
 
 

 
 
 

प्रदेश राजपत्र 

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
 

खण्ड ३) बटुवल, रूपन्देही, बैशाख १९ गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क ३ 

भाग १ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

नेपालको संववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले 
बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

सम्वत ्२०७६ सालको ऐन नं. 3 

 

प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन 



खण्ड ३) अततररक्ताङ्क ३ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०१।१९ 

2 

प्रस्तावनााः सूचना र सञ्चारका के्षत्रमा उपलब्ध आधतुनक प्रववतधको प्रयोग गरी 
प्रसारणका माध्यमलाई ववश्वसनीय, तनष्पक्ष सूचनाको प्रवाहलाई तनवावध रूपले 
प्रसारण गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनव र जनताको अतभव्यशक्त स्वतन्त्रता 
तथा ससूुशचत हनु पाउने हकलाई संरक्षण एवम ्सम्वर्द्वन गनव वाञ्छनीय भएकोले, 

 प्रदेश नं. ५, को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश नं. ५,  प्रदेश प्रसारण 
ऐन, २०७५" रहेको छ । 

    (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषााः  ववषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “इजाजतपत्र” भन्नाले कुनै प्रसारण संस्थालाइव प्रसारण गनवका लातग 
दफा ६ बमोशजम ददइन े प्रसारण इजाजतपत्र वा फ्रीक्वेन्सी 
मोडुलेशन (एफ.एम) प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी प्रसारण गनव 
ददइने इजाजत पत्रलाई सम्झनपुछव । 

(ख)  “कम्पनी” भन्नाले कम्पनी ऐन अनसुार स्थापना भएका तलतमटेड वा 
प्राइभेट तलतमटेड कम्पनी सम्झनपुछव । सो शब्दले नेपाली र 
ववदेशी कम्पनीले गरेको संयकु्त लगानी उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) 
लाइव समेत बझुाउनछे । 

(ग)  “कायवक्रम” भन्नाले श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको माध्यमद्वारा प्रसारण हनु े
जनुसकैु वकतसमको कायवक्रमलाइव सम्झनपुछव । 

(घ) “केबलु” भन्नाले कुनै तनशित प्रसारण केन्रबाट तारको माध्यमद्वारा 
प्रसारण सामग्री उपभोक्ता समक्ष परु् याउने प्रववतध सम्झनपुछव । 
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(ङ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत 
बनेको तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झनपुछव । 

(च) “न्यूनतम पाररश्रतमक” भन्नाले नेपाल सरकारले संचार के्षत्रमा 
श्रमजीवव पत्रकार तथा अन्य कमवचारीका लातग तोकेको न्यूनतम 
पाररश्रतमक भने्न सम्झनपुछव ।  

(छ)  "प्रदेश सरकार" भन्नाले प्रदेश नं. ५ को कायवकाररणी अतधकार 
प्रयोग गने प्रदेश मशन्त्रपररषद् सम्झनपुछव । 

(ज)  “प्रसारक” भन्नाले प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हनुे कायवक्रम उत्पादन 
तथा प्रसारण गने व्यशक्त र संगदित संस्थालाई सम्झनपुछव ।   

(झ)   “प्रसारण” भन्नाले शब्द, अक्षर, इसारा, आवाज, आकृतत, तस्वीर वा 
अन्य यस्तै प्रकारबाट आम जनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी 
पिाइने एफ.एम., रेतडयो, टेतलतभजन र अन्य ववद्यतुीय माध्यम 
समेतको सञ्चार सेवा सम्झनपुछव ।  

 (ञ) “प्रसारण संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोशजम कायवक्रम प्रसारण गनव 
इजाजतपत्र प्राप्त व्यशक्त, संगदित संस्था, सरकारी तनकाय वा 
स्थानीय तह सम्झनपुछव । सो शब्दले इन्टरनेट वा अन्य ववद्यतुीय 
माध्यमबाट आम जनताका लातग प्रसारण गररने माध्यम समेत 
सम्झनपुछव। 

(ट)  “फ्रीक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणाली” भन्नाले फ्रीक्वेन्सी 
मोडुलेशन प्रसारण प्रववतध प्रयोग गरी प्रसारण संस्थाले रेतडयो वा 
टेतलतभजन प्रववतधका लातग तोवकएको माध्यमबाट गररएको प्रसारण 
सम्झनपुछव । 
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(ि) “भ-ूउपग्रह प्रसारण प्रणाली” भन्नाले स्याटेलाईट माफव त प्रसारण गने 
प्रणाली सम्झनपुछव । 

(ड) "भ-ूसतही" भन्नाले पथृ्वीको सतह प्रयोग गरी तार जतडत वा तार 
रवहत माध्यमबाट प्रसारण गररने प्रणाली सम्झनपुछव । 

(ढ) “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेश नं ५ को सूचना तथा संचार हेने 
मन्त्रालय सम्झनपुछव ।  

(ण)  “ववतनयम” भन्नाले प्रसारण संस्थाले स्वतनयमनका लातग तयार पारेको 
ववतभन्न ववषयको तनयमहरूको संग्रह सम्झनपुछव । 

(त)   “संगदित संस्था” भन्नाले प्रचतलत कानून अनसुार दताव कायम 
रहेको संस्था सम्झनपुछव । 

(थ)  “सञ्चारकमी” भन्नाले प्रसारण संस्थामा कायवरत पत्रकार, संवाददाता, 
दृष्य तथा अतडयो सम्पादक, क्यामरा पसवन, अन्तरवातावकार, 

कायवक्रम प्रस्तोता, कायवक्रम उत्पादक, प्राववतधक एवं प्रसारण 
संस्थामा कायवरत अन्य सञ्चारकमीलाई सम्झनपुछव ।  

(द)   “संचारकमी सरुक्षा कोष” भन्नाले प्रदेश कानून बमोशजम स्थावपत 
योगदानमा आधाररत संचारकमी सरुक्षा कोष भने्न सम्झनपुछव ।  

 (ध)  “स्याटेलाइट” भन्नाले ववतभन्न प्रसारण सामग्री प्राप्त गनव वा अन्यत्र 
पिाउनको लातग अन्तररक्षमा अवशस्थत भ-ूउपग्रह सम्झनपुछव । 

  

३.  प्रसारण सम्बन्धी कायवक्रमको सञ्चालन, तनयमन र अनगुमनाः प्रदेश सरकारले 
प्रदेश तभत्र प्रसारण संस्था र कायवक्रमको सञ्चालन, तनयमन र 
अनगुमनसम्बन्धी अनमुतत, नीतत तनमावण गनव सक्नछे । 

४.  इजाजत पत्र तलनपुनेाः प्रसारकले इजाजत पत्र तलएर प्रसारण गनुवपने छ। 
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५.  इजाजतपत्रका लातग तनवेदन ददनपुनेाः (१) प्रदेश तभत्रको कुनै िाउँमा भ-ू
उपग्रह, भ-ूसतही, केबलु वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कुनै कायवक्रमको 
प्रसारण गनव वा एक सयदेशख एक हजार वाटसम्मको क्षमता भएका 
फ्रीक्वेन्सी मोडलेुशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी शशक्षाप्रद, 

मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कायवक्रम प्रसारण गनव चाहने नेपाली 
नागररक वा संगदित संस्थाले तोवकए बमोशजम तनवेदन ददनपुनेछ । 

       (2) यस ऐनको अतधनमा रही प्रदेशतभत्र रहेको कुनै पतन 
सरकारी तनकाय वा स्थानीय तहले खास ववषयमा प्रसारण कायव गनव 
इजाजतका लातग तोवकए बमोशजम तनवेदन ददन सक्नेछन ्।  

६. इजाजतपत्र ददन सवकनाेः दफा ५ बमोशजमको तनवेदन पनव आएमा 
मन्त्रालयले उक्त तनवेदन उपर आवश्यक जाँचबझु गरी तनवेदकलाई 
तोवकएको शतवहरू पालना गने गरी तोवकए बमोशजमको ढाँचामा इजाजतपत्र 
ददन सक्नेछ ।  

७.  प्रसारणमा रोक लगाउन सवकनाेः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको 
सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी एकपटकमा छ मवहनामा नबढाई कुनै खास ववषय, घटना वा के्षत्रसँग 
सम्बशन्धत कुनै कायवक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गनव नपाउने गरी रोक 
लगाउन सक्नेछ । 

8.  भ-ूउपग्रह प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कुनै व्यशक्त वा संगदित संस्था वा 
स्वदेशी र ववदेशी संयकु्त लगानीमा स्थावपत कम्पनीले स्याटेलाइट तथा 
केबलु टेतलतभजन सम्बन्धी भ-ूउपग्रह प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी कुनै 
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कायवक्रम प्रसारण गनव स्वीकृततका लातग मन्त्रालय समक्ष तनवेदन ददएमा 
संघीय सरकार समक्ष पिाउन पनेछ ।  

   (2) उपदफा (१) बमोशजम स्वीकृत भई आएका स्याटेलाइट 
तथा केबलु टेतलतभजन ववतरकले स्थानीय तथा सामदुावयक टेतलतभजनलाई 
प्राथतमकता ददई प्रसारण गनुवपनेछ । 

 

9.  प्रसारण तथा ववतरण शलु्काः इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्थाले कुनै कायवक्रम 
ववतरण गरी सञ्चालन गनव चाहेमा तोवकएको तनकायलाई ततनुवपने शलु्क र 
त्यस्तो कायवक्रम उपयोग गने व्यशक्त वा संस्थाबाट तलनपुने शलु्क तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

१0.  कायवक्रम उत्पादन तथा प्रसारणाः इजाजतप्राप्त प्रसारण संस्थाले कुनै 
कायवक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गदाव देहायका कुरालाई प्राथतमकता 
ददनपुनेछाः- 

(क)  कृवष, पयवटन, उद्योग, शशक्षा, स्वास्थ्य, ववज्ञान तथा प्रववतध, वाशणज्य र 
वन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता ववकासमूलक कायवक्रम, 

(ख)  सबै जात, जातत, भाषा, वणव, क्षेत्र, तलङ्ग तथा धमव वा सम्प्रदायबीच 
समानता, आपसी सद् भाव र ससुम्बन्ध अतभववृर्द् गने वकतसमका 
कायवक्रम,  

(ग)  प्रदेशका ववतभन्न भाषा र संस्कृततको उत्थानमा सहयोग परु् याउन े
कायवक्रम,  

(घ)  राविय वहत र राविय एकता अतभवृवर्द् गराउने ववषयका कायवक्रम,  

(ङ)  जनचेतना तथा नैततक जागरण वृवर्द् गने ववषयका कायवक्रम,  
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(च)  लोकताशन्त्रक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको ववकास गराउने र 
जनतामा सामाशजक चेतना बढाउने कायवक्रम,  

(छ) नेपाल र तछमेकी मलुकु तथा तमत्र रािसंगको सम्बन्ध प्रवधवन गने 
ववषयका कायवक्रम,  

(ज)  लोक गीत र लोक संस्कृततको प्रवधवन हनु ेकायवक्रम, 
(झ)  स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा भए गरेका महत्वपूणव गततववतध । 

(ञ) ववशेष अवस्था र क्षमता भएका व्यशक्तका गततववतध, 

(ट) लोपोन्मखु, पछाडी पाररएका वगव र समदुायका गततववतध, 

(ि) नीततगत रुपमा प्रदेश सरकारको प्राथतमकतामा परेका कायवक्रम र 
क्षेत्र,  

(ड) प्रसारण गदाव कशम्तमा ५० प्रततशत प्रदेश तभत्रका गततववतध समावेश 
हनुपुने छ । 

१1.  कायवक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा सहभागी गराउन सवकनाेः कायवक्रम 
उत्पादन तथा प्रसारण गदाव सरकारी तनकाय वा अन्य संस्था वा कम्पनीलाइव 
समेत सहभागी गराउन सवकनेछ ।  

१2.  ववदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमलाई प्रसारण समय उपलब्ध गराउन 
सवकनाेः ववदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमले प्रसारण संस्थाबाट कुनै 
कायवक्रम प्रसारण गराउन चाहेमा राविय हीतमा प्रततकूल प्रभाव नपने गरी 
तोवकएको मापदण्डको आधारमा समय उपलब्ध गराउन सवकनछे ।  

१3.  ववज्ञापन प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) ववज्ञापन प्रसारण गराउन चाहेमा 
कुनै व्यशक्त, संस्था वा तनकाय वा कम्पनीसँग तनशित शलु्क तलई ववज्ञापन 
प्रसारण गराउने समय उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  
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       (२) प्रदेश सरकारले ववपद् वा अन्य कुनै जरूरी साववजतनक 
सूचना तत्काल प्रसारण गनुव परेमा प्रसारण संस्थाले तनाःशलु्क प्रसारण 
गररददन ुपनेछ ।  

१4.  ववज्ञापन प्रसारण गनव नपाइनाेः दफा १3 मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन कसैले पतन देहायको कुराहरूको ववज्ञापन प्रसारण गनव गराउन पाउन े
छैनाः-  

(क) नेपालको साववभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डता, रावियता र स्वाधीनता, 
संघीय इकाइ बीचको स-ुसम्बन्ध वा साववजतनक शाशन्त र व्यवस्थामा 
खलल पने कायव,  

(ख)  अशिल वकतसमका सामग्री,  
(ग)  वहंसा र आतंकलाई प्रश्रय ददने सामग्री,  
(घ) जनमानसमा अस्वाभाववक भय आतंक तथा भ्रम पैदा गने प्रकृततका 

सामग्री,  
(ङ)  कुनै जात, जातत, भाषा, धमव, सम्प्रदाय र संस्कृततलाई अपव्याख्या, 

अवहेलना तथा अवमूल्यांकन गने सामग्री, 
(च) जनस्वास्थ्यलाई हातन परु् याउन े धमु्रपान तथा मददरा जस्ता 

पदाथवहरूको ववज्ञापन । 

15.  प्रसारक तथा अन्य कमवचारीको तनयशुक्त सेवा सवुवधााः (१) प्रसारक तथा 
अन्य कमवचारी तनयशुक्त गदाव प्रसारण संस्थाले योग्यता, छनौट प्रवक्रया, सेवा 
र सवुवधा समेत तनधावरण गररएको कमवचारी प्रशासन ववतनयम अनसुार गनुव 
पनेछ । 
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   (२) प्रसारकको योग्यता तोक्दा सम्बशन्धत क्षेत्रको दक्षता भएको 
हनुपुदवछ । 

   (३) प्रसारण संस्थाका प्रसारक तथा अन्य कमवचारीको सेवा 
सवुवधा तनधावरण गदाव न्यूनतम ्पाररश्रतमकमा नघट्ने गरी तोक्नपुनेछ ।  

   (४) प्रसारक र अन्य कमवचारी तनयशुक्त गदाव लैवङ्गक एवम ्
सामाशजक समावेशीताको तसर्द्ान्त बमोशजम हनुे व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ ।  

   (५) प्रसारण संस्थाले खूद नाफाको कम्तीमा पाँच प्रततशत 
(५%) संचारकमीको सरुक्षाका लातग कट्टा गरी राख्नपुनेछ । 

   (६) कोषको व्यवस्थापन प्रदेश कानून बमोशजम हनुछे ।  
१6.  प्रसारकको काम, कतवव्य र अतधकाराः (१) प्रसारकको काम, कतवव्य र 

अतधकार देहाय बमोशजमको हनुेछाः-  

(क)  आफू समक्ष प्राप्त हनु आएका सूचना, समाचार, लेख वा 
कायवक्रमको सत्य तथ्य छानववन गरी पवुि भएपतछ 
तनधावररत समयमा प्रसारण गने, गराउने,  

(ख)  तनष्पक्ष भै समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गने, 
गराउने,  

(ग)  कुनै पतन व्यशक्त वा संस्थाको कानूनले संरक्षण गरेको 
गोपनीयता र सामाशजक संवेदनशीलता आकँलन गरेर 
मात्र प्रसारण सामग्री प्रसारण गने गराउने, 

   (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पतन 
प्रसारण गदाव प्रसारकले तनम्न कुरामा ध्यान ददन ुपनेछ ; 

(क)  साववजतनक सरुक्षा, नैततक र सामाशजक मयावदामा आचँ 
आउने वकतसमका कायवक्रमहरू प्रसारण नगने, नगराउने, 
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(ख)  व्यशक्तको गोपतनयता हनन ् हनुे, गाली बेइज्जत हनु,े 
चररत्र हत्या हनुे, लैवङ्गक वहंसा वा जातीय ववभेदलाई 
बढावा ददने प्रकृततका सामग्री प्रसारण नगने, नगराउन,े  

(ग) लापरवाही वा हेलचक्र्याईं पूववक कुनै पतन कुराको 
प्रसारण नगने, नगराउने,  

(घ)  गलत तथा भ्रामक समाचारको प्रसारण नगने, नगराउने, 
(ङ)  प्रचतलत काननुले प्रसारण गनव रोक लगाएका प्रसारण 

सामग्री प्रसारण नगने, नगराउन,े 

१7.  सजायाः (१) कसैले प्रसारण संस्थाको इजाजत पत्र नतलइव वा कायवक्रम 
प्रसारणको स्वीकृती नतलइव कुनै कायवक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो 
व्यशक्तलाइव तोवकएको अतधकारीको आदेशबाट इजाजत पत्र तथा अनमुतत 
पत्र वापत लाग्न ेदस्तरु वा शलु्क असलु गरी सो बराबरको रकम जररवाना 
हनुेछ ।  

   (२) कसैले यो ऐन वा यस ऐनअन्तगवत बनकेो तनयम ववपररत 
कुनै कायवक्रम प्रसारण गरे गराएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनकेो 
तनयम ववपररत कुनै कायव गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा 
सम्बशन्धत अन्य व्यशक्तलाई तोवकएको अतधकारीले पाँच हजार देशख 
तीसहजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनव सक्नछे ।  

   (३) उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोशजम कारवाही गदाव पतन 
सोही कसूर दोहोर् याएमा उपदफा (१) र (२) मा उल्लेशखत भएको 
रकमको दोब्बर जररवाना गररनेछ । 
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   (४) उपदफा (३) बमोशजमको जररवाना गदाव पतन सोही कसूर 
दोहोर् याएमा इजाजतपत्र रद्द गररनेछ । 

   (५) उपदफा (४) बमोशजम इजाजत पत्र रद्द गनुव अशघ प्रदेश 
सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाइव आफ्नो सफाइव पेश गने मौका ददन ुपने 
छ ।   

१८.  पनुरावेदनाः यस ऐन बमोशजम प्रदेश सरकार वा तोवकएको अतधकारीले 
ददएको आदेश वा सजाय उपर शचत्त नबझु्नलेे पैंतीस ददनतभत्र सम्बशन्धत 
उच्च अदालतमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ ।  

१९.  प्रसारण संस्थाको सरुक्षााः प्रसारण संस्थामा हलुदङ्गा वा अशाशन्तबाट कुनै 
वकतसमको हातन नोक्सानी हनुे सम्भावना छ भने्न लागेमा सम्बशन्धत प्रसारण 
संस्थाको अनरुोधमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो िाउँमा आवश्यक सम्झेको 
अवतधसम्मका लातग सरुक्षाको व्यवस्था गनेछ ।  

२०. अतधकार प्रत्यायोजनाः प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोशजम आफूलाई प्राप्त 
अतधकारमध्ये कुनै वा सबै अतधकार कुनै अतधकारी वा तनकायलाई 
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।  

२१.  तनयम बनाउन े अतधकाराः यस ऐनको उद्देश्य कायावन्वयन गनव प्रदेश 
सरकारले आवश्यक तनयम बनाउन सक्नछे ।  

२२. प्रचतलत काननु बमोशजम हनुाेः यस ऐनमा लेशखएका कुरामा यसै ऐन 
बमोशजम र अरूमा प्रचतलत काननु बमोशजम हनुेछ ।  
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२३. खारेजी र बचाउाः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन यो 
ऐन प्रारम्भ हनु ु अशघ प्रचतलत कानून अनसुार इजाजत तलइव संचालनमा 
रहेका प्रसारण संस्थाले यसै ऐन बमोशजम इजाजतपत्र तलएको मातननछे। 
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आज्ञाले, 
केशवराज आचायव 

प्रदेश सशचव 
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प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


