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प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, साउन ०१ गते, २०७९ साल (संख्या ०४ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मन्त्त्रीपररषद्को कायाालयको सूचना 
नेपालको संववधान िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले िनाएको तल 
लेम्खए िमोम्जमको ऐन सवासाधारणको जानकारीका लागग प्रकाशन गररएको 
छ ।  

सबवत ्२०७९ सालको ऐन नं  ०३ 
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संचार माध्यम सबिन्त्धमा व्यवस्था गना िनेको ऐन, २०७९ 
 

प्रस्तावना: संववधान प्रदत्त ववचार र अगभव्यम्ि स्वतन्त्त्रता एवं ससूुम्चत हनु 
पाउने हकलाई सगुनश्चत गदै स्वतन्त्त्र, पारदशी, व्यावसावयक सञ्चार 
माध्यमको ददगो ववकास, प्रिर्द्ान र गनयमन मार्ा त सञ्चारको हक 
सदुृढीकरण गना वाञ्छनीय भएकाले,  

 लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्बभक 

१. संम्िप्त नाम, गिस्तार र प्रारबभ: (१) यस ऐनको नाम "संचार माध्यम 
ऐन, २०७९" रहेको छ। 

(2) यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको ददनदेम्ख प्रारबभ 
हनुेछ ।  

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "अनलाइन संचार माध्यम" भन्नाले इन्त्टरनेटमा आधाररत 

प्रववगधको प्रयोग गरी प्रसारण वा प्रकाशन गने संचार माध्यम 
सबझनपुछा। 

(ख) "इजाजत पत्र" भन्नाले कुनै प्रसारण संस्थालाइा दर्ा 4 
िमोम्जम ददइने प्रसारण इजाजत पत्र वा विक्वेन्त्सी मोडुलेशन 
(एर्.एम.) प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी प्रसारण गना ददइने 
इजाजत पत्रलाइा सबझनपुछा । 

(ग) "केिल" भन्नाले कुनै गनम्श्चत प्रसारण केन्त्रिाट तारको 
माध्यमद्वारा प्रसारण हनु े सामग्री उपभोिा समि परु् याउन े
प्रववगध सबझनपुछा । 

(घ) "कायाालय" भन्नाले संचार रम्जष्ट्रारको कायाालय सबझनपुछा । 
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(ङ) "कायाक्रम" भन्नाले श्रव्य वा श्रव्य दृश्य माध्यमद्वारा प्रसारण 
हनुे जनुसकैु वकगसमको कायाक्रम सबझनपुछा। 

(च) "कोष" भन्नाले दर्ा 8७ िमोम्जमको संचारकमी कल्याण कोष 
सबझनपुछा । 

(छ) "तोवकएको" वा "तोवकए िमोम्जम" भन्नाले यस ऐन अन्त्तगात 
िनेको गनयममा तोवकएको वा तोवकए िमोम्जम सबझनपुछा। 

(ज) "न्त्यूनतम पाररश्रगमक" भन्नाले नेपाल सरकारले संचार िेत्रमा 
श्रमजीवव पत्रकार तथा अन्त्य कमाचारीका लागग तोकेको न्त्यूनतम 
पाररश्रगमक सबझनपुछा । 

(झ) "पररषद्" भन्नाले दर्ा 5२ िमोम्जमको संचार समन्त्वय पररषद् 
सबझनपुछा । 

(ञ) "पत्रकार" भन्नाले संचार माध्यमिाट प्रकाशन र प्रसारण हनुे 
सामग्री संकलन, लेखन वा सबपादन गने व्यम्ि सबझन ुपछा र 
सो शब्दले सबपादक, र्ोटो पत्रकार, क्यामेरा पसान, समाचार 
वाचक, व्यङ्ग्य म्चत्रकार, भाषा सबपादक, वेि गडजाइनर, 
स्तबभ लेखक, कायाक्रम उत्पादक र कायाक्रम प्रस्तोता 
समेतलाई जनाउँदछ। 

(ट) "पत्रपगत्रका" भन्नाले छापा वा ववद्यतुीय माध्यमद्वारा हनु े
प्रकाशनलाई सबझनपुछा। 

(ठ) "प्रचगलत कानून" भन्नाले प्रदेशमा तत्काल लाग ुरहेको कानून र 
सो नभएमा सो सबिन्त्धी संघीय कानून सबझनपुछा। 

(ड) "प्रदेश" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेश सबझनपुछा। 
(ढ) "प्रसारक" भन्नाले प्रसारण संस्थािाट प्रसारण हनु े कायाक्रम 

वाचन गने व्यम्ि सबझनपुछा र सो शब्दले त्यस्तो कायाक्रम 
उत्पादन तथा सबपादन गने व्यम्िलाई समते जनाउँदछ। 
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(ण) "प्रसारण" भन्नाले शब्द, अिर, इसारा, आवाज, आकृगत, तम्स्िर 
वा अन्त्य यस्तै प्रकारिाट आम जनताले जानकारी पाउन सक्न े
गरी पठाइने एर्.एम., रेगडयो, टेगलगभजन र अन्त्य ववद्यतुीय 
माध्यमिाट गररन ेप्रसारणलाइा सबझनपुछा । 

(त) "प्रसारण संस्था" भन्नाले यस ऐन िमोम्जम कायाक्रम प्रसारण 
गना इजाजतपत्र प्राप्त व्यम्ि, संगदठत संस्था, सरकारी गनकाय 
वा स्थानीय तह सबझनपुछा । 

(थ) "प्रसे प्रगतगनगध" भन्नाले दर्ा 4२ िमोम्जम प्रसे प्रगतगनगध 
प्रमाणपत्र प्राप्त व्यम्ि सबझनपुछा। 

(द) "विक्वेन्त्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणाली" भन्नाले विक्वेन्त्सी 
मोडुलेशन प्रसारण प्रववगध प्रयोग गरी  प्रसारण संस्थाले रेगडयो 
वा टेगलगभजन प्रववगधका लागग तोवकएको च्यानलिाट गररएको 
प्रसारण सबझनपुछा । 

(ध) "भ-ूउपग्रह" भन्नाले ववगभन्न कायाक्रम प्रसारण गना अन्त्तररिमा 
अवम्स्थत भ-ूउपग्रह सबझनपुछा। 

(न) "भ-ूउपग्रह प्रसारण केन्त्र" भन्नाले स्याटेलाइाट मार्ा त प्रसारण 
कायाक्रम आदान प्रदान गना पथृ्वीको धरातलमा स्थापना गररने 
केन्त्र (स्टेशन) सबझन ुपछा । 

(प) "भ-ूउपग्रह प्रसारण प्रणाली"  भन्नाले  भ-ूउपग्रह मार्ा त प्रसारण 
गने प्रणाली सबझनपुछा । 

(र्) "भ-ूसतही" भन्नाले पथृ्वीको सतह प्रयोग गरी तार जगडत वा 
तार रवहत माध्यमिाट प्रसारण गररने प्रणाली सबझनपुछा । 

(ि) "मन्त्त्रालय" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशको सूचना तथा सञ्चार हेने 
मन्त्त्रालय सबझनपुछा। 

(भ) "रम्जष्ट्रार" भन्नाले दर्ा 5७ िमोम्जम गनयिु हनु े संचार 
रम्जष्ट्रारलाइा सबझनपुछा। 
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(म) "स्वतन्त्त्र पत्रकार" भन्नाले कुनै पगन संचार संस्थासँग प्रत्यि 
संल्न नभई स्वतन्त्त्र रुपमा पत्रकाररता गने व्यम्ि  
सबझनपुछा । 

(य) "सबपादक" भन्नाले संचार माध्यममा प्रसारण वा प्रकाशन हनु े
सामग्रीको चयन तथा सबपादनको उत्तरदावयत्व िहन गने व्यम्ि 
सबझनपुछा । 

(र) "समाचारपत्र" भन्नाले सावाजगनक महत्त्वका समसामवयक 
ववषयका िेत्रमा वटप्पणी भएको वा नभएको आलेख, समाचार 
तथा ववचार लगायतका ववषय समावेश सावाजगनक रुपमा गिक्री 
वा ववतरण हनुे पत्रपगत्रका सबझनपुछा । 

(ल) "सामदुावयक प्रसारण संस्था" भन्नाले प्रचगलत कानून िमोम्जम 
स्थापना भएको गैर नार्ामूलक गैर सरकारी संस्था वा मनुार्ा 
ववतरण नगने कबपनी, समदुायका सदस्यहरूको स्वागमत्व र 
सहभागगतामा प्रगतगनगधत्व हनुे गरी कुनै गनम्श्चत भगूोल वा 
सरोकार समूहको रूची अनसुार संचागलत गैर नार्ामूलक 
प्रसारण संस्था सबझनपुछा । 

(व) "संचारकमी" भन्नाले संचार माध्यममा कायारत पत्रकार, 
संवाददाता, श्रव्यदृष्य तथा अगडयो सबपादक, क्यामेरा पसान, 
अन्त्तरवातााकार, कायाक्रम प्रस्तोता, कायाक्रम उत्पादक, 
प्राववगधक एवं संचार माध्यममा कायारत अन्त्य संचारकमीलाई 
सबझनपुछा।  

(श) "संचार माध्यम" भन्नाले सूचना तथा सन्त्देश संप्रषेण गने 
उद्देश्यले स्थापना भई प्रकाशन तथा प्रसारण हनुे सरकारी, 
सामदुावयक र गनजी िेत्रिाट सञ्चागलत एर्.एम., रेगडयो, 
टेगलगभजन तथा अन्त्य ववद्यतुीय एवम ् छापा संचार माध्यम 
सबझनपुछा। 
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(ष) "संचार संस्था" भन्नाले संचार माध्यमको प्रसारण वा प्रकाशन 
गने संस्था सबझनपुछा। 

(स) "सञ्चालक" भन्नाले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गना प्रमाणपत्र 
पाएका व्यम्ि वा संस्था सबझन ुपछा । 

 

पररच्छेद-२ 
प्रसारण सबिन्त्धी व्यवस्था 

३. प्रसारणको अनमुगत, सञ्चालन, गनयमन र अनगुमनः (१) प्रदेशगभत्र 
प्रसारण सबिन्त्धी अनमुगत, सञ्चालन, गनयमन र अनगुमन सबिन्त्धी 
नीगत गनमााण गने अगधकार प्रदेश सरकारलाइा हनुेछ । 

(२) प्रदेश सरकारले प्रदेशगभत्र एक सय वाट भन्त्दा मागथ 
एक हजार वाट सबमको रेगडयो एर्. एम. अनमुगत, सञ्चालन, गनयमन 
र अनगुमन गनेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले प्रदेशगभत्र प्रसारण हनुे टेगलगभजनको 
अनमुगत, सञ्चालन, गनयमन र अनगुमन गनेछ। 

४. इजाजत पत्र गलनपुनेः (१) प्रसारण संस्थाले यस ऐन िमोम्जम 
प्रसारणको इजाजत पत्र गलएर मात्र कायाक्रम प्रसारण गनुा पनेछ। 

(2) नेपाल सरकार वा अन्त्य प्रदेशिाट प्रचगलत कानून 
िमोम्जम प्रसारणको इजाजत गलई कायाक्रम प्रसारण गरेका संस्थाले 
यस प्रदेशमा समते ट्रान्त्सगमटर लगायतका उपकरण राखी छुटै्ट ररले 
स्टेसन स्थापना गरी प्रसारण गनुा परेमा कायाालयिाट तोवकए 
िमोम्जमको इजाजत गलन ुपनेछ। 

५. इजाजत पत्रका लागग गनवेदन ददनपुनेः (१) प्रदेशगभत्र भ-ूउपग्रह,  
भ-ूसतही र केिल टेगलगभजन तथा रेगडयो, एर्.एम. वा अन्त्य संचार 
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माध्यमद्वारा प्रसारण काया गना चाहने संचार संस्थाले तोवकए िमोम्जम 
कायाालय समि गनवदेन ददन ुपनेछ। 

(2) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन यस 
ऐनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारको कुनै गनकाय वा स्थानीय तहले 
प्रसारण काया गना इजाजतका लागग तोवकए िमोम्जम गनवदेन ददन 
सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन 
प्रदेश सरकारको कुन ै गनकाय वा स्थानीय तहले प्रचगलत कानून 
िमोम्जम इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्था मार्ा त कुनै खास ववषयको 
कायाक्रम प्रसारण गना सक्नछे। 

६. गनवेदन साथ कागजात संल्न गनुापने: (१) दर्ा 5 िमोम्जमको 
गनवदेन साथ देहायका कागजात संल्न गनुा पनेछ:            

(क) प्रसारण संस्था दतााको प्रमाणपत्र, 
(ख) सबिम्न्त्धत संस्थाको स्थापना सबिन्त्धी कागजात,   
(ग) नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप¸ 
(घ) तोवकए िमोम्जम गनवदेन दस्तरु िझुाएको नगदी रगसद वा 

तोवकएको राजस्व खातामा जबमा गरेको िैंक भौचर , 
(ङ) प्रसारण केन्त्र रहने ठाउँको नक्सा सवहतको वववरण र 
(च) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य कागजात। 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमको कागजातको साथ आरू्ले 
इजाजतपत्र गलन खोजकेो संचार माध्यमको सञ्चालन सबिन्त्धी आगथाक¸ 

प्राववगधक तथा व्यवसावयक योजना संल्न गनुा पनेछ। 

७. इजाजत पत्र ददन े : (१) दर्ा 5 िमोम्जमको गनवेदन पना आएमा 
कायाालयले उि गनवदेन उपर आवश्यक छानगिन गदाा इजाजत पत्र 
ददन मनागसि देखेमा गनवदेकलाई तोवकएको शताहरु पालना गने गरी 
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कायाक्रम प्रसारण गना तीस ददनगभत्र तोवकएको दस्तरु गलई इजाजत 
पत्र ददनेछ।  

(२) अनमुगत पत्रको ढाँचा तोवकए िमोम्जम हनुछे । 

(३) उपदर्ा (१) िमोम्जम इजाजत पत्र ददन नसक्ने भए 
सोको आधार र कारण खलुाई गनणाय भएको सात ददनगभत्र 
गनवदेकलाई गलम्खत जानकारी ददन ुपनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) िमोम्जमको जानकारी उपर म्चत्त निझु्ने 
पिले जानकारी प्राप्त गरेको गमगतले तीस ददनगभत्र मन्त्त्रालय समि 
पनुरावेदन गना सक्नेछ । 

(५) उपदर्ा (4) िमोम्जमको गनवदेन परेको गमगतले तीस 
ददनगभत्र मन्त्त्रालयले आवश्यक छानगिन गरी गनणाय गनेछ।  

(६) उपदर्ा (५) िमोम्जम मन्त्त्रालयले गरेको गनणाय अम्न्त्तम 
हनुेछ ।  

८. भ-ूउपग्रह प्रसारण प्रणाली सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) कुनै व्यम्ि वा 
प्रसारण संस्थाले प्रदेशमा भ-ूउपग्रह प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी कुन ै
टेगलगभजन कायाक्रम प्रसारण गना इजाजतका लागग कायाालय समि 
गनवदेन ददन सक्नेछ र सो गनवदेन सबिन्त्धमा मन्त्त्रालयले तोवकए 
िमोम्जमको प्रकृया परुा गरर इजाजत पत्र ददन सक्नछे । 

(2) उपदर्ा (१) िमोम्जमको गनवदेनमा इजाजत पत्र प्राप्त 
भएमा कायाालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाको इजाजत सबिन्त्धी अगभलेख 
राख्नछे। 

(३) उपदर्ा (2) िमोम्जम इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्थाले 
टेगलगभजन कायाक्रम प्रसारण गदाा प्रदेश गभत्रका समाचार वा 
गगतववगधलाई प्राथगमकता ददई प्रसारण गनुापनेछ। 



खण्ड ६) संख्या ०४ प्रदेश राजपत्र भाग १ गमगत २०७९।०४।०१ 

9     

९. प्रसारण तथा ववतरण शलु्कः कायाक्रम प्रसारण वा ववतरण गने प्रसारण 
संस्थाले गतनुापने शलु्क र त्यस्तो कायाक्रम उपयोग गने उपभोिािाट 
गलने शलु्क सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ।  

१०. कायाक्रम उत्पादन तथा प्रसारणः (१) प्रसारण संस्थाले कुन ै
कायाक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गदाा देहायका कुरालाई प्राथगमकता 
ददन ुपनेछः 

(क) रावष्ट्रय वहत र रावष्ट्रय एकता अगभवृवर्द् गराउन े ववषयका 
कायाक्रम,  

(ख) ववदेशी राष्ट्रसँगको सबिन्त्ध प्रवधान गने ववषयका कायाक्रम,  

(ग) लोकताम्न्त्त्रक मूल्य, मान्त्यता एवं संस्कारको ववकास गराउने 
र जनतामा सामाम्जक चेतना िढाउने कायाक्रम, 

(घ) स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा भए गरेका महत्वपूणा गगतववगध, 
(ङ) रावष्ट्रय तथा अन्त्तराावष्ट्रयस्तरमा भए गरेका महत्वपूणा 

गगतववगधहरू, 
(च) नीगतगत रुपमा प्रदेश सरकारको प्राथगमकतामा परेका 

कायाक्रम र िेत्र, 
(छ) सशुासन, शाम्न्त्त सरुिा र ववपद् सबिन्त्धी कायाक्रम, 
(ज) सिै जात, जागत, भाषा, वणा, िते्र, गलङ्ग तथा धमा वा सबप्रदाय 

िीच समानता, आपसी सद् भाव र स-ुसबिन्त्ध अगभववृर्द् गने 
वकगसमका कायाक्रम,  

(झ) प्रदेशका ववगभन्न भाषा र संस्कृगतको उत्थानमा सहयोग 
परु् याउने कायाक्रम,  

(ञ) जनचेतना तथा नैगतक जागरण वृवर्द् गने ववषयका कायाक्रम,  
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(ट) कृवष, पयाटन, उद्योग, म्शिा, स्वास्थ्य, ववज्ञान तथा प्रववगध, 
वाम्णज्य र वन तथा वातावरण संरिण जस्ता ववकासमूलक 
कायाक्रम, 

(ठ) लोक गीत र लोक संस्कृगतको प्रवधान हनु ेकायाक्रम, 
(ड) ववशेष अवस्था र िमता भएका व्यम्िका गगतववगध, 

(ढ) लोपोन्त्मखु, वपछगडएका वगा र समदुायका गगतववगध, 

(ण) प्रसारण गदाा कम्बतमा पचास प्रगतशत प्रदेशगभत्रका गगतववगध 
समावशे हनुपुने, 

(त) प्रदेश गभत्रका भौगतक, जैववक तथा प्राकृगतक र वैज्ञागनक 
खोज अनसुन्त्धानका कायाक्रमहरु। 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम प्राथगमकता नददएकै कारण 
कुनै संचार माध्यमलाई कारिाही गररने छैन । 

११. कायाक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा सहभागी गराउन सवकनेः प्रसारण 
संस्थाले कायाक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गदाा कायाक्रमलाइा गनष्पि, 
सरल तथा प्रभावकारी िनाउन प्रायोजकको रूपमा व्यवसावयक वा 
गनजी िेत्रलाइा सहभागी गराउन सक्नछे।  

१२. ववदेशी प्रसारण संस्था वा संचार माध्यमलाई समय उपलब्ध गराउन 
सवकनेः (१) ववदेशी प्रसारण संस्था वा संचार माध्यमहरूले प्रसारण 
संस्थािाट कुनै कायाक्रम प्रसारण गराउन चाहेमा कायाालयको स्वीकृगत 
गलएर मात्र प्रसारण संस्थाले समय उपलब्ध गराउन सक्नछे।  

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम स्वीकृगत ददने सबिन्त्धी मापदण्ड 
र अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

१३. प्रसारण प्रारबभ गनुापनेः (१) प्रसारण संस्थाले दर्ा 4 िमोम्जम 
इजाजत पत्र प्राप्त गरेको एक वषा गभत्रमा अगनवाया रुपमा प्रसारण 
प्रारबभ गनुा पनेछ। 
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(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम प्रसारण प्रारबभ हनुे ददन¸ प्रसारण 
गररने दैगनक समय तागलका र प्रसारण गररन े कायाक्रमको वववरण 
कायाालय समि पेश गनुा पनेछ । 

१४. नवीकरण सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) प्रसारण संस्थाले सामान्त्यतः प्रत्येक 
आगथाक वषा समाप्त भएको छ मवहनागभत्र इजाजत पत्रको नवीकरण 
गनुापनेछ। 

(२)  उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन छ 
मवहना गभत्र नवीकरण गना नसक्ने प्रसारण संस्थाले दोब्िर दस्तरु गतरर 
एक वषा गभत्र नवीकरण गना सक्नेछ । 

(३) इजाजत पत्रको नवीकरण सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

(४) इजाजत पत्रमा भएको वववरण पररवतान गने व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

१५. विक्वेन्त्सी सबिन्त्धी व्यवस्था: प्रसारण संस्थालाइा प्रदान गररन े
विक्वेन्त्सी सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

१६. प्रसारण संस्थाको वगीकरणः (१) प्रदेश गभत्रका प्रसारण संस्थालाई 
सावाजगनक, सामदुावयक र व्यवसावयक (कमगसायल) प्रसारण संस्थाको 
रुपमा वगीकरण गररनछे। 

(२) प्रसारण संस्थाको वगीकरण सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

पररच्छेद-३ 

पत्रपगत्रका सबिन्त्धी व्यवस्था  
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१७. पत्रपगत्रका दताा गनुा पनेः (१) प्रदेशगभत्र सावाजगनक रूपमा गिक्री 
ववतरण हनु े पत्रपगत्रका प्रकाम्शत गना चाहने व्यम्ि वा संस्थाले 
पत्रपगत्रकाको नाम, वकगसम, भाषा, आकार, पषृ्ठ सङ्ग ख्या, छावपन े
सङ्ग ख्या र प्रकाम्शत हनुे स्थान समेत खलुाई पत्रपगत्रका दताा गनाको 
लागग तोवकए िमोम्जमको दस्तरु सवहत तोवकएको ढाँचामा कायाालय 
समि गनवदेन ददन ुपनेछ।  

तर, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्त्तगाका 
गनकाय वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वागमत्व 
भएको संगदठत संस्था, ववश्वववद्यालय, म्शिण संस्था, कुनै राजनीगतक 
दल वा संगठनको मखुपत्रको रूपमा प्रकाम्शत हनुे प्रकाशनलाई यस 
दर्ा िमोम्जम दताा गराउन आवश्यक पने छैन । 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमको गनवदेन प्राप्त भएपगछ 
कायाालयले सो गनवेदन उपर एक्काइस ददनगभत्र आवश्यक छानगिन गरी 
गनवदेकलाई त्यस्तो पत्रपगत्रका प्रकाशन गना तोवकए िमोम्जम अस्थायी 
प्रमाणपत्र ददनेछ ।  

तर, गनवदेनमा उम्ल्लम्खत पत्रपगत्रकाको नामसँग गमल्न े गरी 
अको कुन ै पत्रपगत्रका दताा भैसकेको रहेछ भने गनवेदकलाई त्यस्तो 
नामिाट अस्थायी प्रमाणपत्र ददइने छैन।  

(३) उपदर्ा (२) िमोम्जम अस्थायी प्रमाणपत्र ददई सकेपगछ 
कायाालयले त्यस्तो पत्रपगत्रकाको सबपूणा वववरण रम्जष्ट्रार समि पेश 
गनुापनेछ।  

(४) उपदर्ा (३) िमोम्जमको वववरण पेश भएपगछ 
रम्जष्ट्रारले सो पत्रपगत्रकाको सबिन्त्धमा छानगिन गरी आवश्यक भए 
थप वववरण समेत िमु्झ त्यस्तो पत्रपगत्रका प्रकाशन गना स्थायी 
प्रमाणपत्र ददने वा नददने सबिन्त्धमा गनणाय गनेछ।  
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(५) उपदर्ा (४) िमोम्जम स्थायी प्रमाणपत्र ददने गनणाय 
भएमा कायाालयले सबिम्न्त्धत गनवेदकलाई पत्रपगत्रका दतााको स्थायी 
प्रमाणपत्र ददनेछ ।  

(६) उपदर्ा (5) िमोम्जम स्थायी प्रमाणपत्र ददन नगमल्न े
गनणाय भएमा गनवदेकलाई सो को कारण सवहतको जानकारी गनवेदन 
परेको एक मवहनागभत्र ददन ुपनेछ ।  

(७) उपदर्ा (६) िमोम्जमको जानकारी ददएपगछ गनवदेकको 
अस्थायी प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हनुेछ।  

(८) उपदर्ा (५) िमोम्जम प्रमाणपत्र ददएपगछ कायाालयले 
सो पत्रपगत्रका सबिन्त्धी वववरण दताा वकतािमा अगभलेख गरी राख्न ु
पनेछ र त्यस्तो अगभलेख ववद्यतुीय स्वरूपमा पगन राख्न सवकनेछ। 

(९) पत्रपगत्रकाको नाम, वकगसम र भाषा पररवतान गनुा पने 
भएमा वा कुनै पत्रपगत्रका एक भन्त्दा िढी भाषामा प्रकाम्शत गनुा परेमा 
वा प्रदेशगभत्र नै एक म्जल्लािाट प्रकाम्शत भइारहेको पत्रपगत्रका अन्त्य 
म्जल्ला वा एक म्जल्ला भन्त्दा िढी म्जल्लािाट प्रकाम्शत गनुा पने 
भएमा वा पत्रपगत्रका सबिन्त्धी अन्त्य वववरणमा कुन ै पररवतान गनुा 
परेमा उपदर्ा (१) िमोम्जम कायाालयिाट स्वीकृगत गलन ुपनेछ ।  

(१0) उपदर्ा (9) िमोम्जम स्वीकृगतको लागग वववरण प्राप्त 
भएमा कायाालयले त्यस्तो वववरण उपयिु ठहराएमा उपदर्ा (८) 
िमोम्जम त्यस्तो वववरणको अगभलेख राखी सो वववरण स्वीकृत भएको 
जानकारी सबिम्न्त्धत प्रकाशकलाई ददन ुपनेछ ।  

१८. दताा कायम नरहनेः देहायको अवस्थामा पत्रपगत्रकाको दताा कायम 
रहेको मागनने छैनः 

(क)  कुनै पत्रपगत्रका दताा गने व्यम्ि वा संस्थाले त्यस्तो 
पत्रपगत्रका प्रकाशन गना नसक्ने भगन गनवदेन ददएमा, 
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(ख)  पत्रपगत्रका दताा भएको गमगतले एक वषागभत्र प्रकाशन 
नगरेमा, 

(ग)  पत्रपगत्रका प्रकाशन नगरेको गमगतले एक वषागभत्र त्यसको 
गलम्खत सूचना कायाालयलाइा नददएमा, 

तर खण्ड (ख) िमोम्जमको सूचना एक पटकमा 
िढीमा एक वषाको अवगधको लागग ददन सवकनेछ,  

(घ)  लगातार पाँच वषासबम प्रकाशन नगरेमा त्यस्तो 
पत्रपगत्रकाको दताा तामेगलमा राम्खनछे। 

१९. पत्रपगत्रकाको अगभलेख गराउन ु पनेः (१) कसैले ववदेशी र 
रावष्ट्रयस्तरको पत्रपगत्रकाको प्रदेश संस्करण प्रकाशन वा मरुण गना 
चाहेमा पत्रपगत्रकाको नाम, वकगसम, भाषा, आकार, पषृ्ठ सङ्ग ख्या, 
छावपने सङ्ग ख्या र प्रकाम्शत हनुे स्थान समेत खलुाई पत्रपगत्रका 
अगभलेखको लागग तोवकए िमोम्जमको ढाँचामा कायाालय समि गनवदेन 
ददन ुपनेछ । 

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा 
अन्त्तगातका गनकाय वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको 
स्वागमत्व भएको संगदठत संस्था, ववश्वववद्यालय, म्शिण संस्था, कुन ै
राजनीगतक दल वा संगठनको मखुपत्रको रूपमा प्रकाम्शत हनुे 
प्रकाशनलाई यस दर्ा िमोम्जम अगभलेख गराउन पने छैन । 

(२) कायाालयले उपदर्ा (१) िमोम्जम अगभलेखका लागग 
पेश हनु आएको गनवदेन छानगिन गदाा प्रकृया नपगेुको भएमा सोको 
कारण खोली गनवदेन वर्ताा गनुा पनेछ र अगभलेख भएको 
पत्रपगत्रकाको वववरण खलु्न े भए तोवकएको ढाँचामा छुटै्ट अगभलेख 
वकताि खडा गरी राख्न ुपनेछ । 
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(३) प्रदेशस्तरको पत्रपगत्रकाको नाम, वकगसम, भाषा र 
आकार पररवतान गनुा पने भएमा, एक भन्त्दा िढी भाषामा प्रकाम्शत 
गनुा परेमा वा अन्त्य वववरण पररवतान गनुा पने भएमा उपदर्ा (१) 
िमोम्जम कायाालय समि गनवदेन ददई पररवगतात वववरण स्वीकृत 
गराउन ुपनेछ । 

२०. पत्रपगत्रकामा उल्लेख गनुा पनेः पत्रपगत्रकामा प्रकाशक, सबपादक र 
मरुक वा छापाखानाको नाम तथा प्रकाशन वषा, प्रकाशन गमगत र अंक 
तोवकए िमोम्जम स्पष्ट िमु्झन ेगरी उल्लेख गनुा पनेछ। 

२१. पत्रपगत्रकाको आकार र पषृ्ठ सङ्ग ख्याः (१) दर्ा 18 िमोम्जम दताा 
भइा वा दर्ा १९ िमोम्जम अगभलेखीकरण भई प्रकाम्शत हनु े
पत्रपगत्रकाको न्त्यूनतम र अगधकतम आकार र पषृ्ठ सङ्ग ख्या तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ । 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम तोवकएको आकार र पषृ्ठ 
सङ्ग ख्यामा र्रक पने गरी प्रकाशन गना पाइने छैन।  

(3) प्रकाशकले पत्रपगत्रकाको प्रत्येक संस्करण कायाालयको 
अगभलेखमा उम्ल्लम्खत वववरणमा र्रक नपने गरी प्रकाशन गनुा  
पनेछ । 

२२. पत्रपगत्रकाको वगीकरणः (१) कायाालयमा अगभलेखीकरण भएका 
पत्रपगत्रकालाई प्रकाशन संस्थाको भौगतक पूवााधार, जनशम्ि, लगानी, 
उद्देश्य, स्वागमत्व, पत्रपगत्रकाको गणुस्तर, प्रकाशन संख्या, पहुँच िेत्र 
र अन्त्य तोवकएको आधारमा कायाालयले वगीकरण गनेछ । 

(२) पत्रपगत्रका वगगाकरण सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ । 
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२३. प्रकाशनको पैठारी र ववतरणः (१) देहायको उद्देश्य भएको वा त्यस्तो 
सबभाववत पररणाम हनु सक्ने सामग्री भएको ववदेशी प्रकाशनको 
पैठारीमा रोक लगाउने गरी प्रदेश सरकारले आदेश जारी गना 
सक्नेछः 

(क) रावष्ट्रय वहत र मयाादा ववरुर्द् हनुे कुराहरू गने, 

(ख) ववदेशी राज्य तथा सरकारसगँको सबिन्त्धमा खलल पयुााउने, 
(ग) ववगभन्न जातजागत, धमा, वगा, िेत्र, सबप्रदायका मागनसहरू िीच 

वैमनस्य उत्पन्न गने तथा साबप्रदावयक दभुाावना रै्लाउने र 

(घ) सवासाधारण जनताको सदाचार, नैगतकता र सामाम्जक 
मयाादामा आघात पना जाने । 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम रोक लगाइएका प्रकाशन पैठारी 
हनु लागेको आशंका भएमा सबिम्न्त्धत भन्त्सार वा हलुाकले त्यस्तो 
प्रकाशनको पैठारी रोक्का गरी सो को दईु प्रगत कायाालय समि पेश 
गनुा पनेछ।  

(३) उपदर्ा (२) िमोम्जम भन्त्सार वा हलुाकले पठाएको 
प्रकाशन प्राप्त भएपगछ कायाालयले त्यस्तो प्रकाशनको पैठारी रोक्न ुपने 
वा नपने सबिन्त्धमा कारण सवहतको आदेश ददन ु पनेछ र सो को 
सूचना सबिम्न्त्धत भन्त्सार वा हलुाक र पैठारीकताालाई ददन ुपनेछ। 

२४. गनकासी, गिक्री ववतरण आदद गना नहनुेः कसैले पगन प्रगतिम्न्त्धत वा 
गनषेगधत प्रकाशन जानी जानी छाप्न, गनकासी गना, गिक्री ववतरण गना 
वा प्रदशान गना हुँदैन। 

पररच्छेद-४ 

अनलाइन संचार माध्यम सबिन्त्धी व्यवस्था 
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२५. दताा र सञ्चालनः (१) यो ऐन प्रारबभ भएपगछ अनलाइन संचार 
माध्यम मार्ा त अनलाइन संचार माध्यम सञ्चालन गना चाहने व्यम्ि 
वा संस्थाले त्यस्तो अनलाइन संचार माध्यम दतााको लागग तोवकए 
िमोम्जमको ढाँचामा कायाालयमा गनवदेन ददन ुपनेछ। 

(२) यो ऐन प्रारबभ हनु ुअम्घ दताा नभई सञ्चालनमा रहेका 
अनलाइन संचार माध्यमले दतााको लागग यो ऐन प्रारबभ भएको साठी 
ददनगभत्र कायाालयमा गनवेदन ददन ुपनेछ। 

(३) कुनै पत्रपगत्रका, रेगडयो र टेगलगभजनले अनलाइन 
माध्यम मार्ा त प्रकाशन वा प्रसारण गना चाहेमा दतााको लागग 
कायाालय समि तोवकए िमोम्जम गनवदेन ददन ुपनेछ। 

(४) यस ऐन िमोम्जम दताा नगरी अनलाइन संचार माध्यम 
सञ्चालन गना पाइने छैन। 

२६. दताा प्रवक्रयाः (१) दर्ा 2५ िमोम्जम अनलाइन संचार माध्यम दताा 
गना गनवदेन ददँदा देहायका कागजातका प्रगतगलवप संल्न गनुा पनेछः 

(क) संस्था भए संस्थाको प्रवन्त्धपत्र वा गनयमावली वा ववधान र 
दताा प्रमाणपत्र सबिन्त्धी कागजात, 

(ख) व्यम्ि वा संस्था सञ्चालक तथा सबपादकको नाम, थर, 
ठेगाना, र्ोन नबिर, मोिाइाल नबिर र नागररकता, 

(ग) व्यम्ि वा संस्थाको स्थायी लेखा नबिर वा मूल्य अगभवृवर्द् 
कर र प्रमाणपत्र, 

(घ) संस्था भएमा सञ्चालकले अनलाइन संचार माध्यम मार्ा त 
पत्रकाररता सञ्चालन गना गनणाय गरेको माइन्त्यूट, 

(ङ) वेिसाइट डोमने दताा वा नवीकरण गरेको प्रमाण र  
(च) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य कागजात । 
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(२) अनलाइन संचार माध्यमको दताा प्रवक्रया सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

२७. दताा प्रमाणपत्रः (१) दर्ा 26 िमोम्जम अनलाइन संचार माध्यम 
दतााको लागग कुनै गनवेदन पना आएमा कायाालयले त्यस्तो गनवदेन 
उपर आवश्यक जाचँिझु गनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम जाचँिझु गदाा गनवदेनको व्यहोरा 
मनागसि देखेमा कायाालयले त्यस्तो संचार माध्यम दताा गरी सबिम्न्त्धत 
व्यम्ि वा संस्थालाइा तोवकए िमोम्जमको ढाँचामा दताा प्रमाणपत्र 
ददनेछ। 

(३) उपदर्ा (२) िमोम्जम दताा गना नसक्ने भए सोको 
आधार र कारण खलुाई गनणाय भएको सात ददनगभत्र गनवदेकलाई 
गलम्खत जानकारी ददन ुपनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) िमोम्जमको जानकारी उपर म्चत्त निझु्ने 
पिले जानकारी प्राप्त गरेको गमगतले तीस ददनगभत्र मन्त्त्रालय समि 
पनुरावेदन गना सक्नेछ । 

(५) उपदर्ा (4) िमोम्जमको गनवदेन परेको गमगतले तीस 
ददनगभत्र मन्त्त्रालयले आवश्यक छानगिन गरी गनणाय गनेछ।  

(६) उपदर्ा (५) िमोम्जम मन्त्त्रालयले गरेको गनणाय अम्न्त्तम 
हनुेछ । 

२८. नवीकरण सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) दर्ा 2७ िमोम्जम दताा भएका 
अनलाइन संचार माध्यमले प्रत्येक आगथाक वषा शरुू भएको तीन 
मवहनागभत्र कायाालयमा नवीकरणको लागग तोवकए िमोम्जमको ढाँचामा 
गनवदेन ददन ुपनेछ। 
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(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम नवीकरण गना नसक्ने संचार 
माध्यमले दोब्वर दस्तरु गतरी छ मवहनागभत्र नवीकरणको लागग 
गनवदेन ददन सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (१) िमोम्जम गनवदेन ददँदा अम्घल्लो आगथाक 
वषाको कर चिुाको प्रमाणपत्र तथा लेखापरीिण प्रगतवदेनको प्रगतगलवप 
समेत पेश गनुा पनेछ। 

(४) यस दर्ा िमोम्जमको बयादगभत्र अनलाइन संचार 
माध्यम नवीकरण नगरी कुनै सामग्री प्रकासन वा प्रशारण गना सवकन े
छैन । 

(५) नवीकरण सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम 
हनुेछ। 

२९. वववरण राख्नपुनेः अनलाइन संचार माध्यमले देहायका वववरण आफ्नो 
वेिसाइटको गहृ पषृ्ठमा राख्न ुपनेछः 

(क) कायाालयिाट प्राप्त दताा प्रमाणपत्रको नबिर, दताा भएको 
वषा, सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सबपका  र्ोन नबिर, ईमेल 
ठेगाना र वेिसाईट, 

(ख) सञ्चालक, सबपादक, समाचार प्रमखु र सबवाददाताको नाम, 
ठेगाना, सबपका  र्ोन नबिर, ईमेल ठेगाना, 

(ग) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य वववरण। 

३०. प्रकाम्शत सामग्रीको जवार्देवहताः कुनै सामग्री आफ्नो अनलाइन 
संचार माध्यम मार्ा त प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्रीको 
जवार्देवहता सबिम्न्त्धत अनलाइन संचार माध्यमको सञ्चालक वा 
सबपादकमा रहनेछ। 
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३१. सामग्री सरुम्ित राख्न ु पनेः अनलाइन संचार माध्यममा प्रकाम्शत 
सामग्री तोवकए िमोम्जम सरुम्ित राख्न ुअनलाइन सञ्चालकको दावयत्व 
हनुेछ। 

३२. त्रवुट सच्याउनेः अनलाइन संचार माध्यमले आरू्ले प्रकाशन वा 
प्रसारण गरेको सामग्रीको कुनै त्रवुट रे्ला परेमा त्यस्तो त्रवुट तत्काल 
सच्याउन ुपनेछ। 

३३. रोक लगाउन सवकनेः (१) कायाालयले अनलाइन संचार माध्यममा 
प्रकाम्शत वा प्रसाररत कुनै सामग्री संववधान वा प्रचगलत कानून ववपरीत 
रहेको जानकारी प्राप्त गरेमा त्यस्तो सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारणमा 
रोक लगाउन सक्नछे। 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमको गनणाय प्राप्त भएमा सबिम्न्त्धत 
अनलाइन संचार माध्यमले त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण हनु 
नसक्ने गरी रोक्न आवश्यक व्यवस्था गनुा पनेछ। 

(३) यस दर्ा िमोम्जम सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक 
लगाईएकोमा म्चत्त निझु्ने अनलाईन संचार माध्यमले पैगतस ददनगभत्र 
सबिम्न्त्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन गना सक्नेछ । 

३४. गनवेदन ददन सवकनेः (१) कुनै अनलाइन संचार माध्यमिाट प्रकाम्शत 
वा प्रसाररत सामग्रीिाट कसैलाइा कुन ै वकगसमको मकाा परेमा सोसगँ 
सबिम्न्त्धत प्रमाण संल्न राखी कायाालयमा गनवदेन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम पना आएको गनवदेन उपर 
कायाालयले आवश्यक छानगिन गरी उपयिु आदेश गनेछ र 
सबिम्न्त्धत संचार माध्यमले त्यस्तो आदेशको पालना गनुा पनेछ । 

(३) अनलाइन संचार माध्यममा प्रकाम्शत वा प्रसाररत कुन ै
समाचार, सूचना वा सामग्रीिाट मकाा पने पिले पठाएको खण्डन सोही 
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अनलाइन संचार माध्यमले उच्च प्राथगमकताका साथ यथाशीघ्र 
प्रकाशन वा प्रसारण गनुा पनेछ। 

 

पररच्छेद -5 

संचार माध्यम सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 

३५. पूवा प्रगतिन्त्ध नलगाइनेः दर्ा 4३ िमोम्जम प्रकाशन वा प्रसारण गना 
प्रगतिन्त्ध लगाएको  अवस्थामा िाहेक कुन ैसमाचार सबपादकीय, लेख, 
रचना वा अन्त्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा 
प्रसारण गना वा सूचना प्रवाह गना वा छाप्न पूवा प्रगतिन्त्ध लगाईने 
छैन। 

३६. दताा खारेज नगररनेः कुन ैश्रव्य, श्रव्यदृश्य वा ववद्यतुीय उपकरणको 
माध्यम वा छापाखानािाट कुनै समाचार, लेख, सबपादकीय, रचना, 
सूचना वा अन्त्य कुनै सामग्री मरुण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे 
िापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गने वा छाप्ने रेगडयो, 
टेगलगभजन, अनलाइन वा अन्त्य कुनै वकगसमको गडम्जटल वा ववद्यतुीय 
उपकरण, छापा वा अन्त्य सञ्चार माध्यमलाइा िन्त्द, जर्त वा दताा 
खारेज वा त्यस्तो सामग्री जर्त गररने छैन।  

३७. संचार माध्यम अगभलेख गनुापनेः (१) यो ऐन प्रारबभ हनु ु अम्घ 
प्रचगलत कानून िमोम्जम इजाजत प्राप्त गरेका वा दताा भएका संचार 
माध्यमले यो ऐन प्रारबभ भएको गमगतले एक वषागभत्र कायाालय समि 
अगभलेखको लागग गनवदेन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम गनवदेन प्राप्त भएमा कायाालयले 
यस ऐन िमोम्जम इजाजत गलन ु पने वा दताा गनुापने संचार माध्यम 
रहेछ भने त्यस्तो संचार माध्यमको अगभलेख गनेछ। 
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(३) संचार माध्यमको अगभलेख सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था 
तोवकए िमोम्जम हनुेछ।  

३८. कायाववगध िनाई लागू गने: (१) यस ऐन िमोम्जम सञ्चागलत संचार 
माध्यमले प्रकाशन, प्रसारण लगायतका काम कारिाहीलाई व्यवम्स्थत, 
प्रभावकारी, पारदशी, जवार्देही िनाउन यस ऐनको प्रगतकूल नहनु े
गरी कायाववगध िनाई लागू गना सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमको कायाववगधमा देहायका ववषय 
समावशे गनुा पनेछ: 

(क) संचार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वगनयमन र 
स्वमूल्याङ्कनका लागग आफ्नो संस्थासँग असबिर्द् र 
कुनै स्वाथा नरहेको स्वतन्त्त्र ववज्ञ सवहतको संचार 
माध्यम स्वगनयमन सगमगत गठन गने ववषय, 

(ख) संचार माध्यमले आफ्नो र आफ्ना कमाचारीहरुको 
लागग आवश्यक आचारसंवहताको गनमााण गरी लागू 
गने ववषय, 

(ग) संचार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कुन ै
ववषयले मकाा परेको भनी कुनै व्यम्ि वा संस्थाले 
गनुासो वा खण्डन गरेमा सोको सनुवुाई गने ववषय, 

(घ) कमाचारीले प्राप्त गने सेवा सवुवधा सबिन्त्धी ववषय, 

(ङ) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य ववषय। 

३९. लगानी सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) कुनै पगन व्यम्ि¸ समूह वा संस्थाले 
संचार माध्यम सञ्चालन गना यस ऐन िमोम्जम अगभलेखीकरण वा 
इजाजत गलनका लागग ददईन ेगनवदेन साथ सबिम्न्त्धत संचार माध्यममा 
गररने लगानीको स्रोत खलुाउन ुपनेछ। 
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(२) यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन 
कुनै संचार माध्यममा पचास प्रगतशत भन्त्दा िढी लगानी गरी सञ्चालन 
गरेका व्यम्ि¸ पररवार वा समूहले सो िाहेक एकै प्रकृगतका अन्त्य 
प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वागमत्वमा गनणायात्मक वहस्सा हनु े
गरी लगानी गना पाउने छैन। 

(३) संचारमा लगानी सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ। 

४०. संचारको स्वागमत्व हस्तान्त्तरणः (१) यस ऐन िमोम्जम अगभलेखीकरण 
भएको संचार माध्यमको स्वागमत्व कानून िमोम्जम हस्तान्त्तरण भई 
कसैले प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गने व्यम्िले सात ददनगभत्रमा सोको 
जानकारी तोवकए िमोम्जमको ढाँचामा कायाालयलाइा ददन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमको जानकारी प्राप्त भएपगछ 
कायाालयले तत्सबिन्त्धी वववरण दताा वकतािमा अगभलेख गनुा पनेछ। 

४१. संचार माध्यम सञ्चालन शरुु भएको तथा िन्त्द भएको जानकारी ददन ु
पने: (१) संचार माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण शरुु भएको सात 
ददनगभत्र सोको जानकारी कायाालयलाई ददन ुपनेछ । 

(२) कायाालयमा अगभलेखीकरण भएका संचार माध्यम कुन ै
कारणले सञ्चालन गना नसकी िन्त्द गनुा परेमा सोको जानकारी तीस 
ददनगभत्र कायाालयलाई गराउन ुपनेछ। 

४२. प्रसे प्रगतगनगध सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) संचार संस्थाले प्रदेशगभत्र काम 
गने आफ्ना प्रगतगनगधहरुको नाम, यो्यता र कायािेत्र समेत उल्लेख 
गरी तोवकए िमोम्जमको वववरण कायाालय समि िझुाउन ुपनेछ। 

 (२) उपदर्ा (१) िमोम्जम वववरण पठाउन ेसंचार सबिन्त्धी 
संस्थाका प्रगतगनगधहरुलाई कायाालयले प्रसे प्रगतगनगध प्रमाणपत्र प्रदान 
गनेछ । 
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(३) प्रदेशको रावष्ट्रय चाडपवा वा ववशषे अवसरमा छोटो 
अवगधको लागग प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकार वा प्रदेशको भ्रमणमा 
आउने ववदेशी पाहनुाका साथमा आउन ेपत्रकार वा प्रदेश सरकारको 
गनमन्त्त्रणामा प्रदेश भम्रणमा आउने पत्रकारसँग प्रचगलत कानून 
िमोम्जमको प्रसे प्रगतगनगध प्रमाणपत्र भएमा यस दर्ा िमोम्जमको प्रसे 
प्रगतगनगध प्रमाणपत्र आवश्यक पने छैन। 

(४) उपदर्ा (२) िमोम्जम प्रसे प्रगतगनगध प्रमाणपत्र गलन 
चाहने व्यम्िले आरू् काममा संल्न रहेको संस्थाको गसर्ाररस 
संल्न राखी कायाालय समि गनवदेन ददन ु पनेछ र संचार प्रगतगनगध 
प्रमाणपत्र गलन चाहने स्वतन्त्त्र पत्रकारले पगन सोही िमोम्जम गनवेदन 
ददन ुपनेछ। 

(५) उपदर्ा (४) िमोम्जमको गनवदेन प्राप्त भएपगछ 
तोवकएको ढाँचामा गनवदेकलाई प्रसे प्रगतगनगध प्रमाणपत्र वा प्रसे 
प्रगतगनगध प्रमाणपत्र ददइनेछ । 

 (६) प्रसे प्रगतगनगध तथा स्वतन्त्त्र पत्रकार सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

४३. प्रकाशन तथा प्रसारण गना नहनुेः (१) संचार माध्यमले देहायका 
सामग्रीहरू उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र ववतरण गना हुँदैनः 

(क) नेपालको सावाभौमसत्ता, भौगोगलक अखण्डता, रावष्ट्रयता, 
संघीय इकाइ िीचको स-ुसबिन्त्ध वा सावाजगनक शाम्न्त्त र 
व्यवस्थामा खलल पने, 

(ख) ववगभन्न जात, जागत, भाषा, धमा, सबप्रदाय वा संस्कृगतलाई 
अपव्याख्या, अवहेलना तथा अवमूल्यन गरी गतनीहरू िीचको 
ससुबिन्त्धमा खलल पने, 
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(ग) राज्यरोह, अदालतको अवहेलना हनुे, वहंसा, आंतक वा 
अपराध गना दरुुत्साहन गने, 

(घ) नेपालको कुनै गमत्र राष्ट्रसँगको सबिन्त्धमा खलल पने, 
(ङ) सावाजगनक म्शष्टाचार र नैगतकताको प्रगतकूल हनु ेवा अम्िल 

व्यवहार सबिन्त्धी, 
(च) श्रमप्रगत अवहेलना गने, जातीय छुवाछूत एवं लैंगगक वहंसा 

वा ववभेदलाई दरुूत्साहन गने, 

(छ) गाली िेइज्जती वा अपमान हनुे, कसैको चररत्र हत्या र 
कुनै व्यम्िगत, पाररवाररक तथा सामाम्जक जीवनसँग 
सबिम्न्त्धत,    

(ज) जनमानसमा अस्वाभाववक भय, आतंक, अर्वाह तथा भ्रम 
पैदा गने,  

(झ) जनस्वास्थ्यलाई हागन परु् याउने धमु्रपान तथा मददराजन्त्य 
पदाथाहरूको ववज्ञापन,  

(ञ) प्रचगलत कानूनले गनषेध गरेका काया गना दरुूत्साहन गने। 

(२) उपदर्ा (1) ववपररत कुनै संचार माध्यमिाट कुनै 
सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र ववतरण भएको पाइाएमा 
कायाालयले त्यस्तो काम कारिाही उपर मनागसि प्रगतिन्त्ध लगाउन 
सक्नेछ।  

(3) उपदर्ा (१) िमोम्जम प्रकाशन र प्रसारण गना नहनुे 
सबिन्त्धी व्यवस्था ववदेशी प्रकाशनको प्रदेश संस्करण वा मरुण र 
अन्त्य प्रसारण पनुः प्रसारण, ररले प्रसारणमा समेत लागू हनुेछ ।  

४४. प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सवकनेः (१) प्रदेश सरकारले 
प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरी नेपालको सावाभौमसत्ता, 
भौगोगलक अखण्डता, रावष्ट्रयता वा संघीय इकाई िीचको स-ुसबिन्त्ध 
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वा ववगभन्न जात, जागत, धमा वा सबप्रदाय िीचको स-ुसबिन्त्धमा खलल 
पने, राज्यरोह, गाली िेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हनु े वा 
अपराध गना दरुुत्साहन गने वा सावाजगनक म्शष्टाचार, नैगतकताको 
प्रगतकूल काया गने, श्रमप्रगत अवहेलना गने र जातीय छुवाछूत एवं 
लैंगगक भेदभावलाई दरुुत्साहन गने गरी कुनै खास ववषय, घटना वा 
िेत्रसँग सबिम्न्त्धत समाचार, सूचना वा अन्त्य कुन ै पाठ्यसामग्री  
प्रसारण गना वा प्रकाम्शत गना नपाउने गरी आदेश जारी गना  
सक्नेछ ।         

(2) उपदर्ा (1) िमोम्जमको आदेश जारी भएपगछ कसैले 
पगन त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्यसामग्री प्रसारण, प्रकाशन, अनवुाद 
वा उर्द्रण गना समते हुँदैन । 

(3) यस ऐन वा यस ऐन अन्त्तगात िनकेो गनयमको ववपररत 
कुनै कायाक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त 
गरेको ईजाजतपत्र रद्द गना सक्नेछ। 

(4) उपदर्ा (3) िमोम्जम ईजाजतपत्र रद्द गनुा अम्घ 
मन्त्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सर्ाई पेश गना 
मनागसि मावर्कको मौका ददन ुपनेछ । 

(५) यस दर्ा िमोम्जम ईजाजतपत्र रद्द गरेकोमा म्चत्त 
निझु्ने प्रसारण संस्थाले पैगतस ददनगभत्र सबिम्न्त्धत उच्च अदालतमा 
पनुरावेदन गना सक्नेछ । 

४५. संचार माध्यमले पालना गनुापने ववषयः संचार माध्यमले देहाय 
िमोम्जमका ववषयहरू पालना गनुा पनेछः 

(क) आरू् समि प्राप्त हनु आएका सूचना, समाचार, लेख वा 
कायाक्रमको सत्य तथ्य पवुष्ट भएपगछ मात्र गनधााररत समयमा 
प्रसारण गने, गराउने,  
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(ख) गनष्पि भै समाचारको सबपादन तथा प्रसारण गने, गराउने,  
(ग) कुनै पगन व्यम्ि वा संस्थाको कानूनले संरिण गरेको 

गोपनीयताको सबमान गने र सामाम्जक संवेदनशीलता 
ववचार गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गने, गराउने, 

(घ) लापवााही वा हेलचक्र्याईंपूवाक कुनै पगन कुराको प्रकाशन वा 
प्रसारण नगने, नगराउने, 

(ङ) गलत तथा भ्रामक समाचारको प्रकाशन वा प्रसारण नगने, 
नगराउने, 

(च) कुनै सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण सबिन्त्धमा 
सरोकारवालाले पठाएको खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण 
गनुापने, 

(छ) प्रचगलत कानूनले प्रसारण गना रोक लगाएका प्रसारण 
सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगने, नगराउन।े 

४६. अनगुमन तथा गनरीिणः (१) संचार माध्यमले यस ऐन िमोम्जम काम 
गरे नगरेको सबिन्त्धमा कायाालयले अनगुमन गना सक्नेछ। 

(२) कायाालयले उपदर्ा (१) िमोम्जम अनगुमन तथा 
गनरीिण गदाा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन ु सबिम्न्त्धत संचार 
संस्थाको कताव्य हनुेछ। 

(३) अनगुमन तथा गनरीिण सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ । 

४७. पत्रकार तथा अन्त्य कमाचारीहरूको गनयमु्ि र सेवा सवुवधा सबिन्त्धी 
व्यवस्थाः (१) संचार संस्थाले पत्रकार तथा अन्त्य कमाचारीहरूको 
गनयमु्ि गदाा यो्यता, छनौट प्रवक्रया, सेवा र सवुवधा सबिन्त्धी शताहरू 
ववगनयममा व्यवस्था गरी लाग ुगनुा पनेछ। 
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(२) पत्रकार तथा अन्त्य कमाचारीहरूको यो्यता गनधाारण 
गदाा सबिम्न्त्धत िेत्रको दिता भएको हनु ुपदाछ । 

(३) प्रसारण संस्थाका पत्रकार तथा अन्त्य कमाचारीहरूको 
सेवा सवुवधा गनधाारण गदाा प्रचगलत कानून िमोम्जम तोवकएको न्त्यूनतम ्
पाररश्रगमकमा नघट्ने गरी गनुा पनेछ ।  

(४) पत्रकार तथा अन्त्य कमाचारीहरूको गनयमु्ि गदाा 
समावशेी गसर्द्ान्त्त िमोम्जम हनुे व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ ।  

(५) प्रसारण संस्थाले खूद नार्ाको कबतीमा दश प्रगतशत 
पत्रकार तथा अन्त्य कमाचारीहरूको सरुिाका लागग कट्टा गरी राख्न ु
पनेछ । 

(६) उपदर्ा (५) िमोम्जमको रकम दर्ा ८७ िमोम्जमको 
संचारकगमा कल्याण कोषमा जबमा गनुा पनेछ । 

४८. श्रमजीवी पत्रकार सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) संचार संस्थाले गनयमु्ि पत्र 
नददई श्रमजीवी पत्रकारलाई काममा लगाउन ुहुँदैन। 

(२) संचार संस्थाले प्रचगलत कानून िमोम्जम गनधााररत 
न्त्यूनतम पाररश्रगमक तथा सेवा सवुवधामा नघट्न े गरी श्रमजीवी 
पत्रकारलाई पाररश्रगमक तथा सेवा सवुवधा उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(3) उपदर्ा (2) िमोम्जमको पाररश्रगमक तथा सेवा सवुवधा 
उपलब्ध गराए नगराएको सबिन्त्धमा कायाालयले अनगुमन गनेछ। 

(४) संचार संस्थाले छापाखाना वा संचार गहृमा काम गने 
श्रगमक र उि छापाखाना वा संचार गहृिाट उपभोिा वा ववतरण 
केन्त्रसबम पत्रपगत्रका परु् याउने कायामा संल्न संचार मजदरुलाई पगन 
प्रचगलत कानून िमोम्जम न्त्यूनतम पाररश्रगमक, सामाम्जक सरुिा र 
गनयमु्ि पत्र ददन ुपनेछ । 
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(५) संचार संस्थाले श्रमजीवी पत्रकारको लागग प्रचगलत 
कानून िमोम्जम सामाम्जक सरुिाको व्यवस्था लागू गनुा पनेछ। 

(६) श्रमजीवी पत्रकार सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था प्रचगलत 
कानून िमोम्जम हनुेछ। 

४९. सञ्चार माध्यमको सामाम्जक उत्तरदावयत्वः नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार वा स्थानीय तहले ववपद्, महामारी, संकट वा अन्त्य कुन ै
जरूरी ववषयसँग सबिम्न्त्धत सावाजगनक सूचना तत्काल प्रसारण गनुा 
परेमा प्रसारण संस्थाले त्यस्तो सूचना गनःशलु्क प्रकाशन वा प्रसारण 
गनुा सञ्चार माध्यमको सामाम्जक उत्तरदावयत्व हनुछे । 

५०. सरकारी ववज्ञापनको ववतरण सबिन्त्धी व्यवस्थाः (1) प्रदेश सरकारले 
सरकारी ववज्ञापनको प्रकाशन र प्रसारण गदाा प्रदेश गभत्रका संचार 
माध्यमलाइा समानपुागतक आधारमा ववतरण गनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन 
म्शिा, स्वास्थ्य, कृवष लगायतका आम सरोकार र लोक कल्याणकारी 
सरकारी ववज्ञापनको ववतरणमा सावाजगनक र सामदुावयक प्रसारण 
संस्थालाइा प्राथगमकता ददइनछे। 

(3) प्रदेश सरकार अन्त्तगातका गनकायहरूले ददने सरकारी 
ववज्ञापनको ववतरण सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 

५१. ववज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गना सवकनेः (१) संचार माध्यमले समाचार 
र अन्त्य संचार सामग्रीका अगतररि व्यवसावयक ववज्ञापन समेत 
प्रकाशन वा प्रसारण समेत गना सक्नेछन।् 

(२) ववज्ञापन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था प्रचगलत कानून 
िमोम्जम हनुेछ। 
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(३) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खए तापगन दर्ा 44 
िमोम्जमको सामग्रीको ववज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गना, गराउन 
पाइने छैन। 

पररच्छेद-6 

संचार समन्त्वय पररषद् सबिन्त्धी व्यवस्था 

५२. संचार समन्त्वय पररषद्को स्थापना: (१) प्रदेशगभत्र संचार माध्यमको 
व्यवस्थापन र ववकासका लागग संचार समन्त्वय पररषद्को स्थापना 
गररनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमको समन्त्वय पररषद् मा देहायका 
व्यम्िहरू रहनेछन:् 
(क) संचार, कानून, सावाजगनक प्रशासन वा 

व्यवस्थापन ववषयमा स्नातकत्तोर गरर सबिम्न्त्धत 
िेत्रमा दश वषा काम गरेका व्यम्िहरु मध्य े
प्रदेश सरकारले मनोगनत गरेको व्यम्ि अध्यि 

(ख) प्रदेश पत्रकार महासंघको काया सगमगतका 
पदागधकारी वा सदस्य मध्ये प्रदेश सरकारले 
मनोगनत गरेको व्यम्ि सदस्य 

(ग) प्रगतगनगध, प्रदेश सरकारको सञ्चार हेने मन्त्त्रालय सदस्य 

(घ) प्रगतगनगध, प्रदेश सरकारको कानून हेने मन्त्त्रालय सदस्य 

(ङ) रेगडयो, टेगलगभजन, पत्रपगत्रका, अनलाइन, संचार 
सबिन्त्धी संघ संस्था, व्यवस्थापन, कानून, सूचना 
प्रववगध, श्रमजीवी पत्रकार वा सामाम्जक िेत्रमा 
कम्बतमा दश वषा काम गरेका व्यम्िहरु मध्य े
िाट प्रदेश सरकारले मनोगनत गरेका कबतीमा 
दइुा जना मवहला सवहत चार जना सदस्य 
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(च) रम्जष्ट्रार सदस्य सम्चव 

 

५३. मनोगनत सदस्यको यो्यता र पदावगध: (१) पररषद्को मनोगनत 
सदस्यको यो्यता देहाय िमोम्जम हनुेछ: 

(क)  नेपाली नागररक,  

(ख)  सबिम्न्त्धत िेत्रमा कम्बतमा पाँच वषा काम गरेको, 
(ग)  प्रचगलत कानून िमोम्जम अयो्य नभएको। 

(2) पररषद्को मनोगनत सदस्यको पदावगध चार वषाको 
हनुेछ। 

(3) कुनै सदस्यले उपदर्ा (2) िमोम्जम पदावगध समाप्त 
नहुँदै राजीनामा ददएमा गनजको पद ररि हनुेछ र सो पदमा प्रदेश 
सरकारले अको सदस्य गनयिु गना सक्नेछ। 

(४) उपदर्ा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन 
प्रदेश सरकारले मनोगनत सदस्यलाइा जनुसकैु िेला पदिाट हटाउन 
सक्नेछ। 

(५) उपदर्ा (४) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन 
मनोगनत सदस्यलाइा पदिाट हटाउन ु अम्घ उम्चत सनुवुाइको मौका 
ददन ुपनेछ।  

५४. पररषद्को काम, कताव्य र अगधकार: पररषद्को काम, कताव्य र 
अगधकार देहाय िमोम्जम हनुछे: 

(क) संववधानले प्रत्याभतू गरेको ववचार तथा अगभव्यम्ि 
स्वतन्त्त्रताको सगुनम्श्चतताका लागग सञ्चारमाध्यमको 
संरिण, ववकास र प्रिधान गने,  
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(ख) सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्त्रता र मयाादा मागथको हस्तिेप 
वा अवरोध हनु नददने र कायागत स्वतन्त्त्रता सगुनम्श्चत 
गने, 

(ग) स्वतन्त्त्र, व्यावसावयक र जनउत्तरदायी गमगडयाको 
संस्थागत ववकासका लागग स्वतन्त्त्र, गनष्पि र स्वायत्त 
रूपमा लगानी र संचालनको पारदम्शाता एवं उम्चत श्रम 
अभ्यासको वातावरण िनाउन,े 

(घ) गमगडया िहलुता र समावेशीताको प्रवार्द्नका लागग 
आवश्यक सहयोग पयुााउन,े 

(ङ) स्वस्थ पत्रकाररताको ववकासको लागग उपयिु वातावरण 
सजृना गने, 

(च) संचार माध्यमको ववकासको लागग प्रदेश सरकारलाई 
सझुाव ददने,  

(छ) संचार माध्यम सबिन्त्धी नीगतलाई समय समयमा 
पनुरावलोकन गरी प्रदेश सरकारलाई सझुाव ददन,े 

(ज) संचार माध्यमलाइा पत्रकाररता सबिन्त्धी आचारसंवहता 
तयार गरी लागू गना गनदेशन ददने, 

(झ) सावाजगनक नैगतकता र नागररकहरुको मयाादा कायम 
राख्न लगाउने, 

(ञ) संचार माध्यमको गगतववगध एवं वस्तमु्स्थगत िारे अध्ययन 
र मूल्याङ्कन सवहतको वावषाक प्रगतवेदन प्रदेश सरकार 
समि पेश गने, 

(ट)  प्रदेश सरकार र संचार माध्यम िीच सौहादापूणा 
सबिन्त्ध कायम राख्न आवश्यक वातावरण सजृना गने र 

(ठ) प्रसे स्वतन्त्त्रता र पत्रकाररताको मयाादा मागथ हस्तिेप 
हनु नददन आवश्यक व्यवस्था गने, 
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(ड) सञ्चारका माध्यम र पत्रकारलाई ददइन े सवुवधाका 
सबवन्त्धमा नीगतगत सझुाव ददने, 

(ढ) सञ्चार माध्यम सबिन्त्धी हकको संरिण, प्रचलन र 
प्रवार्द्न गने गराउने । 

५५. पररषद्को िैठक र गनणाय: (१) अध्यिको गनदेशनमा सदस्य-सम्चवले 
पररषद्को िैठक िोलाउनेछ र पररषद्को िैठकको अध्यिता अध्यिले 
गनेछ ।  

(२) पररषद्को कुल सदस्य संख्याको कम्बतमा पचास प्रगतशत 
सदस्यहरु उपम्स्थत भएमा िैठकको लागग गणपूरक संख्या पगेुको 
मागननेछ ।  

(३) पररषद्को िैठक कम्बतमा दइुा मवहनाको एक पटक 
िस्नेछ ।  

(४) पररषद्को िैठकमा ववचाराधीन प्रत्यके ववषयमा उपम्स्थत 
सदस्यहरुको िहमुतको राय मान्त्य हनुेछ र मत िरािर भएमा 
अध्यिले गनणाायक मत ददनछे ।  

(५) पररषद्को िैठकमा भाग गलन आउने अध्यि र सदस्यले 
एघारौ तह सरहको दैगनक तथा भ्रमण भत्ता पाउने छन ्। 

(६) पररषद्को िैठकमा सहभागग पदागधकारी र कमाचारीले 
गनयमानसुार िैठक भत्ता पाउने छन ्।   

(७) पररषद्को िैठक सबिन्त्धी कायाववगध पररषद् आर्ैं ले 
गनधाारण गरे िमोम्जम हनुछे ।   

५६. अगधकार प्रत्यायोजन: यस ऐन िमोम्जम पररषद्लाई प्राप्त भएको 
अगधकार मध्ये कुनै अगधकार पररषद्ले रम्जष्ट्रारलाई प्रत्यायोजन गना 
सक्नेछ । 
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पररच्छेद –7 

संचार रम्जष्ट्रार सबिन्त्धी व्यवस्था 

५७. संचार रम्जष्ट्रारको गनयमु्ि: (१) संचार माध्यमको अनगुमन तथा 
गनयमन गना प्रदेश सरकारले प्रगतस्पधााद्वारा संचार रम्जष्ट्रारको गनयमु्ि 
गनेछ । 

(२) रम्जष्ट्रारको गनयमु्ि सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ। 

(3) उपदर्ा (१) िमोम्जम गनयिु रम्जष्ट्रारले अनसूुम्च 
िमोम्जमको ढाँचामा उच्च अदालतको मखु्यन्त्यायागधश समि सपथ 
गलन ुपनेछ। 

 

५८. यो्यताः रम्जष्ट्रारको पदमा गनयमु्ि हनु देहाय िमोम्जमको यो्यता 
पगेुको हनु ुपनेछः 

(क) साठी वषा उमेर ननाघेको नपेाली नागररक, 
(ख) उच्च अदालतको न्त्यायागधश हनुे यो्यता भएको वा 

मान्त्यताप्राप्त ववश्वववद्यालयिाट पत्रकाररता वा आम संचार 
िेत्रमा स्नातकोत्तर तहको उपागध हागसल गरी सबिम्न्त्धत 
िेत्रमा कबतीमा पाँच वषाको अनभुव हागसल गरेको वा 
गनजामगत सेवाको राजपत्रांवकत प्रथम शे्रणी वा सो सरहको 
पदिाट अवकाश प्राप्त गरेको व्यम्ि वा कुनै ववषयमा 
स्नातक गरी सञ्चार िेत्रमा कबतीमा दश वषाको अनभुव 
हागसल गरेको, 

(ग) नैगतक पतन देम्खने र्ौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, 
(घ) गनयमु्ि हुँदाका िखत कुनै राजनीगतक दलको सदस्य 

नरहेको, 
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(ङ) उच्च नगैतक चररत्र भएको। 

५९. पाररश्रगमक र सवुवधा: रम्जष्ट्रारको पाररश्रगमक र सवुवधा तोवकए 
िमोम्जम हनुेछ । 

६०. पदावगध: (१) रम्जष्ट्रारको पदावगध चार वषाको हनुेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले एक कायाकाल अवगध थप गना सक्नेछ। 

६१. रम्जष्ट्रारको पद ररि हनु े व्यवस्था: (१) देहायको अवस्थामा 
रम्जष्ट्रारको पद ररि भएको मागननेछः 
(क) प्रदेश सरकार समि गलम्खत राजीनामा ददएमा, 
(ख) काया िमताको अभाव भइा प्रदेश सरकारले गनजलाई पदिाट 

हटाएमा, 
(ग) गनजको पदावगध पूरा भएमा, 
(घ) गनजको उमेर पैसठ्ठी वषा पूरा भएमा, 
(ङ) नैगतक पतन देम्खने र्ौजदारी कसूरमा अदालतिाट कसूरदार 

ठहरेमा, 
(च) गनजको मतृ्य ुभएमा।   

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन 
रम्जष्ट्रारलाइा पदिाट हटाउन ु अम्घ उम्चत सनुवुाईको मौका ददन ु
पनेछ।  

६२. रम्जष्ट्रारको काम, कताव्य र अगधकारः यस ऐनमा तोवकएका अन्त्य 
काम, कताव्य र अगधकारका अगतररि रम्जष्ट्रारको काम, कताव्य र 
अगधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः 
(क) संचार माध्यमहरूको िमता ववकासका लागग योजना तयार 

गरी मन्त्त्रालयलाइा गसर्ाररस गने, 
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(ख) संचार माध्यमहरूको वगीकरण र गनयमन गने, 

(ग) संचार माध्यमहरूलाई ददइन े सवुवधा सबिन्त्धमा मन्त्त्रालयलाई 
गसर्ाररस गने, 

(घ) कुनै संचार माध्यमको सबिन्त्धमा कसैले वववरण माग गरेमा 
तोवकए िमोम्जमको शलु्क गलइा वववरण उपलब्ध गराउने, 

(ङ) आरू्लाई प्राप्त अगधकार मातहतका अन्त्य कमाचारीलाई 
प्रत्यायोजन गने, 

(च) पररषद वा मन्त्त्रालयले समय समयमा ददएको गनदेशन 
िमोम्जमको काया गने, 

(छ) तोवकए िमोम्जमको अन्त्य काया गने ।  

६३. गनवेदन ददन सवकन:े (१) कुनै संचार माध्यम वा पत्रकारले 
व्यावसावयक आचारसंवहता उल्लङ्घन गरेमा कुनै पगन व्यम्िले रम्जष्ट्रार 
समि गनवदेन ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम कुनै गनवदेन परेमा रम्जष्ट्रारले 
आवश्यक छानगिन गरी कारिाही गना सबिम्न्त्धत संचार माध्यमलाइा 
गनदेशन ददन सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (2) िमोम्जम गनदेशन प्राप्त भएपगछ सबिम्न्त्धत 
संचार माध्यमले देहाय िमोम्जम काया गना गराउन सक्नछे: 

(क) मकाा पने पिको भनाई सबिम्न्त्धत संचार माध्यममा 
प्रकाशन वा प्रसारण गना, 

(ख) मकाा पने पिसँग िमायाचना गरी सो कुरा सबिम्न्त्धत 
संचार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गना, 

(ग) मकाा पने पिको कुनै वटप्पणी, लेख वा प्रकाशन सामग्री 
सबिम्न्त्धत संचार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गना र 
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(घ) गनवदेन सबिन्त्धमा अन्त्य उपयिु कारिाही गरी सोको 
जानकारी गनवदेक र पररषद्लाइा जानकारी ददन।े 

(4) उपदर्ा (2) िमोम्जमको पररषद्ले ददएको गनदेशन 
पालना नगने संचार माध्यमलाइा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन े
सहगुलयत वा सवुवधा तोवकएको अवगधको लागग  आंम्शक वा परैु रोक 
लगाउने र त्यस्तो संचार माध्यम उपर पररषद्ले खेद प्रकट गरी सो 
कुरा सावाजगनक रूपमा प्रकाम्शत गना लगाउन सक्नछे। 

(5) उपदर्ा (2) िमोम्जम कारिाही गनुा अम्घ सबिम्न्त्धत 
पत्रकारलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गना मौका ददइनेछ । 

६४. प्रशासकीय प्रमखु सबिन्त्धी व्यवस्थाः रम्जस्ट्रारले प्रशासकीय प्रमखुको 
रूपमा काया गनेछ। 

६५. प्रशासकीय प्रमखुको काम, कताव्य, अगधकारः प्रशासकीय प्रमखुको 
काम, कताव्य, अगधकार देहाय िमोम्जम हनुेछः 

(क) कायाालयको प्रशासकीय प्रमखुको हैगसयतमा दैगनक काया 
सञ्चालन गने, गराउने, 

(ख) संचार माध्यमको दताा गने, अगभलेखीकरण गने, सञ्चालनको 
इजाजतपत्र ददन ेर नवीकरण गने, गराउने, 

(ग) संचार माध्यमको प्रसारण र ववतरण म्स्थगतको अद्यावगधक 
अगभलेख राख्न,े 

(घ) कायाालयको िजेट खचा गने, खचाको लेखा राख्न े र लेखा 
परीिण गराउने, 

(ङ) पररषद्ले कानून िमोम्जम ददएको गनदेशन िमोम्जमको काया 
गने, गराउने र 

(च) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य काया गने ।  
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६६. कायाालय सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) रम्जष्ट्रारको कायाालय मन्त्त्रालयले 
तोकेको स्थानमा रहनेछ। 

(२) रम्जष्ट्रारको कायाालयलाई आवश्यक पने कमाचारी प्रदेश 
सरकारिाट स्वीकृत दरिन्त्दी िमोम्जम हनुेछ। 

६७. प्रगतवेदन: (१) रम्जष्ट्रारले आरू्ले सबपादन गरेका कायाहरुको वववरण 
सवहतको वावषाक प्रगतवदेन मन्त्त्रालय समि पेश गनुा पनेछ। 

(२) प्रगतवदेनमा तोवकए िमोम्जमका ववषयहरू उल्लेख 
गनुापनेछ।  

पररच्छेद-8 

कसूर तथा सजाय सबिन्त्धी व्यवस्था 

६८. इजाजतपत्र नगलइा कुनै कायाक्रम प्रसारण गरेमाः दर्ा ४ र दर्ा 8 
िमोम्जम इजाजतपत्र नगलइा कुनै कायाक्रम प्रसारण गरेमा, रम्जष्ट्रारले 
इजाजतपत्र िापत ला्न े दस्तरु र प्रसारण वा ववतरण शलु्क असलु 
गरी प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ।  

६९. दताा नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाम्शत गरेमाः दर्ा १७ िमोम्जम दताा 
नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाम्शत गरेमा त्यस्तो व्यम्िलाइा रम्जष्ट्रारले 
प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ।  

७०. झठु्ठा वववरण ददएमाः दर्ा १७ िमोम्जम ददएको वववरण झठु्ठा ठहरेमा 
रम्जष्ट्रारले प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ। 

७१. वववरण उल्लेख नगरेमाः पत्रपगत्रकाले दर्ा १९ िमोम्जमको वववरण 
उल्लेख नगरेमा रम्जष्ट्रारले प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना 
सक्नेछ। 
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७२. रोक लगाइएको ववदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमाः कसैले दर्ा 2३ 
िमोम्जमको रोक लगाइएको ववदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा रम्जष्ट्रारले 
त्यस्तो व्यम्िलाइा प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ। 

७३. प्रगतिम्न्त्धत वा गनषेगधत प्रकाशन गनकासी वा गिक्री ववतरण गरेमाः 
कसैले दर्ा २४ िमोम्जम प्रगतिम्न्त्धत वा गनषेगधत प्रकाशन गनकासी 
वा गिवक्र ववतरण गरेमा गनजलाइा रम्जष्ट्रारले प्रचगलत कानून िमोम्जम 
सजाय गना सक्नेछ। 

७४. दताा नगरी अनलाइन संचार माध्यम संचालन गरेमाः दर्ा 2५ 
िमोम्जम दताा नगरी अनलाइन संचार माध्यम संचालन गरेमा त्यस्तो 
व्यम्िलाइा प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ। 

७५. वववरण उल्लेख नगरेमा वा उल्लेख गरेको वववरण झठु्ठा ठहरेमाः 
अनलाइन संचार माध्यमले दर्ा २९ िमोम्जमको वववरण उल्लेख 
नगरेमा वा उल्लेख गरेको वववरण झठु्ठा ठहरेमा रम्जष्ट्रारले प्रचगलत 
कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ। 

७६. आदेश उल्लङ्घन गरेमाः दर्ा 3३ िमोम्जम ददएको गनदेशन उल्लङ्घन 
गरेमा वा दर्ा ३४ िमोम्जमको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो 
अनलाइन संचार माध्यमको प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलाइा 
रम्जष्ट्रारले प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ। 

७७. अगभलेख नगरी संचार माध्यम संचालन गरेमाः दर्ा 3७ िमोम्जम 
संचार माध्यम अगभलेख नगरी संचार माध्यम संचालन गरेमा त्यस्तो 
संचार माध्यमको प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलाइा रम्जष्ट्रारले 
प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ। 

७८. संचार माध्यम सरुू वा िन्त्द भएको जानकारी नददएमाः दर्ा 4१ 
िमोम्जम संचार माध्यम सरुू वा िन्त्द भएको जानकारी नददन े
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प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलाइा रम्जष्ट्रारले प्रचगलत कानून 
िमोम्जम सजाय गना सक्नछे। 

७९. उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा ववतरण गना नहनुे कुरा उत्पादन, 
प्रकाशन, प्रसारण वा ववतरण गरेमाः दर्ा ४३ िमोम्जम उत्पादन, 
प्रकाशन, प्रसारण वा ववतरण गना नहनुे कुरा उत्पादन, प्रकाशन, 
प्रसारण वा ववतरण गरेमा त्यस्तो संचार माध्यमको प्रकाशक, प्रसारक 
वा संचालकलाइा रम्जष्ट्रारले प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना 
सक्नेछ। 

८०. प्रगतिन्त्ध उल्लङ्घन गरेमाः दर्ा 4४ िमोम्जम लगाइएको प्रगतिन्त्ध 
उल्लङ्घन गने संचार माध्यमको प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलाइा 
रम्जष्ट्रारले प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ। 

८१. पालना गनुापने ववषय पालना नगरेमाः दर्ा ४५ िमोम्जम संचार 
माध्यमले पालना गनुा पने ववषय पालना नगरेमा रम्जष्ट्रारले प्रचगलत 
कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ। 

८२. गनषेगधत ववज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेमाः दर्ा ५१ ववपरीत 
ववज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो संचार माध्यमको 
प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलाइा रम्जष्ट्रारले प्रचगलत कानून िमोम्जम 
सजाय गना सक्नेछ। 

८३. कानून ववपरीत प्रसारण गरेमाः कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगात 
िनेको गनयम ववपरीत कुन ैकायाक्रम प्रसारण गरे गराएमा वा यो ऐन 
वा यस ऐन अन्त्तगात िनेको गनयम ववपरीत कुनै काया गरे, गराएमा 
त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सबिम्न्त्धत अन्त्य व्यम्िलाइा 
रम्जष्ट्रारले प्रचगलत कानून िमोम्जम सजाय गना सक्नेछ। 
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८४. सर्ाइको मौका ददनपुनेः यस ऐन िमोम्जम कारिाही र जररिाना गनुा 
अम्घ रम्जष्ट्रारले सर्ाइको मौका ददन ुपनेछ । 

८५. पनुरावेदनः यस ऐन िमोम्जम रम्जष्ट्रारले गरेको सजायमा म्चत्त निझेुमा 
पैँतीस ददनगभत्र सबिम्न्त्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन ला्नेछ। 

८६. अनसुन्त्धान गने अगधकारीः यस ऐन िमोम्जमको कसरुमा अनसुन्त्धान 
गने अगधकार तोवकए िमोम्जमको अगधकारीलाइा हनुछे। 
 

पररच्छेद-9 

ववववध 

८७. संचारकमी कल्याण कोषको स्थापना: (१) स्वतन्त्त्र पत्रकाररताको 
संस्थागत ववकास, आमसञ्चार तथा पत्रकाररता अध्ययन, अनसुन्त्धान, 
प्रवर्द्ान र पत्रकाररता सबिन्त्धी काया सबपादन गदाा कुनै दघुाटनामा 
परी घाइते भएको वा दीघा रोगिाट पीगडत संचारकमीको सहयोगको 
लागग प्रदेश सरकारले संचारकमी कल्याण कोष स्थापना गना  
सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमको कोषको व्यवस्थापन तथा 
सञ्चालन सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हनुेछ । 

८८. सूचना िैंकको स्थापना: (१) प्रदेश सरकारले सरकारी तथा 
सावाजगनक गनकायिाट प्रकाम्शत सामग्री, सूचना तथा गनणायहरु 
संकलन गरी नागररकहरुलाई उपलब्ध गराउन सूचना िैंकको स्थापना 
गना सक्नेछ। 

(२) सूचना िैंकको सञ्चालन, व्यवस्थापन र काम, कताव्य 
र अगधकार तोवकए िमोम्जम हनुेछ। 
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८९. गनयम िनाउने अगधकार: यस ऐनको कायाान्त्वयन गना प्रदेश सरकारले 
आवश्यक गनयम िनाउन सक्नेछ। 

९०. कायाववगध वा गनदेम्शका िनाउने अगधकारः (१) यस ऐनको 
कायाान्त्वयन गना कायाालयले आवश्यक कायाववगध वा गनदेम्शका िनाउन 
सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमको कायाववगध वा गनदेम्शका 
मन्त्त्रालयिाट स्वीकृत भए पश्चात लाग ुहनुेछ । 

९१. प्रचगलत कानून िमोम्जम हनुःे यो ऐनमा लेम्खए जगत कुरामा यसै ऐन 
िमोम्जम र अरूमा प्रचगलत कानून िमोम्जम हनुेछ। 

९२. खारेजी र िचाउः (१) प्रदेश नं. 5, प्रदेश प्रसारण ऐन, 2075 
खारेज गररएको छ। 

(2) उपदर्ा (१) िमोम्जम खारेज भएको ऐन िमोम्जम भए 
गरेका काम कारिाही यसै ऐन िमोम्जम भए गरेको मागननेछ। 
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अनसूुची 
(दर्ा 5७(3) सँग सबिम्न्त्धत) 

शपथ 

म....................................मलुकु र जनताप्रगत पूणा वर्ादार रही सत्य 
गनष्ठापूवाक प्रगतज्ञा गदाछु/ईश्वरको नाममा शपथ गलन्त्छु वक नेपालको 
राजकीयसत्ता र सावाभौमसत्ता नेपाली जनतामा गनवहत रहेको नेपालको 
संववधानप्रगत पूणा वर्ादार रहँदै लमु्बिनी प्रदेशको संचार रम्जष्ट्रार पदको 
कामकाज प्रचगलत कानूनको अधीनमा रही मलुकु र जनताको सोझो म्चताइ, 

कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, पूवााग्रह वा खराि भावना नगलई 
इमान्त्दाररताका साथ गनेछु र आफ्नो कताव्य पालनाको गसलगसलामा 
आरू्लाई जानकारीमा आएको गोप्य राख्न ुपने कुरा म पदमा िहाल रहँदा 
वा नरहँदा जनुसकैु अवस्थामा पगन कानूनको पालन गदाा िाहेक अरु 
अवस्थामा कुनै वकगसमिाट पगन प्रकट वा सङे्कत गने छैन । 

 
  

प्रमाणीकरण गमगतः 207९/०3/27 

 

         आज्ञाले 

राजेन्त्र थापा 
      कानून सम्चव 

      प्रदेश सरकार 

 
 

 
४३ 

 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मागमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


