ ।  



 

2८. २९ कायवविनध तथा 
विनियमािल  
बिाउिे अनधकार 

यस दफामा यो ऐि र यस ऐि अन्तगवत बिेको नियमको अध◌ीिमा रह  सािवजनिक 
सेिा प्रसारण संस्थाले आिश्यक कायवविनध तथा विनियमािल  बिाई लाग◌ू गिव सक्ि े
व्यिस्था गररएको छ ।  

२९. 3० खारेजी र बिाउ यस दफामा देहाय बमोचजमको व्यिस्था गररएको छ:- 

x सञ् िार संस्थाि ऐि, २०२८ र रेनियो प्रसार सेिा विकास (सनमनत) गठि आदेश, 

२०४१ खारेज गररएको छ। 

x सञ् िार संस्थाि ऐि, २०२८ र रेनियो प्रसार सेिा विकास (सनमनत) गठि आदेश, 
२०४१  बमोचजम भए गरेका काम कारबाह  यसै ऐि बमोचजम भए गरेको 
मानििेछ। 

 
 

 


