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सञ्चारमाध्यमहरुलाई अनदुान वितरण सम्बन्धी काययविधध, 207८ 

मन्रालयबाट संचार माध्यमलार्य ददर्न ेअनदुान वितरण सम्बन्धी काययक्रम सवु्यिम्थथत, प्रधतथपधी, पारदशी, 
धनयधमत र पररणाममखुी बनाउने उद्देश्यले अनदुान व्यिथथापन एकीकृत मार्यदशयन, 2076 को प्रधतकूल नहनु े
र्री आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालयले यो काययविधी बनाएको छ । 

1. संम्िप्त नाम र प्रारम्भः (1) यो काययविधधको नाम "सञ्चारमाध्यमहरुलाई अनदुान वितरण सम्बन्धी 
काययविधध, 207८" रहेको छ । 

(2) यो काययविधध मन्रालयबाट थिीकृत भएको धमधत देम्ख लारू् हनुेछ । 

2. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलारे्मा यो काययविधीमा- 

(क) "मन्रालय" भन्नाले आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "सम्चि" भन्नाले आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालयको सम्चिलाई सम्झन ुपदयछ । 

(र्) "धनदेशक सधमधत" भन्नाले दफा 3 बमोम्िमको सधमधत सम्झन ुपदयछ । 

(घ) "संचालन सधमधत" भन्नाले दफा १० बमोम्िमको काययक्रम संचालन सधमधतलाई सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) “मलु्याङ्कन सधमधत” भन्नाले दफा ६ बमोम्िमको प्रथताि मलु्याङ्कन सधमधतलाई सम्झन ुपदयछ ।  

(च) "संचारमाध्यम" भन्नाले प्रचधलत कानून बमोम्िम दताय एिं निीकरण भई प्रदेशमा सूचीकृत तथा 
आिद्ध सरकारी, सामदुावयक तथा धनिी िरेबाट प्रदेशमा संचाधलत विद्यतुीय तथा छापामाध्यमहरु 
(टेधलधभिन, रेधियो, छापा, अनलाईन), परकाररता तथा आमसञ्चार िेरसँर् सम्बम्न्धत कायय र्नय 
र्दित प्रदेश धभरका संथथा, क्लब तथा समहुलाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) "परकार" भन्नाले प्रसे पास प्राप्त र्रेका सञ्चार माध्यममा काययरत िा थितन्ररुपमा परकाररता  

िेरमा काययरत परकार सम्झन ुपदयछ । 

(ि) "प्रदेश" भन्नाले लमु्म्बनी प्रदेश लाई सम्झन ुपदयछ । 

(झ) "सहकायय अनदुान" भन्नाले संथथाको समेत लर्ानी हनुे र्री मन्रालयले उपलब्ध र्राउने अनदुान 
सम्झनपुछय । 

(ञ) "उत्पादन" भन्नाले मन्रालयको तफय बाट टेधलधभिन, रेधियो छापा तथा अनलाईन माफय त 
प्रसारण\प्रकाशन र्नयका लाधर् काययक्रम िा सन्देशमूलक सूचना सामाग्री धनमायण र्ररने कायय सम्झन ु
पदयछ। 

(ट) "अनदुान" भन्नाले थिीकृत िावषयक काययक्रम अन्तर्यत मन्रालयको तफय बाट संचार माध्यमलार्य 
काययक्रम उत्पादन, प्रसारण र प्रकाशन र्रे िापत ददर्न ेसहयोर् रकम सम्झन ुपदयछ र सो शब्दले 
संचार सम्बद्ध क्लब/संथथालार्य ददर्ने सहयोर् रकमलार्य समेत िनाँउछ। 
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(ि) "उत्पादक" भन्नाले काययक्रम उत्पादन र्ने टेधलधभिन, रेधियो, छापा तथा अनलार्न सञ्चारसम्बद्द 
संथथालाई सम्झन ुपदयछ। 

3. धनदेशक सधमधतको र्िनः (१) अनदुान उपलब्ध र्राउने सम्बन्धमा आिश्यक धनदेशन र्नय देहाय 
बमोम्िमको सधमधत र्िन र्ररनेछः- 

क.  मन्री, आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय                                             - संयोिक 

ख.  सम्चि, मखु्यमन्री तथा मम्न्रपररषद्को कायायलय                                              - सदथय 

र्. सम्चि, आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय                                              - सदथय   

घ. सम्चि, कानून, मवहला, बालबाधलका तथा िेष्ठ नार्ररक मन्रालय                                   -   सदथय  

ङ. प्रमखु, सञ्चार तथा सूचना प्रविधध महाशाखा, आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय - सदथय सम्चि  

           

(२) उपदफा (१) बमोम्िम र्दित सधमधतले आिश्यक िानेमा विषयसंर् सम्बम्न्धत बढीमा दईु िनालार्य     
सधमधतको बैिकमा आमन्रण र्नय सक्नेछ ।   

4. धनदेशक सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकारः धनदेशक सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय 
बमोम्िम हनुेछः-  

क. अनदुान काययक्रम सञ्चालनका लाधर् विषयिथत ुतथा िेर सम्बम्न्ध धनदेशन ददन,े 

ख. सम्झौता अनसुार कायय सम्पादन भए नभएको विषयमा अनरु्मन र्री आिश्यक धनदेशन ददने, 
     र्. काययक्रम उत्पादनका लाधर् प्रधत शंृ्खला दररेटलाई आधार मानी बिेटको उपलब्धता समेतको 
 आधारमा उत्पादन र्ररने काययक्रमको िम्मा शंृ्खला संख्या धनधायरण र्ने ।  

     घ. लोक कल्याणकारी तथा प्रियद्धनात्मक काययक्रम/सन्देश उत्पादन तथा प्रशारण सम्बन्धमा आिश्यक  

       धनदेशन ददने । 

ङ.   अनदुान वितरण सम्बन्धी काययक्रम संचालन र्नय आिश्यक धनदेशन ददने । 
  
5. काययक्रम उत्पादन अनदुानः (१) मन्रालयको तफय बाट प्रसारण र्ररने काययक्रम उत्पादन र्ने संचार 

माध्यमलार्य मन्रालयले काययक्रम उत्पादन अनदुान ददनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्िम अनदुान प्राप्त र्ने संचार माध्यमको छनौट प्रधतथपधायको आधारमा 
र्ररनेछ। 

 (३) मन्रालयले रेधियो काययक्रम उत्पादन र्नयका लाधर् १५ ददनको प्रथताि मार् र्रर छनौट 
भएको रेधियोसँर् काययक्रम उत्पादन संझौता र्ने छ । 

 (४) मन्रालयले टेधलधभिन, काययक्रम उत्पादन र्नय कम्म्तमा १५ ददनको म्याद ददई प्रधत 
शंृ्खला काययक्रम उत्पादनका लाधर् लाग्ने रकम उल्लेख र्री प्रथताि पेश र्नय मन्रालयको 
िेबसार्ट तथा अन्य सरकारी िेबसार्ट माफय त साियिधनक सूचना प्रकाशन र्नेछ ।  
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 (५) उपदफा (४) बमोम्िमको सूचना अनसुार काययक्रम उत्पादन र्ने टेधलधभिनले प्रधत शंृ्खला 
काययक्रम उत्पादनको लाधर् अनसूुम्च-२ बमोम्िमको ढाचामँा प्राविधधक तथा आधथयक प्रथताि 
छुट्टाछुटै्ट खामबन्दीमा पेश र्नुयपनेछ । 

 (६) उपदफा (५) बमोम्िम प्राप्त हनु आएका प्राविधधक प्रथताि मध्ये सारभतु रूपमा प्रभािग्राही 
प्रथताि र्ने टेधलधभिनको मार आधथयक प्रथताि खोधलनेछ । 

(७) मलु्याङ्कन सधमधतले प्राविधधक र आधथयक प्रथतािको मलु्याङ्कन र्री छनौट भएका 
प्रथतािदाताको सूची सम्चि समि पेश र्नेछ । 

(८) प्राविधधक प्रथतािको छनौट र्दाय दफा १३ मा उल्लेख भएका आधारमा र्ररनछे ।   

(९) उपदफा (७) बमोम्िम पेश भएका प्रथताि मध्ये सम्चिले सबैभन्दा कम लार्त भएको 
प्रथतािदाताको प्रथताि छनौट र्री थिीकृत र्नेछ। 

(१०) उपदफा (९) बमोम्िम छनौट भएको प्रथतािदातालाई तीन ददनधभर सम्झौता र्नय सूचना 
ददई सम्झौता र्ररनेछ । 

(११) उपदफा (३) र (१०) बमोम्िम काययक्रम उत्पादन संझौता र्ने रेधियो र टेधलधभिनले 
प्रदेशका र्धतविधध समेवटएको र मन्रालयले उपलब्ध र्राएको विषयिथतमुा आधाररत 
भईकाययक्रम उत्पादन र्नुयपनेछ।   

(1२) उपदफा (1१) बमोम्िम उत्पाददत काययक्रमको थिाधमत्ि मन्रालयको हनुेछ ।  उत्पादन 
र्ने टेधलधभिन र रेधियोले मन्रालयको अनमुधत धलई सूचीकृत भएका अन्य टेधलधभिन र 
रेधियोलार्य समेत प्रसारणका लाधर् काययक्रम उपलब्ध र्राउन ुपनेछ । 

(१३) मन्रालयले छनौट र्रेको विषयको काययक्रम उत्पादन सम्बन्धी अन्य व्यिथथा  
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोम्िम हनुेछ । 

(१४) उपदफा (३) र (१०) बमोम्िम छनौट भएको प्रथतािदाता म्यादधभर सम्झौता र्नय 
नआएमा छनोट सूचीमा बाँकी रहेको कम लार्त भएको प्रथतािदाताको प्रथताि थिीकृत 
र्री सम्झौता र्ररनेछ। 

(१५) यस दफा बमोम्िम छनौट भई सम्झौता र्नय नआउने प्रथतािदातालाई तीन िषयसम्म 
मन्रालयको तफय बाट धबतरण र्ररने कुनैपधन अनदुान उपलब्ध र्राईने छैन ।    

6. प्रथताि मूल्याङ्कन सधमधतको र्िनः  (१) दफा ५ बमोम्िम प्रथतािहरूको मूल्याङ्कन र्री  धसफाररस र्नय 
देहाय बमोम्िमको सधमधत र्िन र्ररनछेः- 

(क) प्रमखु, सञ्चार तथा सूचना प्रविधध महाशाखा, आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय - संयोिक 

(ख) प्रमखु, कानून शाखा, आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय          - सदथय 
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(र्) प्रमखु, आधथयक प्रशासन शाखा, मन्रालय          - सदथय 

(घ) प्रमखु, सञ्चार शाखा, मन्रालय                     - सदथय सम्चि 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम र्दित सधमधतले आिश्यक िानेमा विषयसंर् सम्बम्न्धत बढीमा दईु 
िनालार्य सधमधतको बैिकमा आमन्रण र्नय सक्नेछ ।   

7. प्रथताि मूल्याङ्कन सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकारः (1) काययक्रम उत्पादनको लाधर् पेश भएका 
प्राविधधक प्रथताि खोली मार् भए बमोम्िमका कार्िातहरू िाचँ र्ने र सारभतू रूपमा प्रभािग्राही प्रथताि 
छनौट र्ने । 

(२) उपदफा (1) बमोम्िम छनौट भएका प्राविधधक प्रथताि र्ने प्रथतािदाताको आधथयक प्रथताि 
खोधल मूल्याङ्कन र्ने ।   

(३) आधथयक प्रथतािमा पेश भएको दररेटका आधारमा न्यनुतम देम्ख अधधकतम लार्त भएका 
प्रथतािको  क्रम धमलाई सम्चि समि पेश र्ने ।  

(४) मन्रालय तथा धनदेशक सधमधतले समय समयमा ददएका धनदेशन अनसुारका काम र्ने । 

8. काययक्रम प्रसारण अनदुानः (१) मन्रालयको तफय बाट प्रसारण र्ररने काययक्रम प्रसारण र्ने टेधलधभिन र 
रेधियोलार्य मन्रालयले काययक्रम प्रसारण अनदुान ददनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको अनदुान वितरण र्ने प्रयोिनका लाधर् काययक्रम प्रसारण र्नय 
र्च्छुक टेधलधभिन र रेधियोलार्य दफा (9) बमोम्िमका कार्िात सवहत मन्रालयमा सूचीकृत 
हनुका लाधर् दश ददनको म्याद ददर्य मन्रालयको िेबसार्ट तथा अन्य सरकारी िेबसार्ट 
माफय त साियिधनक सूचना प्रकाशन र्नेछ । 

(३) काययक्रम संचालन सधमधतले उपदफा (2) बमोम्िम प्राप्त कार्िातहरूको अध्ययन र्री 
सूचीकृत हनु योग्य टेधलधभिन र रेधियोको सूची तयार र्नेछ। 

(4) काययक्रम प्रसारण अनदुानका लाधर् एवकन भएको बिेटलाई सूचीकृत भएका टेधलधभिनको 
संख्याले भार् र्दाय हनु आउने रकम सूचीकृत सबै टेधलधभिनलार्य समान रुपले धबतरण 
र्ररनेछ।  

(५) सचुीकृत हनु आएका रेधियोहरुको संख्याले प्रसारण अनदुानको लाधर् व्यिथथा भएको कूल 
ििेटलाई भार् र्दाय हनु आउने रकम सूम्चकृत सबै रेधियोलाई समान रुपले वितरण र्ररन े
छ । 

(६) काययक्रम उत्पादन र्ने टेधलधभिन र रेधियोले उपलब्ध र्राएको काययक्रम मन्रालयको 
अनमुधत धलई सूचीकृत टेधलधभिन र रेधियोले प्रसारण र्नुयपनेछ । 
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(७) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन उपदफा (3) बमोम्िमको सूम्चमा नपरेका 
संचार माध्यमलाई काययक्रम प्रसारण अनदुान काययक्रममा सम्म्मधलत र्राईने छैन । 

9. सूचीकृत हुदँा पेश र्नुयपने कार्िातहरूः (१) सूचीकृतको लाधर् देहाय बमोम्िमका कार्िातहरु संलग्न 
र्नुयपनेछः- 

(क) संचारमाध्यम दताय प्रमाणपरको प्रधतधलवप- (नविकरण समेत), 

(ख) विधान/प्रिन्धपर िा सोही बमोम्िमको कार्िातको प्रधतधलवप, 

(र्) अम्घल्लो आधथयक िषयको कर चकु्ता प्रमाणपर, 

(घ) अम्घल्लो आधथयक िषयको लेखापरीिण प्रधतिेदन, 

(ङ) अम्घल्लो आधथयक िषयको रोयल्टी बझुाएको खलु्ने कार्िपर, 

(च) र्िाितपरको नविकरण, 

(छ) धनयधमत प्रसारण प्रमाणपर (लार्सेन्स), 

(ि) अनलार्न सञ्चारमाध्यमको हकमा Public Domain Details रेकियको वप्रन्ट (सञ्चालकको नाम र 
कम्पनीको वििरण देम्खनपुने) र अनलार्नको होमपेिको म्थक्रनवप्रन्ट (सञ्चालक, सम्पादक, 
सम्पकय  फोन नं., र्मेल िेर्ाना लर्ायत सूचना तथा प्रसारण विभार्मा दताय नं. समेत देम्खनपुने), 

(झ) सम्पादकको धनयमु्क्त परको प्रधतधलपी, 

(ञ) कभरेि एररया, प्रकाशन र वितरणको संख्या वििरण, 

(ट) लाभाम्न्ित हनु ेअनमुाधनत िनसंख्या । 

   (२) उपदफा (१) बमोम्िमका कार्िपरको प्रधतधलपी पेश र्दाय संचार माध्यमको छाप र  

 सम्बम्न्धत संचार माध्यमको प्रमखुले प्रमाम्णत र्रेको हनुपुनेछ । 

   (३) अनदुानको सम्झौता र्ने समयमा सूम्चकृत हनुको लाधर् पेश र्ररएका कार्िातहरुको  

 सक् कल प्रधत धलई आउनपुनेछ ।  

10. काययक्रम संचालन सधमधतको र्िनः (१) काययक्रम प्रसारण अनदुानका लाधर् अनदुानग्राही टेधलधभिन 
तथा रेधियोको छनौट र्री सूचीकृत र्नय तथा धनदेशक सधमधतको धनदेशन बमोम्िम काययहरु र्नय देहाय 
बमोम्िमको काययक्रम संचालन सधमधत र्िन र्ररनछेः- 

          (क) सम्चि, आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय    -संयोिक 

 (ख) महाशाखा प्रमखु, सञ्चार तथा सूचना प्रविधध महाशाखा, आन्तररक माधमला तथा  

   सञ्चार मन्रालय        -सदथय 
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 (र्) प्रमखु, आधथयक प्र शासन शाखा, आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय -सदथय 

 (घ) काननु अधधकृत, आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय    -सदथय 

          (ङ) अधधकृत प्रधतधनधध, आधथयक माधमला तथा सहकारी मन्रालय              -सदथय 

          (च) प्रमखु, सञ्चार शाखा, आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय   -सदथय सम्चि 

    (२) सधमधतको बैिकमा आिश्यकता अनसुार बढीमा दईुिना सम्म धबषय धबज्ञहरुलाई आमन्रण र्नय 
सवकनछे।          

11. छापा तथा अनलार्न संचारमाध्यमलाई अनदुानः (१) मन्रालयको तफय बाट प्रकाशन र्ररने सन्देशमूलक 
सूचना सामाग्री प्रकाशन र्ने छापा तथा अनलार्न संचार माध्यमलार्य मन्रालयले अनदुान ददनछे। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्िमको अनदुान वितरण र्ने प्रयोिनका लाधर् सन्देशमूलक सूचना 
सामाग्री प्रकाशन र्नय र्च्छुक छापा तथा अनलार्न संचार माध्यमलार्य दफा (9) 
बमोम्िमका कार्िात सवहत मन्रालयमा सूचीकृत हनुका लाधर् दश ददनको म्याद ददर्य 
मन्रालयको िेबसार्ट तथा अन्य सरकारी िेबसार्ट माफय त साियिधनक सूचना प्रकाशन 
र्ररनेछ । 

 (३) काययक्रम संचालन सधमधतले उपदफा (2) बमोम्िम प्राप्त कार्िातहरूको अध्ययन र्री 
सूचीकृत हनु योग्य छापा तथा अनलार्न संचार माध्यमको सूम्च तयार र्नेछ। 

(4) छापा माध्यममा सन्देशहरु प्रकासन र्दाय देहाय बमोम्िमको अंक, आकार र थथानमा छाप्न ु
पनेछ ।  

क) दैधनक पधरकाको हकमा पवहलो पषृ्ठको माधथ पवट्टको कुना (एअर प्यानल) मा छोटा 
सन्देशहरु आलो पालो र्रर मवहनामा पाँच पटक र लामा सन्देशहरु आलो पालो 
र्रर पधरकाको अम्न्तम पषृ्ठमा पाँच पटक दईु कोलममा ८x१० से.धम. आकारमा 
छाप्न ुपनेछ । 

ख) अधय साप्तावहक पधरकाको हकमा प्रत्येक मवहनामा कम्तीमा ७ अंक प्रकाम्शत 
र्नुयपने छ । प्रत्येक अंकमा दईु कोलममा ८x१० से.धम. आकारमा पधरकाको 
अम्न्तम पषृ्ठमा फरक फरक सन्देशहरु छाप्न ुपने छ । 

र्) साप्तावहक पधरकाको हकमा प्रत्येक मवहनामा कम्म्तमा ४ अंक प्रकाम्शत हनुपुनेछ 
। प्रत्येक अंकमा दईु कोलममा ८ x १० सेमी आकारमा पधरकाको अम्न्तम 
पषृ्ठमा फरक फरक सन्देशहरु छाप्न ुपने छ । 

घ) पाम्िक माधसक िा सो भन्दा बढी प्रकाशन हनुे पधरकाहरुको प्रत्येक अंकमा पूरा 
पषृ्ठमा फरक फरक सन्देशहरु अम्न्तम पषृ्ठमा छाप्न ुपने छ । 

(५) उपदफा (४) मा िे सकैु कुरा लेम्खएको भएतापधन राविय महत्िका विषयमा र्ररएका लामा 
खालका सन्देशहरु एउटै अङ्कमा प्रकाशन र्नुयपने अिथथामा प्रकाशन र्नुयपने आकार तथा 
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धभरी िा बावहरी पषृ्ठमा प्रकाशन र्नय मन्रालयले धनदेशन ददन सक्नछे र परपधरकाहरुले 
पधन सोही बमोम्िम प्रकाशन र्नुयपनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोम्िम अनदुान उपलब्ध र्राउँदा सूचना तथा प्रसारण विभार्को िधर्यकरण 
अनसुार माधसक रुपमा मलु्य अधभिवृद्धकर समेत देहाय बमोम्िम हनुेछ । 

धस.नं पधरकाको वकधसम क िर्य ख िर्य र् िर्य घ िर्य 

१ दैधनक रु ३००० रु २५०० रु २००० रु १५०० 

२ साप्तावहक/अधय साप्तावहक रु ३००० रु २५०० रु २००० रु १५०० 

३ पाम्िक रु ३००० रु २५०० रु २००० रु १५०० 

४ 
माधसक,दै्वमाधसक,रैमाधसक, 

अधय िावषयक र िावषयक रु ५००० रु ४००० रु ३००० रु २००० 

 

(७) उपदफा (६) बमोम्िम अनदुान प्राप्त र्ने प्रयोिनको लाधर् सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन 
र्नुयपूिय मन्रालयसँर् सम्झौता र्नुयपनेछ र प्रकाम्शत सूचनाको भकु्तानी मार् र्दाय सूचना 
प्रकाम्शत भएको छापा संचार माध्यमको प्रधत समेत पेश र्नुयपनेछ । 

(८) प्रचधलत कानून बमोम्िम दताय एिं धनयधमत रुपमा निीकरण र अध्यािधधक भएका र 
उपदफा (3) बमोम्िम सूम्चकृत अनलार्न संचार माध्यमलार्य अनदुान उपलब्ध र्राउँदा 
धनदेशक सधमधतले धनधायरण र्रेको मापदण्ि र िधर्यकरण बमोम्िम मन्रालयले सम्झौता 
र्री सधमधतले तोके बमोम्िमको रकम अनदुान उपलब्ध र्राउनेछ । 

(९) सूचीकृत अनलार्न संचारमाध्यमहरुलाई सूचना प्रकाशनको संख्याको आधारमा सूचना 
प्रकाशन र्रेको प्रमाम्णत हनुे म्थक्रनसट समेतका प्रमाण हेरी अनदुान रकम उपलब्ध 
र्रार्नेछ । 

(१०) अनलार्न संचारमाध्यमले अनदुान रकम प्राप्त र्नयका लाधर् मन्रालयले उपलब्ध र्राएको 
विज्ञप्ती, साियिधनक सूचनाहरु, सभा समारोहका विषयहरु प्रकाशन र्नुयपनेछ र मन्रालयले 
प्रकाशन र्नय अनरुोध र्राएका सूचना सामाग्रीको मार भकु्तानी ददनछे। 

12. संचार सम्बद्ध संघ संथथा तथा क्लबहरुलाई अनदुानः- (१) मन्रालयले प्रदेश थतररय सञ् चार सम्बद्ध 
संघ संथथा तथा क्लबहरुको िमता विकासका लाधर् अनदुान उपलब्ध र्राउन सक्नेछ।   

(2) उपदफा (1) बमोम्िम अनदुान उपलब्ध र्राउने प्रयोिनको लाधर् मन्रालयले संघ संथथा तथा 
क्लबहरुबाट १५ ददन धभर प्रथताि पेश र्नय सूचना आव् हान र्नेछ ।  
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(3) उपदफा (2) बमोम्िम आव् हान र्ररएको प्रथताि पेश र्दाय संघ संथथा तथा क्लबहरुले आफ्नो 
िमता विकास अन्तर्यत भौधतक सामाग्री ब्यिथथापन, संरचना ममयत िा िनशम्क्त विकास मध्ये 
कुन कुन कायय र्ने हो सो समेत खलुाई पेश र्नुयपनेछ । 

(4) उपदफा (3) बमोम्िम पेश हनु आएका प्रथताि अध्ययन र्री संचालन सधमधतले उपयकु्त 
देम्खएका प्रथताि थिीकृधतका लाधर् धनदेशक सधमधतमा पेश र्नेछ। 

(५) उपदफा (4) बमोम्िम पेश भएका प्रथतािमा छानधबन र्री धनदेशक सधमधतले बिेट 
उपलब्धताको आधारमा अनदुान रकम यवकन र्री संघ संथथा तथा क्लबहरुलाई अनदुान रकम 
उपलब्ध र्राउन मन्रालयमा धसफाररश र्नेछ।  

(६) उपदफा (5) बमोम्िम धसफाररश भएका संघ संथथा तथा क्लबहरुलाई अनदुान रकम उपलब्ध 
र्राउँदा मन्रालयले प्रथतािमा लेम्खएको काम र्नयका लाधर् आिश्यक शतय समेत राखी सम्झौता 
र्नय सक्नेछ।  

(७) मन्रालयसँर् सम्झौता भएका संघ संथथा तथा क्लबले प्रथतािमा उल्लेख भएको कायय सम्पन् न 
भए पश् चात आिश्यक धबल भपायर्य कार्िात सवहत कायय सम्पन् न भएको आधारमा रकम 
भकु्तानीको लाधर् मार् र्नय सक्नेछन । 

13. काययक्रम उत्पादन र्ने टेधलधभिन िा रेधियो छनौटको आधारः- काययक्रम उत्पादन र्ने टेधलधभिन िा   
रेधियोको प्राविधधक प्रथताि छनौट र्दाय देहाय बमोम्िमको आधारमा छनौट र्ररनछे:- 

क. टेधलधभिन िा रेधियोमा काययरत प्राविधधक िनशम्क्तको संख्या, 

ख. टेधलधभिन िा रेधियोबाट उत्पादन भएको काययक्रम अन्य टेधलधभिन िा रेधियोमा धलङ्क र्री 
प्रशारण र्नय सक्ने िमता, 

र्. विर्तमा काययक्रम उत्पादन र्री अन्य टेधलधभिन िा रेधियोबाट समेत प्रशारण र्रेको अनभुि, 

घ. अनसुचुी-२ को ताधलका बमोम्िमको िमता समेतको आधार धलन सवकनेछ, 

ङ. प्राविधधक प्रथताि सम्बन्धी अन्य कुरा सूचनामा उल्लेख र्नय सवकनेछ ।  

14. अनदुानबाट र्नय सवकन ेकाययहरुः (1) प्रदेश सरकारद्वारा र्ररने िा र्ररएका काययको िानकारीमलुक 
काययक्रम, विज्ञापन एिं सन्देशमलुक सूचना उत्पादन तथा प्रसारण लर्ायतका काययहरु, 

(2) प्रदेश सरकारले आयोिना र्रेका विधभन्न र्ोवष्ठ सभासमारोहको प्रत्यि प्रसारण, विज्ञप्तीको 
प्रकाशन/ प्रसारण, 

(3) संचारकमीहरुको िमता अधभिृवद्ध, भौधतक संरचना सधुार, भौधतक सामग्रीको व्यिथथा, ताधलम, 
र्ोष्ठी, अध्ययन/अध्यापन काययहरु, 

(4) परकाररता र आमसञ्चार िेरमा प्रत्यि सहयोर् पगु्ने अन्य काययक्रमहरु । 
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15. टेधलधभिनलाई सन्देशमूलक सामग्रीको प्रशारण दररेटः सन्देशमूलक/लोककल्याणकारी सामग्री/विज्ञापन 
प्रशारण   र्रे बापत टेधलधभिनलाई देहाय बमोम्िमको दररेटमा रकम उपलब्ध र्रार्नेछ । 

टेधलधभिन 

समयको बधर्यकरण 

प्रधतधमनेट दर रु. 

भ-ूउपग्रह भ-ूसतही केिल 

सपुर प्राईम ३०००/- २०००/- १५००/- 

प्राईम २५००/- १५००/- १०००/- 

सामान्य २०००/- १०००/- ७००/- 

 

16. सम्झौता र्नेः मन्रालय र अनदुान प्राप्त र्ने संचारमाध्यमबीच रकम भकु्तानीको सम्बन्धमा अनसुचुी-1 
को ढाँचामा सम्झौता र्ररनछे ।  

17. अनदुान रकम भकु्तानीः (१) रकम भकु्ताधन मार् र्दाय संचारमाध्यमले सम्झौताको आधारमा आिश्यक 
कार्िपर सवहत धनिेदन पेश र्नुयपनेछ र सो अनसुार मन्रालयले भकु्तानीको व्यिथथा र्नेछ । 

(2) अनदुान रकम भकु्तानी र्दाय, प्रचधलत कानून बमोम्िम हनुेर्री, संचारमाध्यमको बैंक खाता माफय त 
भकु्तानी र्रीनछे । 

 (3) रकम धनकासा तथा भकु्तानी सम्बन्धी दवुिधा भएमा प्रचधलत कानून बमोम्िम हनुेछ । 

18. काययप्रर्धत वििरणः रकम भकु्तानी र्दाय संघसंथथाले आफुले उत्पादन र्रेको अधियो, धभधियो, प्रकाशन 
सामाग्री िा कायय सम्पन्न प्रधतिेदन सवहत काययप्रर्धत प्रधतिेदन मन्रालयमा पेश र्नुयपनेछ । 

19. दोहोरो अनदुान नपाउनःे यस काययविधधमा अन्यर िनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन यो काययविधध 
बमोम्िम एक प्रकारको अनदुान प्राप्त र्रेको कुनै संचार माध्यमले दोहोरो पने र्री अको प्रकारको 
अनदुान पाउँनेछैन। 

तर, काययक्रम उत्पादन र्ने संचार माध्यमलार्य काययक्रम प्रसारण र्रे िापतको प्रसारण अनदुान ददन 
िाधा पने छैन । साथै मन्रालयको म्थिकृत िावषयक काययक्रममा नाम तोकीएको अनदुान काययक्रम 
सञ्चालन र्नय बाधा पने छैन ।  
 

20. लेखा पररिण प्रधतिेदन पेश र्नुय पने: सञ्चारमाध्यमले अम्घल्लो आधथयक िषयमा मन्रालयबाट प्राप्त र्रेको 
अनदुान रकम देम्खने लेखा पररिण प्रधतिेदन पेश र्नुय पनेछ । 

21. बाधा अिकाउ फुकाउनःे यस काययविधध कायायन्ियन र्नय कुनै िाधा अिकाउ परेमा मन्रालयको धनणयय 
अम्न्तम हनुेछ। 
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22. संशोधनः मन्रालयले आिश्यकता अनसुार यो काययविधध संशोधन र्नय सक्नेछ । 

23. खारेिी: सञ्चारमाध्यमलाई काययक्रम उत्पादन र प्रसारण अनदुान वितरण सम्बन्धी काययविधी, 207७ 
खारेि र्ररएको छ ।  

 

 
 

 

 

 

 



अनसुचुी-1 

(दफा १६ सरँ् सम्बम्न्धत) 
 

सम्झौता पर 

हामी दईु पि आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय (यस पधछ पवहलो पि भधनएको) र 
................................................................................... (यस पधछ दोस्रो पि भधनएको) का बीच 
आधथयक िषय............................................मा प्रथम पिले उपलब्ध र्राएको 
रु..............................।–(अिेरुपी.........................................................मार) अनदुान रकमबाट 
कायय र्ने र्री तपम्शल बमोम्िमका शतयहरुको अधधनमा रही दिैु पिको सहमधतमा हथतािर र्री सम्झौता 
भयो । 

तपम्शलः 
शतयहरुः 
(1) दोस्रो पिले प्राप्त र्रेको अनदुान रकम चाल ुआ.ि धभरै खचय हनुे र्री अनदुान िापतको काययक्रम 

(काययक्रम उत्पादन/ प्रसारण/ प्रकाशन/ कायय सम्पादन) सञ्चालन र्नुयपनेछ । 

(2) दोस्रो पिले काययक्रम कायायन्ियनको प्रर्धत वििरण समय समयमा मन्रालयलाई उपलब्ध र्राउन ु
पनेछ । 

(3) दोस्रो पिले अम्न्तम भकु्तानी धलन आउँदा काययक्रम सञ्चालन र खचयको वििरण तथा उपलब्धी 
सवहतको कायय प्रर्धत प्रधतिेदन पवहलो पिलाई उपलब्ध र्राउन ुपनेछ । 

(4) दोस्रो पिले श्मिीिी परकार सम्बन्धी ऐन धनयमहरुको पालना र्रेको हनुपुनेछ । 

(5) अनदुान रकम उपलब्ध र्रार्एका संथथाहरुले अनदुानसँर् सम्बम्न्धत काययक्रमहरु र्रे, नर्रेको 
अनरु्मन पवहलो पिले र्नय/र्राउन सक्नछे । 

(6) सम्झौता बमोम्िम कायय भए/नभएको अनरु्मन र्नय मन्रालयले विषयविज्ञ सवहतको अनरु्मन सधमधत 
र्िन र्नय सक्नेछ । 

(7) दोस्रो पिले सम्झौता बमोम्िम कायय नर्रेको मन्रालयले िानेमा अनदुान रकम रोक्का र्नय सक्नेछ । 

(8) दोस्रो पिले उत्पाददत/प्रसाररत सामाग्रीको प्रधत पवहलो पिलाई उपलब्ध र्राउनपुनेछ । 

(9) काययविधी बमोम्िमको अनदुान रकम पवहलो पिले दोस्रो पिलाई सोही आधथयक िषय धभर उपलब्ध 
र्रार्सक्नपुनेछ र रकम उपलब्ध र्राउँदा पवहलो पिले आिश्यक कार्िात मार् र्नय सक्नेछ । 

(10) आिश्यकतानसुार दिैु पिको सहमधतमा शतयहरु थपघट र्नयसवकनेछ ।  

 

पवहलो पि        दोस्रो पि 

..........................................    ...................................... 
नामः            नामः 
पदः        पदः 
आन्तररक माधमला तथा सञ्चार मन्रालय    

लमु्म्बनी प्रदेश, मकुाम: बटुिल ।         
.............................................                                                  .............................................. 
सािीहरुः       सािीहरुः 
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अनसुचुी-2 

प्राविधधक प्रथतािमा अधनिायय रुपमा खलुाउनपुने वििरण: 

टेधलधभिनको हकमाः 

टे
धल
धभ
िन
को 
नाम 

िे
र्ा
ना 

दताय 
नं./ 
धमधत 

धनयधमत 
प्रसारण 
प्रमाणपर 
पाएको धमधत 

Resoluti

on 

Full 

HD(192

0*1080) 

छ/छैन 

काययक्रमको 
Frame rate 

कम्म्तमा 25i 
FPS 

छ/छैन 

आिािको 
र्णुथतर 
कम्म्तमा 
48000Hz, 

Min 128 

Kbps र 
Stereo 

System 

छ/छैन 

दृश्य र्णुथतर 
MP4 Format 

मा िा सो 
भन्दा उच्च 
र्णुथतरमा 
प्रथटसँर् सनु्न 
सवकने श्व्य 
िमताको  
उत्पादन र्नय 
सक्ने िमता 
छ/छैन 

 काययक्रम 
उत्पादन 
र्ने 
प्राविधधक 
िनशम्क्त/

प्रथतोताको 
वििरण, 
योग्यता र 
अनभुि  

कै 

          

 

रेधियोको हकमाः 

रेधियोको 
नाम 

िेर्ाना दताय 
धमधत 

धनयधमत 
प्रसारण 
प्रमाणपर 
पाएको धमधत 

िमता 
(Watt) 

 उत्पादन र्नय 
सक्ने प्राविधधक 
िनशम्क्त/प्रथतोता 
लर्ायतको 
वििरण,योग्यता 
र अनभुि  

रेधियो काययक्रम 
कम्म्तमा Audio-

128 Kbps, 44100 

Hz, Stereo System 

र प्रथटसँर् सनु्न 
सवकने श्व्य 
िमताको उत्पादन 
र्ने िमता छ/ 
छैन 

कै 

        

 

नोटः काययक्रम उत्पादन र्नय छनौट हनु ेमनसायले प्राविधधक िमताको वििरण झठु्ठो पेश र्रेको खलु्न आएमा 
सो टेधलधभिन तथा रेधियोलाई मन्रालयले तीन िषयको कुनै पधन अनदुान रकम उपलब्ध र्राउनेछैन । 

 



14 

 

आधथयक प्रथतािमा खलुाउनपुने वििरणः 

टेधलधभिन/रेधियोको 
नाम 

िेर्ाना दताय धमधत दररेट (प्रधत शंृ्खला) 

 

कैवफयत 

     

 


