विधेयक सं खययाःमिम ाः
प्रदे श रे मियो¸ एफ.एि. र टे मिमिजन प्रसयरण सम्बन्धिय व्यिस्थय गनन बनेको विधेयक¸

२०७५

प्रदे श सिय सचिियिय
प्रदे श नं. १

विरयटनगर¸ नेपयि

प्रदे श रे डियो, एफ.एम. र टे डिडिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक¸ २०७५
प्रस्तावना : नेपािको सं ववधानद्वारा प्रत्यािूत गररएको जनताको अडिव्यक्ति, स्वतन्रता तथा
सुसूक्तित हुन पाउने हकिाई सं रक्षण एवं सम्बधनन गननका िाडग ववद्युतीय प्रसारण प्रणािीको
माध्यमबाट

ु को
मुिक

आडथनक, सामाक्तजक

तथा

सांस्कृडतक

िगायत

अन्य

ववववध

वियाकिापिाई जनसमक्ष पु¥यार्न सबै जाडत, िाषा, डिङ्ग वगन, क्षेर र धाडमनक सम्प्रदायबीि
समानता कायम गनन, आपसी सद\िाव र सामन्जस्यताको वातावरण सृजना गरी ज्ञान¸ सीपको
अडिवृवि गनन र जनिेतना जगाउन, डनष्पक्ष स्वतन्र एवं आडधकाररक समािार, सूिना र

मनोरञ्जनको पहुुँििाई जनता समक्ष ववस्तार गने सम्बन्धमा रे डियो, एफ. एम. तथा
टे डिडिजनको अनुमडत¸ संिािन, नववकरण र डनयमनका िाडग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनन
वाञ्छनीय िएकोिे ,
नेपािको सं ववधानको धारा १७५ बमोक्तजम प्रदे श नं १ को प्रदे श सिािे यो ऐन
बनाई िागू गरे को छ ।
१.

सं क्तक्षप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श रे डियो¸ एफ.एम. र टे डिडिजन
प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहे को छ ।
(२)
(३)

२.

यो ऐन प्रदे श नं. १ मा िागू हुनेछ ।
यो ऐन तुरुन्त प्रारम्ि हुनछ
े ।

पररिाषा : ववषय वा प्रसं गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,(क)

“र्जाजतपर” िन्नािे कायनिमको प्रसारण गननको िाडग यस ऐन बमोक्तजम
ददर्ने प्रसारण र्जाजतपर वा विक्वेन्सी मोिुिेशन प्रसारण प्रणािीको स्थापना

(ख)

गरी प्रसारण गनन ददर्ने र्जाजतपर समेतिाई जनाउुँछ ।

“कायनिम” िन्नािे श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको माध्यमद्वारा प्रसारण हुने जुनसुकै
वकडसमको कायनिमिाई सम्झनु पछन ।

(ग)

“केबुि” िन्नािे कुनै डनक्तित प्रसारण केन्रबाट तारको माध्यमद्वारा प्रसारण

सामग्रीहरू ववडिन्न ग्राहक, सदस्य वा उपिोिा समक्ष पु¥याउने प्रववडध सम्झनु
पछन ।
(घ)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोक्तजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको डनयममा
तोवकएको वा तोवकए बमोक्तजम सम्झनु पछन ।

(ङ)

“प्रदे श सरकार” िन्नािे नेपािको सं ववधान बमोक्तजम प्रदे श नं. १ को प्रदे श
सरकारको कायनकाररणी अडधकार प्रयोग गने मक्तन्रपररषद\िाई सम्झनु पछन ।
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(ि)

“प्रसारक” िन्नािे प्रसारण सं स्थाबाट प्रसारण हुने कायनिम वािन गने व्यक्ति
सम्झनु पछन र सो शब्दिे त्यस्तो कायनिम तयार गने तथा सम्पादन गने
व्यक्तििाई समेत जनाउुँछ ।

(छ)

“प्रसारण” िन्नािे र्सारा, आवाज, आकृडत, तस्वीर वा अन्य यस्तै प्रकारबाट
आम जनतािे जानकारी पाउन सक्ने गरी पठार्ने रे डियो, एफ. एम. र
टे डिडिजन समेतको सञ्चार सेवािाई सम्झनु पछन ।

(ज)

“प्रसारण सं स्था” िन्नािे यस ऐन बमोक्तजम कायनिम प्रसारण गनन र्जाजतपर
प्राप्त व्यक्ति वा सं गदठत सं स्था सम्झनु पछन ।

(झ)

“विक्वेन्सी मोिुिेशन प्रसारण प्रणािी” िन्नािे विक्वेन्सी मोिुिेशन प्रसारण

प्रववडध प्रयोग गरी प्रसारण सं स्थािे रे डियो, एफ. एम. र टे डिडिजन प्रववडधका
िाडग तोवकएको च्यानिबाट गररएको प्रसारण सम्झनु पछन ।
(ञ)

“िू–उपग्रह प्रसारण केन्र (अथन स्टे शन)” िन्नािे स्याटे िाईट माफनत प्रसारण

कायनिम आदान प्रदान गनन पृथ्वीको धरातिमा स्थापना गररने केन्र
(स्टे शन) सम्झनु पछन ।
(ट)

“सम्बक्तन्धत मन्रािय” िन्नािे प्रदे शको सूिना र सं िार सम्बक्तन्ध ववषय हे ने
मन्रािय सम्झनु पछन ।

(ठ)

“स्याटे िार्ट” िन्नािे ववडिन्न प्रसारण सामग्री प्राप्त गनन वा अन्यर पठाउनको
िाडग अन्तररक्षमा अवक्तस्थत िू-उपग्रह सम्झनु पछन ।

३.

प्रसारण सम्बन्धी कायनिमको रे खदे ख र सं िािन : प्रदे श डिर एकसय वाट िन्दा माडथ
एकहजार वाट सम्मको रे डियो, एफ. एम. र स्याटे िाईट प्रणािीबाट प्रसारण हुने बाहे कको

अन्य टे डिडिजनको प्रसारण सम्बन्धी कायनिमको अनुमडत, रे खदे ख र सं िािनको नीडत डनमानण
४.
५.

गरी कायानन्वन गने अडधकार प्रदे श सरकारिाई हुनेछ ।

र्जाजतपर नडिई प्रसारण गनन नहुने : कसैिे पडन यस ऐन बमोक्तजम र्जाजत पर नडिई
कुनै पडन कायनिम प्रसारण गनुन हुुँदैन ।

र्जाजतपरको िाडग डनवेदन ददनु पने : प्रदे शडिर रे डियो, एफ. एम. र टे डिडिजन प्रसारण
गनन िाहने व्यक्ति वा सं स्थािे तोवकए बमोक्तजमको अडधकारी र तोवकए बमोक्तजमको ढाुँिामा
डनवेदन ददनु पनेछ ।

६.

डनवेदनसाथ कागजात सं िग्न गनुप
न ने : दफा ५ बमोक्तजम ददने डनवेदन साथ दे हायको
कागजात सं िग्न गनुप
न नेछ :-
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(क)

सम्बक्तन्धत ववषयमा अनुिवी तथा ख्याडत प्राप्त व्यक्ति वा मान्यता प्राप्त
अनुसन्धनात्मक

सं स्थाबाट

आफूिे

र्जाजतपर

डिन

खोजेको

ववषयको

आडथनक¸ प्राववडधक तथा व्यवसावयक क्षेरको ववस्तृत अध्ययन गनन िगाई
तयार गरे को प्रडतवेदन¸
(ख)

प्रसारण

सं स्था

दतानको

प्रमाणपर

तथा

सम्बक्तन्धत

सं स्थाको

ववधान

र

सञ्चािकहरुको नागररकताको प्रमाणपरको प्रडतडिवप¸
(ग)

तोवकए बमोक्तजम डनवेदन दस्तुर बुझाएको नगदद रडसद वा तोवकएको राजश्व

खातामा जम्मा गरे को बैंक िौिर साथै प्रसारण केन्र रहने ठाउुँको नक्सा
सवहतको वववरण ।

७.

र्जाजतपर ददन सवकने : (१) दफा ५ बमोक्तजमको डनवेदन पनन आएमा सम्बक्तन्धत
मन्राियिे तोकेको अडधकारीिे उि डनवेदन उपर आवश्यक जाुँिबुझ गदान र्जाजतपर

ददन मुनाडसव दे खेमा डनवेदकिाई तोवकएको शतनहरु पािना गने गरी कायनिम प्रसारण गनन
तोवकएको ढाुँिामा पैँ ताडिस ददनडिर तोवकएको दस्तुर डिई तोवकएको ढाुँिामा र्जाजतपर
ददनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तजम र्जाजतपर ददन नसक्ने िए सो को आधार र कारण

खुिाई सात ददनडिर डनवेदकिाई डिक्तखत जानकारी ददनुपनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोक्तजमको जानकारी उपर क्तित्त नबुझ्ने पक्षिे सम्बक्तन्धत

(४)

उपदफा (३) बमोक्तजमको डनवेदन परे को डमडतिे एक मवहनाडिर सम्बक्तन्धत

मन्रािय समक्ष

डनवेदन गनन सक्नेछ ।

मन्राियिे आवश्यक जाुँिबुझ गरी डनणनय गनुप
न नेछ ।
(५)

८.

उपदफा (४) बमोक्तजम मन्राियिे गरे को डनणनय अक्तन्तम हुनेछ ।

प्रसारण गनुप
न ूव न वववरण पेश गनुप
न ने : दफा (७) को उपदफा (१) बमोक्तजमको र्जाजतपर
प्राप्त गरे को छ मवहनाडिरमा प्रसारण सम्बक्तन्ध कामको प्रारम्ि गनुप
न ने छ र त्यस्तो कायन
ु क्तघ प्रसारण प्रारम्ि हुने ददन¸ प्रसारण गररने दै डनक समयताडिका र प्रसारण गररने
प्रारम्ि हुनअ
कायनिमको वववरण समेत तोवकएको अडधकारी समक्ष पेश गनुप
न नेछ ।

९.

प्रसार केन्रको स्थापना सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था : (१) कुनै व्यक्ति वा सं गदठत सं स्था वा

ु
सं यि
िगानीमा स्वदे शी वा ववदे शी व्यक्ति वा सं गदठत सं स्थािे स्याटे िार्ट टे डिडिजन

बाहेकको टे डिडिजन सम्बक्तन्ध प्रसारण केन्र स्थापना गरी कुनै कायनिम प्रसारण गनन िाहे मा
अनुमडतको िाडग तोवकए बमोक्तजमका कागजात सं िग्न गरी तोवकए बमोक्तजको ढाुँिामा तोवकए
बमोक्तजमको दस्तुर बुझाई डनवेदन ददनुपनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्तजमको डनवेदन पनन आएमा प्रदे श सरकारिे उि डनवेदन

उपर आवश्यक जाुँिबुझ गदान डनवेदकिाई टे डिडिजन सम्बक्तन्ध िू–उपग्रह प्रसार केन्र
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स्थापना गरी कायनिम प्रसारण गने अनुमडत ददन मुनाडसब दे खेमा तोवकए बमोक्तजमको दस्तुर

डिई तोवकएको शतनहरु पिाना गने शतनमा तोवकएको कायनिमहरु प्रसारण गनन पाउने गरी
तोवकए बमोक्तजम अनुमडत ददन सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (१) र (२) बमोक्तजम ववदे शी व्यक्ति वा सं गदठत सं स्था सक्तम्मडित

िई प्रसारण केन्र स्थापना गरी कायनिम प्रसारण गने अनुमडत ददुँदा प्रिडित सं घीय
१०.

कानूनको प्रडतकूि नहुने गरी अनुमडत ददनु पनेछ ।

नववकरण सम्बक्तन्ध व्यवस्था : (१) प्रसारण गने सं स्था वा व्यक्तििे प्राप्त र्जाजतपरको
प्रत्येक आडथनक वषनमा नववकरण गनुप
न नेछ र नववकरण सम्बक्तन्ध शतनहरु र सो बापत
बुझाउनु पने शुल्क र दस्तुर तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
(२)

यो ऐन प्रारम्ि हुन ु िन्दा अगािी प्रिडित कानून बमोक्तजम प्रसारण गनन

र्जाजतपर पाएका प्रसारण गने सं स्थािे यसै ऐन बमोक्तजम र्जाजत पाएको माडननेछ र
त्यस्ता सं स्थािे यो ऐन प्रारम्ि िएपडछ तोवकए बमोक्तजम नववकरण गनुप
न नेछ ।
(३)

अन्य प्रदे शमा प्रिडित कानून बमोक्तजम प्रसारण र्जाजत डिई कायनिम

प्रसारण गरे का सं स्थािे प्रदे शमा समेत ट्रान्सडमटर िगायतका उपकरण राक्तख छु ट्टै ररिे
स्टे शन स्थापना गरी कायनिम प्रसारण गरे मा त्यस्ता प्रसारण सं स्थािे तोवकए बमोक्तजमको
शतन पािना गनुप
न नेछ ।
११.

प्रसारणमा सिेत गराउन सवकनेेः १) नेपािको सावनिौमसत्ता¸ िौगोडिक अखण्िता¸ रावियता
वा सं घीय र्काई वविको सम्बन्ध वा ववडिन्न जात¸ जाती¸ धमन वा सम्प्रदाय वविको
सुेःसम्बन्धमा खिि पने ¸ राज्यरोह¸ गािी वेईज्यती वा अदाितको अवहे िना हुने वा अपराध
गनन दुरुत्साहन गने वा सावनजडनक क्तशष्टािार¸ नैडतकताको प्रडतकुि कायन गने ¸ श्रमप्रडत
अवहेिना गने र जातीय छु वाछु त एवं िै वङ्गक वविेदिाई दुरुत्साहन गने कायनिम प्रसारण
गरे मा त्यस्तो प्रसारण सं स्थािाई प्रदे श सरकारिे पवहिो पटक सिेत गराउन सक्नेछ ।

१२.

प्रसारण तथा ववतरण शुल्क : प्रसारण सं स्थािे कुनै कायनिम ववतरण गरी सञ्चािन गनन
िाहे मा सम्बक्तन्धत मन्राियिाई वा तोवकएको सं स्थािाई शुल्क डतनुन पने र त्यस्तो कायनिम

१३.

गने व्यक्ति वा सं स्थाबाट डिनु पने शुल्क तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

कायनिम उत्पादन तथा प्रसारण : प्रसारण सं स्थािे कुनै कायनिमको उत्पादन तथा प्रसारण
गदान

दे हायका कुरािाई प्राथडमकता ददनुपनेछेः–
(क)

प्रदे शस्तरका कृवष, क्तशक्षा, उद्योग, वाक्तणज्य, ववज्ञान र प्रववडध, स्वास्थ्य, पररवार
डनयोजन

र

पयनटन, वन

कायनिमहरू,
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तथा

वातावरण

सं रक्षण

जस्ता

ववकासमूिक

(ख)

प्रदे शडिरका सबै जाडत, िाषा, वगन, क्षेर तथा धाडमनक सम्प्रदायबीि समानता,
आपसी सद\िाव र सामन्जस्यता अडिवृवि गने वकडसमका कायनिमहरू,

(ग)

प्रदे शडिरका नेपािका ववडिन्न िाषा र सं स्कृडतको उत्थानमा सहयोग पु¥याउने
कायनिमहरू,

(घ)

प्रादे क्तशक तथा राविय वहत र राविय एकतामा अडिबृवि गराउने ववषयका
कायनिमहरू,

(ङ)

राविय िेतना तथा नैडतक जागरण बृवि गने ववषयका कायनिमहरू,

(ि)

जनतामा सामाक्तजक िेतना बढाउने र प्रजाताक्तन्रक मूल्य, मान्यता एवं
सं स्कारको ववकास गराउने वकडसमका कायनिमहरू,

(छ)

ु तथा डमररािहरूसुँगको सम्बन्धमा प्रडतकूि प्रिाव
नेपाि र डछमेकी मुिक
नपाने ववषयका कायनिमहरू,

(ज)
(झ)

राििे अक्तख्तयार गरे को परराि नीडत सम्बन्धी कायनिमहरू,

प्रदे श डिरको िोक गीत र िोक सं स्कृडतको प्रबधनन तथा सम्बधनन हुने
कायनिमहरू,

(ञ)
१४.

राविय तथा अन्तरानविय स्तरमा िए गरे का महत्वपूण न गडतववडधहरू ।

ववदे शी प्रसारण सं स्था वा सञ्चार माध्यमिाई प्रसारण समय उपिब्ध गराउन सवकने : ववदे शी

प्रसारण सं स्था वा सञ्चार माध्यमहरूिे प्रसारण सं स्थाबाट कुनै कायनिम प्रसारण गराउन
िाहेमा सं घीय कानूनको प्रडतकूि नहुने गरी कायनिम प्रसारण गनन सम्बक्तन्धत मन्राियिे
समय उपिव्ध गराउन सक्नेछ ।

१५.

ववज्ञापन प्रसारण गनन नपार्ने : (१) दफा 1३ मा जुनसुकै कुरा िेक्तखएको िए तापडन कसैिे
पडन दे हायको कुराहरूको ववज्ञापन प्रसारण गनन गराउन पाउने छै न ।
(क)

गित र भ्रामक तथ्य राखेर राजनैडतक दि¸ व्यक्ति¸ सं स्था¸ समुदाय

(ख)

अक्तिि वकडसमका सामग्रीहरू,

िगायतिाई प्रडतकुि असर पने ववषयका कुराहरु,
(ग)

डनवानक्तित सं घीय¸ प्रदे श र स्थानीय सरकारिाई वहुँसात्मक शक्ति प्रयोग गरी
हटाउने उद्देश्यका सामग्रीहरू,

(घ)
(ङ)
(ि)

जनमानसमा अस्वािाववक िय तथा आतं क पैदा गने प्रकृडतका सामग्रीहरु¸
नेपािको असं िग्न परराि नीडत ववपरीतका कुराहरु¸

कुनै पडन जाडत, िाषा, धमन र सं स्कृडतिाई अपव्याख्या, अवहे िना, अपमाडनत
तथा अवमूल्याङ्कन गने सामग्रीहरू।

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे क्तखएको िए तापडन डनवानिनको समयमा

नेपाि सरकारिे डनवानिन आयोगको परामशन डिई कुनै पडन राजनैडतक दििाई आफ्नो
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घोषणापर, कायनिम वा त्यस्तो दिको दशनन जस्ता कुराहरूको जानकारी गराउनिाई यस
दफाको कुनै कुरािे बन्दे ज िगाएको माडनने छै न ।
१६.

प्रसारकको काम, कतनव्य र अडधकार :

(१) प्रसारकको काम, कतनव्य र अडधकार दे हाय

बमोक्तजमको हुनेछ :(क)

आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूिना, समािार, िे ख वा कायनिमहरूको
सत्यता बारे आवश्यक छानडबन गरी डनधानररत समयमा प्रसारण गने/ गराउने,

(ख)
(ग)

राजनैडतक रूपमा डनष्पक्ष िई समािारको सम्पादन तथा प्रसारण गने/गराउने,

ुँ आउने वकडसमका
सावनजडनक सुरक्षा, नैडतक र सामाक्तजक मयानदामा आि
कायनिमहरू प्रसारण नगने तथा गनन निगाउने,

(घ)

कसै को िररर हत्या वा अपमान हुने वा िै वङ्गक वहं सा वा वविेदिाई बढवा

(ङ)

िापरवाही वा हेििक्र्याईंपूवक
न
कुनै पडन कुराको प्रसारण गनन वा गराउन

(ि)

ददने प्रकृडतका सामग्री प्रसारण नगने वा गनन निगाउने,
नहुन,े

कुनै वववादास्पद ववषयमा प्रसारण गनुन परे मा पडन सम्िव िएसम्म सबै
दृवष्टकोणबाट वविेषण गरी वस्तुक्तस्थडतिाई नबंग्याई प्रसारण गनुन पने,

(छ)
(ज)
१७.

गित तथा भ्रामक समािार तथा अन्य सामग्रीको सं किन तथा प्रसारण गनन
नहुन,े

प्रसारण सं स्थािे तोवकददए बमोक्तजम अन्य कायन गने ।

सजाय : (१) कसैिे दफा ४ बमोक्तजम प्रसारण सं स्थाको र्जाजतपर नडिई प्रसारण सं स्था
खोिी प्रसारण गरे मा तोवकएको अडधकारीिे त्यस्तो प्रसारण सम्बक्तन्ध सं स्था बन्द गनन वा
प्रसारण सम्बक्तन्ध काम बन्द गनन सक्नेछ ।

तर¸ यस ऐन बमोक्तजम स्वीकृडत नडिई कुनै कायनिम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो

व्यक्तििाई तोवकएको अडधकारीको आदे शबाट र्जाजतपर तथा अनुमडतपर दस्तुर¸ अन्य
दस्तुर र िाग्ने शुल्क असुि गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जररवाना हुनेछ ।

(२) कसै िे दफा ११ बमोक्तजम सिेत गराउुँदा समेत सो दफा ववपररत कायन गरे मा वा यस
ऐन अन्तगनत बनेको डनयम ववपरीत कुनै कायनिमको प्रसारण गरे /गराएमा वा यस ऐन वा
यस ऐन अन्तगनत बनेको डनयम ववपरीत कुनै कायन गरे /गराएमा त्यस्तो प्रसारण सं स्था,
प्रसारक वा सम्बक्तन्धत अन्य व्यक्तििाई तोवकएको अडधकारीिे दशहजार रुपैयाुँ दे क्तख
एकिाख रुपैया सम्म जररवाना गननसक्नेछ ।
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तर जररवाना गनुन अक्तघ प्रदे श सरकारिे त्यस्तो प्रसारण सं स्था, प्रसारक वा सम्वक्तन्धत अन्य
व्यक्तििाई आफ्नो सफाई पेश गनन मुनाडसव मावफकको मौका ददनुपनेछ ।
१८.

पुनरावेदन सम्बन्धमा : यसै ऐनका ववडिन्न दफामा पुनरावेदन सम्बक्तन्ध व्यवस्था गरे कोमा
सोही बमोक्तजम र त्यस्तो व्यवस्था निएकोमा यस ऐन बमोक्तजम प्रदे श सरकार वा सम्बक्तन्धत
मन्रािय वा तोवकएको अडधकारीिे ददएको आदे श वा सजाय उपर क्तित्त नबुझने पक्षिे
पैंतीस ददनडिर सम्बक्तन्धत उच्ि अदाितमा पुनरावेदन गनन सक्नेछ ।

19.

प्रसारण सं स्थाको सुरक्षा : प्रसारण सं स्थामा हुिदङ्गा वा अशाक्तन्तबाट कुनै वकडसमको हाडन
नोक्सानी हुने सम्िावना छ िन्ने जानकारी प्राप्त िएमा प्रदे श सरकारिे त्यस्तो ठाउुँमा सम्िव
िए सम्म आवश्यक अवडधसम्मको िाडग सुरक्षाकमी पठाई सुरक्षाको व्यवस्था गनेछ ।

२0.

अडधकार प्रत्यायोजन : प्रदे श सरकारिे सम्बक्तन्धत मन्राियिाई र सम्बक्तन्धत मन्राियमा

डनवहत अडधकारमध्ये सो मन्राियिे कुनै वा सबै अडधकार कुनै अन्य अडधकारी वा
डनकायिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।

२1.

डनयम बनाउने अडधकार : यस ऐन बमोक्तजम प्रदे श सरकारिे आवश्यक डनयम बनाउन
सक्नेछ ।

२2.

प्रिडित कानून बमोक्तजम हुने : यस ऐनमा िेक्तखएको कुरामा यसै ऐन बमोक्तजम र अन्यको
हकमा प्रिडित कानून बमोक्तजम हुनेछ ।
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