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राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३
प्रस्िावना
नेपालको सं ष्ट्रवधान (२०७२) मा व्यवस्था भएअनुरूप सबै प्रकारका ष्ट्रवभेदको अन्त्य गरी सामाजिक
िथा आतथिक समानिा, समृष्ट्रि र सामाजिक न्तयाय सुतनजिि गनि समानुपातिक समावेशी र
सहभातगिामूलक तसिान्तिका आधारमा समिामूलक समाि तनमािणका तनजति नेपाली समािको
ष्ट्रवष्ट्रवधिा र बहुलवादलाई प्रतितनतध्व गने स्विन्तर, स्वच्छ समािप्रति उत्तरदायी र जितमेवार
आमसञ्चार माध्यमको भूतमकालाई मनन गदै ,
मानवअतधकारसतबन्तधी ष्ट्रवश्वव्यापी घोषणापर, महासजन्तध र अतभव्यजि स्विन्तरिासतबन्तधी अन्तिरािष्ट्रिय
दस्िावेिहरूले प्र्याभूि गरे का तसिान्तिलाई आ्मसाि् गरी सञ्चारमाध्यमको स्विन्तरिाको सं रक्षणका
तनजति आवश्यक पने कानुनको तनमािणद्वारा ददगो शाजन्ति, सुशासन, ष्ट्रवकास, सामाजिक सद्भाव र
समृष्ट्रिको आकांक्षा पूरा गनि आमसञ्चारमाध्यमको भूतमकालाई आ्मसाि् गदै ,
भौगोतलक अखण्डिा, राष्ट्रियिा वा सङ्घीय एकाई वा ष्ट्रवतभन्न िाििाति, धमि वा सतप्रदायबीचको सु–
सतबन्तधलाई बतलयो बनाई सौहादिपूणि अन्तिरिािीय, अन्तिरभाष्ट्रषक र अन्तिरसांस्कृतिक सतबन्तधको
ु ा रूपमा काम गनि सक्ने आमसञ्चारमाध्यमको भूतमकालाई दृष्ट्रिगि गदै ,
सेिक
जशक्षा, ज्ञान–ष्ट्रवज्ञान, सूचना, स्वस्थ मनोरञ्जन, ष्ट्रवकास, सं स्कृतिको सं रक्षण, वािावरण सं रक्षण र
समािको पहरे दारीको भूतमका तनवािह गने आमसञ्चार प्रणालीको ष्ट्रवकासका लातग ठू ला, मध्यम र
साना लगानीका सबै खालका आमसञ्चारमाध्यमको समष्ट्रवकासको आवश्यकिालाई बोध गदै ,
सूचनाको पहुुँच सबै भूगोल, समुदाय र िनिासतम ष्ट्रवस्िार गरी सूचनाको हकको सतमान र
प्रचलनद्वारा सङ्घीय लोकिाजन्तरक गणिन्तरको सुदृढीकरण गने दृढिा व्यि गदै ,
िनिाको दै तनक िीवनयापनका आवश्यकिा, सरोकार र ष्ट्रहिका ष्ट्रवषयमा िानकारी ददने स्वस्थ,
मयािददि, जितमेवार र उत्तरदायी आमसञ्चार क्षेरको ष्ट्रवकास गनि नेपाल सरकारद्वारा गदठि सूचना
िथा सञ्चारसतबन्तधी उच्चस्िरीय सतमतिले तसफाररश गरे अनुरूप आमसञ्चारको ष्ट्रवकास गने उद्देश्यका
साथ नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ िारी गररएको छ ।
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१.

आमसञ्चार नीतिका उद्देश्यहरू
१.१

नेपाली िनिाको अतभव्यजि स्विन्तरिाको हकलाई प्रचलन गराई स्वच्छ, तनष्पक्ष,
लोकिाजन्तरक

मान्तयिामा

आधाररि

आ्मतनभिर, िवाफदे ही

र

उत्तरदायी

आमसञ्चारमाध्यमद्वारा िनिाको सुसूजचि हुने अतधकार सुतनजिि गरी सभ्य

र

समृि समाि स्थापना गने ।
१.२

तनवािध

प्रेस

स्विन्तरिाको

अभ्यास

एवम्

आमसञ्चारमाध्यमको

अतधकिम

ु लाई सूचना िथा ज्ञानमा
उपयोगद्वारा सूचना र ज्ञानको प्रवाह गरी मुलक
आधाररि सूचना–समािमा रूपान्तिरण गरी लोकिाजन्तरक समािको ष्ट्रवकास गने ।
१.३

आमसञ्चार क्षेरको गुणस्िर वृष्ट्रि गरी परकाररिाप्रतिको ष्ट्रवश्वसतनयिा अतभवृष्ट्रि
गने ।

१.४

आमसञ्चारमाध्यममा सबै वगि, क्षेर, िाति, भाषा, तलङ्ग र समुदायको पहुुँच बढाई
स्वच्छ िनमि तनमािण गने प्रभावकारी माध्यमको रूपमा सञ्चार क्षेरको ष्ट्रवकास
गने ।

१.५

मष्ट्रहला, दतलि, आददवासी

िनिाति, अपाङ्गिा, मधेशी, सीमान्तिकृि

समुदाय

र

पछातड परे का क्षेर, वगि र समुदायको आमसञ्चारको क्षेरमा प्रतितनतध्व बढाई
ष्ट्रियाशील िुल्याउन प्रो्साष्ट्रहि गने ।
१.६
१.७

सञ्चार क्षेरलाई आ्मतनभिर बनाउुँदै स्विन्तर, तनष्पक्ष, व्यावसाष्ट्रयक, मयािददि र
ु मा सुशासनको प्रवििन गने
िनउत्तरदायी सञ्चारमाध्यमको ष्ट्रवकासद्वारा मुलक

।

आमसञ्चारमाध्यमलाई

गरी

स्वतनयमन

र

स्वमूल्याङ्कनका

लातग

अतभप्रेररि

स्वच्छ, स्वस्थ र मयािददि परकाररिाको ष्ट्रवकास गने ।
१.८

सूचना िथा सञ्चारप्रष्ट्रवतधयुि सञ्चार प्रणालीको ष्ट्रवकासद्वारा समािमा रहे का
प्रकारका

ष्ट्रवभेद

र

उ्पीडनको

अन्त्य

गदै

समानुपातिक, समावेशी

सबै
र

सहभातगिामूलक तसिान्तिका आधारमा समिामूलक समािको तनमािण गने ।
१.९

ु ले अपनाएको सङ्घीय लोकिाजन्तरक गणिन्तरा्मक शासन व्यवस्थालाई
मुलक
सं स्थागि गदै िनिाको िीवनस्िर उठाउन सहयोगी माध्यमको रूपमा सूचना
िथा सञ्चार प्रणालीको ष्ट्रवकास गने ।
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२.

आधारभूि नीति
२.१

ष्ट्रवचार अतभव्यजि, पूणि प्रेस स्विन्तरिा र सूचना प्रवाहको स्थाष्ट्रपि अन्तिरािष्ट्रिय
मूल्य, मान्तयिा िथा प्रचलन एवम् नेपालको सं ष्ट्रवधानले आ्मसाि् गरे को तसिान्ति
अनुकूल प्रेस िथा अतभव्यजि स्विन्तरिाको तनवािध प्रयोगका तनजति आवश्यक
पूवािधारको तनमािण गरी पूण ि प्रेस स्विन्तरिाको सुतनजिििा ।

२.२

ष्ट्रवतभन्न

िाििाति, धमि, भाषा, सं स्कृति

सष्ट्रहष्णुिा र

ऐक्यबििा

कायम

र
गरी

सहयोगा्मक सतबन्तध ष्ट्रवकास गदै

राष्ट्रिय

प्रवििनद्वारा समानुपातिक

र

समिामूलक

समािको

समावेशी
तनमािण

सतप्रदायबीच

गने

सङ्घीय
ष्ट्रहि

पारस्पररक

इकाईबीच

परस्परमा

राष्ट्रिय

एकिाको

र

सहभातगिामूलक

सूचना

िथा

सद्भाव,

तसिान्तिकाआधारमा

सञ्चार

प्रणालीको

ष्ट्रवकास

गररनेछ ।
ु को साविभौमसत्ता, भौगोतलक अखण्डिा, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकिा, सामाजिक सद्भाव
२.३ मुलक
र राष्ट्रिय ष्ट्रहिलाई सुदृढ गने िथा गरीबी, अजशक्षा, उ्पीडन र अभावबाट
नागररकको िीवनस्िर उकास्ने लक्ष्यका साथ उद्यमशीलिा,

स्वावलतबन

ग्रस्ि
र

तसििना्मक कायिलाई अतभप्रेररि गनि एवम् उ्प्रेरकको भूतमका तनवािह गरी आतथिक
सामाजिक ष्ट्रवकासको प्रवििन

गने उद्देश्यले छापा, रे तडयो, टे तलतभिन, अनलाइन,

इन्तटरनेट िस्िा सूचना प्रणालीलाई प्रो्साहन गररनेछ । ्यस्िै सूचना र प्रष्ट्रवतधको
िीव्र ष्ट्रवकासलाई आ्मसाि् गदै छापा, रे तडयो, टे तलतभिन, अनलाइनिस्िा

सूचना

िथा सञ्चार प्रष्ट्रवतधको एकीकृि सेवा र सुष्ट्रवधालाई प्रष्ट्रवतधगि सजतमलनबाट
(Convergence) तनतमिि समुन्नि सूचना प्रणालीलाई प्रो्साहन गररनेछ ।
२.४

सञ्चारमाध्यमले
िनस्वास््य,
उपभोिा

जशक्षा, सामाजिक

उत्तरदाष्ट्रय्व, ष्ट्रवज्ञान

िथा

प्रष्ट्रवतध, पयिटन,

वािावरण सं रक्षण, कृष्ट्रष, िलस्रोि, ग्रामीण ष्ट्रवकास िथा पूवािधार,
अतधकार

िथा

िनचेिना

र

सुशासनमूलक

समाचार

र

सामग्री

प्रकाशन िथा प्रसारण गनि प्रो्साहन गररनेछ ।
२.५

परकाररिाको गुणस्िर वृष्ट्रि र व्यावसाष्ट्रयक ष्ट्रवकासका लातग आमसञ्चारमाध्यमलाई
सतबजन्तधि भूगोलमा बसोबास गने िनसङ्ख्याप्रति लजक्षि राष्ट्रिय, प्रादे जशक वा
स्थानीय, सेवामूलक वा व्यापाररक उद्देश्यका साथ सञ्चातलि समाचारमाध्यम िथा
स्वरोिगार, साना, मझौला

र

ठू लो

लगानीका आधारमा

वगीकरण

गरी

सञ्चारमाध्यमलाई सञ्चार उद्योगको रूपमा मान्तयिा ददई सहुतलयि प्रदान गररनेछ ।
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२.६

समाचारमाध्यमको स्यिा, तनष्पक्षिा, ष्ट्रवश्वसनीयिा, सन्तिुतलि, स्वच्छिा, जितमेवारी र
िवाफदे ही वहन गने लक्ष्य अनुरूप घृणा, ष्ट्रवद्बे ष फैलाउने वा ष्ट्रहंसालाई बढावा ददने
ष्ट्रकतसमका सामग्री प्रवाह गनि तनरू्साहन गरी स्वच्छ र मयािददि परकाररिाको
ष्ट्रवकासका तनजति समाचारमाध्यमहरूलाई आमपाठक, श्रोिा र दशिकहरूले थाहा
पाउने गरी तलजखिरूपमा साविितनक स्वतनयमन र

स्वमूल्याङ्कनको व्यवस्था गदै

सतपादकीय नीति साविितनक गनि प्रो्साहन गररनेछ ।
२.७

सूचना

र

आमसञ्चारसतबन्तधी

कानुनहरूको

पुनरावलोकन

गरी

सूचना

िथा

सञ्चारसतबन्तधी अन्तिरािष्ट्रिय मूल्य – मान्तयिा एवम् नेपालको सं ष्ट्रवधानको ममि र
भावनालाई आ्मसाि् गदै आमसञ्चार स्विन्तरिा सुतनजिि गरी समाचारमाध्यमहरूको
ु मा आएको पररवििनलाई सं स्थागि गनि
स्थापना, सञ्चालन र ष्ट्रवकासका तनजति मुलक
आवश्यक पने कानुनहरू तनमािण गररनेछ ।
२.८

रे तडयो, टे तलतभिन, छापा, अनलाइन माध्यमका ले्य, श्रव्य र दृश्यमाफिि प्रस्िुि
सामग्रीमा समािको ष्ट्रवष्ट्रवधिा र बहुलिा िथा भाषा र प्रस्िुतिको जशििा प्रवििन
गरी पहुुँचकै अनुपािमा दे शका सबै भूभागका अन्तिविस्िु उ्पादन गराउन र स्थानीय
समाचारमाध्यममा अतधकिम सामग्री स्थानीय ष्ट्रवषयवस्िुमा आधाररि भएर उ्पादन
गराउन प्रो्साहन गररनेछ । उच्चिम व्यावसाष्ट्रयक अभ्यास गदै ियार गररएका
पाठ्य वा श्रव्य–दृश्य िस्वीर, रे खाजचर एवम् काटुिन ष्ट्रवधा समावेश भएको सन्तिुतलि
सामग्री उ्पादनमा प्रो्साहन र प्रवििन गररनेछ ।

२.९

लोकिाजन्तरक मूल्य र मान्तयिाको प्रवििनका तनजति सुशासन िथा पारदजशििाको
सुतनजिििा एवम् आमसञ्चारमाध्यमको स्विन्तर रूपमा सञ्चालन र ष्ट्रवकासका लातग
लगानीको स्रोिको वैधातनक एवम् आतथिक पारदजशििाको सुतनजिििा गरी सञ्चार
माध्यममा राष्ट्रिय लगानीलाई प्रो्साहन गररनेछ । समाचारमाध्यमको स्वस्थ एवम्
प्रतिस्पधाि्मक ष्ट्रवकासका लातग व्यावसाष्ट्रयक योिना ष्ट्रवना तनष्ट्रहि स्वाथिका साथ
समाचारमाध्यममा लगानी गने अस्वस्थ प्रवृजत्तलाई तनरू्साहन गररनेछ ।

२.१० स्वरोिगार तसििना गने साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई प्रो्साहन गररनेछ ।
२.११ नेपाली िनिाको ष्ट्रवचार र अतभव्यजि स्विन्तरिा र राष्ट्रिय ष्ट्रहिमा असर नपुयािउने
गरी पूवािधार र प्रष्ट्रवतधको ष्ट्रवकासमा ष्ट्रवदे शी लगानी खुला

गनुप
ि ने

अवस्थामा

प्रकाशन र प्रसारण माध्यममा सतपादकीय स्विन्तरिाको सुतनजिििाका तनजति ष्ट्रवशेष
शििहरू िोकी ्यस्िो सञ्चारमाध्यममा

4

परकार, कामदार

र

कमिचारी

नेपाली
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नागररक मार रहने व्यवस्था गररनेछ । ष्ट्रवदे शी लगानीकिािको भूतमका तनणाियक
हुने गरी ष्ट्रवदे शी लगानीलाई प्रो्साहन गररने छै न ।
२.१२ नेपालको सं ष्ट्रवधान र राष्ट्रिय ष्ट्रहि प्रतिकूल सञ्चार सामग्रीको उ्पादन, ष्ट्रविीष्ट्रविरण
र प्रवाहमा कुनै पतन ष्ट्रकतसमका स्वदे शी वा ष्ट्रवदे शी लगानीलाई तनयन्तरण गनि
प्रभावकारी अनुगमन र कारवाहीको व्यवस्था

गररनेछ ।

२.१३ ष्ट्रवदे शी परपतरकाको नेपाल सं स्करण वा मुद्रण एवम् ष्ट्रवदे शी रे तडयो र टे तलतभिनको
प्रसारण, ररले प्रसारण र ष्ट्रवदे शी उ्पादनको नेपाली भूतम र माध्यमबाट प्रसारण गररने
सामग्रीमा राष्ट्रिय ष्ट्रहिलाई सवोपरर ठानी नेपालको सं ष्ट्रवधानको ममि र भावना अनुकूल
हुने गरी कानुनद्वारा व्यवजस्थि गररनेछ ।
२.१४ स्वस्थ र मयािददि परकाररिाको ष्ट्रवकासका तनजति तमतडया एकातधकार (Media
Monopoly) र तमतडया सघनिाबाट (Media Concentration) उ्पन्न हुन सक्ने
नकारा्मक पररणामलाई तनरू्साहन गनि छापा र ष्ट्रवद्युिीय एउटै प्रकृतिको
राष्ट्रियस्िरको प्रकाशन वा प्रसारण

माध्यमको स्वातम्व धारण वा सञ्चालन

गरे को एक व्यजि, पररवार वा समूहलाई अन्तय प्रकाशन वा प्रसारण

माध्यमको

स्वातम्वमा तनणाियक ष्ट्रहस्सा नहुने गरी तनजिि शििसष्ट्रहि लगानीको सीमा िोक्ने
सतबन्तधमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गररनेछ ।
२.१५ सञ्चारमाध्यमलाई राज्यद्वारा लोककल्याणकारी कायििमका तनजति प्रो्साहन स्वरूप
प्रदान

गररने लोककल्याणकारी ष्ट्रवज्ञापन र खुला बिारबाट हुने उपभोिा केजन्तद्रि

ष्ट्रवज्ञापनको

प्रभावकारी

।आमसञ्चारमाध्यमलाई

व्यवस्थापनको

आवश्यक

व्यवस्था

तमलाइनेछ

दे शको ष्ट्रवष्ट्रवधिाको प्रिीकका रूपमा ष्ट्रवकतसि

गनि

लोककल्याणकारी ष्ट्रवज्ञापनमाफिि दुगम
ि क्षेरबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने र
मािृभाषामा प्रकाशन वा प्रसारण हुने मष्ट्रहला, दतलि, आददवासी िनिाति, मधेशी
समुदाय र अपाङ्गिा भएका व्यजिबाट सञ्चातलि सञ्चारमाध्यमहरूलाई ष्ट्रवशेष
प्रो्साहन गररनेछ । मष्ट्रहला, दतलि, आददवासी िनिाति, मधेशी, ष्ट्रपछडा वगि,
सीमान्तिकृि समुदाय र अपाङ्गिाको ष्ट्रवषयलाई मह्व ददई सामग्री उ्पादन गने
परकार, प्रस्िोिा, सतपादकिस्िा पदहरूमा िी वगि र समुदायका व्यजिहरूलाई
अतधकिम रूपमा समावेश गनि सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रो्साहन गररनेछ ।
२.१६ छापा, रे तडयो, टे तलतभिन र अनलाइन माध्यमको ष्ट्रवजशििालाई दृष्ट्रिगि गरी
उजल्लजखि सबै माध्यममा प्रकाजशि वा प्रसाररि हुने व्यापाररक ष्ट्रवज्ञापनको
अन्तिविस्िुमा प्रभाव पनि र उपभोिामा भ्रम तसििना हुन नददन ष्ट्रवज्ञापनसतबन्तधी
5
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एकीकृि कानुन तनमािण गरी तनयामक तनकायद्वारा तनयमनको प्रभावकारी व्यवस्था
गररने छ । ष्ट्रवज्ञापन बिारको प्रयोिनका लातग आवश्यक पने समाचारमाध्यमहरूको
लोकष्ट्रप्रयिा र प्रसारको आवतधक सूचना सङ्कलन गनि ष्ट्रवज्ञापनदािा उद्यमी, ष्ट्रवज्ञापन
एिेन्तसी र समाचार माध्यमका सञ्चालक समावेश हुने गरी ष्ट्रविरण सतपरीक्षण सतमति
गठन गनि प्रो्साहन गररनेछ ।
२.१७ राष्ट्रिय

एकिालाई

गनि, सांस्कृतिक, िािीय, भौगोतलक

सुदृढ

ष्ट्रवष्ट्रवधिाबीच सद्भाव

र

सौहादिपूण ि

अवस्थामा समेि सूचना प्रवाहलाई
उत्तरदाष्ट्रय्व वहन गने

सं वाद

कायम

तनरन्तिरिा

गराउन

ददन

िथा

नेपाली

र

भाष्ट्रषक
सङ्कटपूण ि
िनिाप्रति

रािव्यापी पहुुँच भएको स्वायत्त तनकायको रूपमा

राष्ट्रिय साविितनक सेवा प्रसारकको स्थापना गररनेछ ।
२.१८ आमसञ्चारमाध्यमको अतभले खीकरण, इिािि, सरकारी ष्ट्रवज्ञापनको समानुपातिक
ष्ट्रविरण, श्रमिीवी परकार, कमिचारी र कामदारको श्रम ष्ट्रववादमा मध्यस्थिा, तनयमन
र सं स्थागि ष्ट्रवकास, टे तलतभिन तसग्नल र उ्पादन, ष्ट्रविरण सतबन्तधी अनुमति,
नवीकरण, तनयमन र प्राष्ट्रवतधक अनुगमनका लातग आवश्यक
रजििार

कायािलय

र

न्तयू निम

पाररश्रतमक

तनधािरण

कायि
सतमतिले

गने

प्रेस

गररआएका

कामहरूसमेि गने गरी आवश्यकिा अनुसार राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रातधकरण, राष्ट्रिय
प्रातधकरण िस्िा तनकायहरू स्थापना गनि आवश्यक

कानुनी व्यवस्था गररनेछ ।

२.१९ प्रेस काउजन्तसललाई परकाररिा क्षेरको आचारसं ष्ट्रहिा अनुगमन गने र आचारसं ष्ट्रहिा
ु ाइ गने स्विन्तर, स्वायत्त र सक्षम तनकायको रूपमा
उल्लङ्घनसतबन्तधी उिुरी सुनव
ष्ट्रवकास गररने छ । स्विन्तर र सक्षम व्यजिहरू रहे को तसफाररश सतमतिको
तसफाररशमा परपतरका, रे तडयो, टे तलतभिन, अनलाइनलगायिका आमसञ्चारमाध्यका
उपभोिाको समेि प्रतितनतध्व हुने गरी समानुपातिक समावेशी

तसिान्तिको

आधारमा काउजन्तसलमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको तनयुजिको व्यवस्था गररनेछ ।
आचारसं ष्ट्रहिा उल्लङ्घनका सतबन्तधमा

सतबजन्तधि पक्षको उिुरी वा स्विानकारीका

आधारमा काउजन्तसलले दुवै पक्षको कुरा सुनी मेलतमलाप गराउने वा मध्यस्थको
प्रष्ट्रियाद्वारा समस्या समाधान

गने व्यवस्था गनि सोही अनुरूपको कानुन ििुम
ि ा

गरी प्रेस काउजन्तसललाई सक्षम बनाइने छ ।
२.२० परकाररिा पेशालाई व्यावसाष्ट्रयक र मयािददि बनाउन आमसञ्चारसतबन्तधी अध्ययन,
अनुसन्तधान र प्रजशक्षणद्वारा सञ्चारकमीहरूको सीप िथा दक्षिा अतभवृष्ट्रि र अद्यावतधक
गनि एवम् उच्चिम व्यावसाष्ट्रयक अभ्यासका लातग प्रेररि गनि राष्ट्रिय आमसञ्चार
6
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प्रजशक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गररनेछ । नेपाली समाचार माध्यममा सबै िाििाति र
सबै समुदायको उपजस्थति बढाउन प्रतिष्ठानले समानुपातिक समावेशी नीतिअनुसार
सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्ट्रिले ष्ट्रपछतडएका मष्ट्रहला, दतलि, आददवासी, आददवासी
िनिाति, मधेशी, थारू, मुजस्लम, उ्पीतडि वगि, ष्ट्रपछडा वगि, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तिकृि
िथा अपाङ्गिा भएका व्यजिहरूलाई

परकाररिा पेशामा आबि गरी समाचार

कक्षलाई समावेशी बनाउन सोही अनुरूपको कायििम सञ्चालन गररनेछ । यसै गरी
उजल्लजखि

समुदायको परकाररिासतबन्तधी उच्च जशक्षामा सहभातगिा वृष्ट्रि गनि

आवश्यक छारवृजत्तका लातग प्रो्साहन गररने छ ।
२.२१ परकाररिा र सञ्चार क्षेरको इतिहास र प्रष्ट्रवतधको ष्ट्रवकासिम झजल्कने गरी सूचना
िथा सञ्चार क्षेरमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको समूह र प्रदशिनी, यस क्षेरका
पुराना उपकरण, सामग्री िथा प्रकाशनको सङ्कलन र सं रक्षण एवम् आमसञ्चार क्षेरको
अध्ययन, अनुसन्तधानका लातग नेपाल सञ्चार सङ्खग्रहालय िथा अध्ययन प्रतिष्ठान
स्थापना गररनेछ ।
२.२२ सूचना िथा सञ्चार प्रष्ट्रवतधसतबन्तधी से वाहरू, रे तडयो, टे तलतभिन र इन्तटरनेट सेवाको
व्यापक पहुुँच एवम् ष्ट्रवस्िार गनि सोही अनुरूप कायििम ििुम
ि ा गरी लागु गररने
छ । यसैगरी प्रसारण क्षेरलाई तडजिटल प्रणालीमा रूपान्तिरण गररने छ ।
२.२३ श्रमिीवी परकारको से वा, शिि र सुष्ट्रवधा सुतनजिि गदै ्यससतबन्तधी कानुनको
कायािन्तवयनको आधारमा सञ्चारमाध्यमको वगीकरण र लोककल्याणकारी िथा
अन्तय सरकारी ष्ट्रवज्ञापन

एवम्

सुष्ट्रवधा

र

सहुतलयि

प्रदान

गने

व्यवस्था

तमलाइनेछ । यसैगरी श्रमिीवी परकारसतबन्तधी ऐनबमोजिम श्रमिीवी परकार,
कमिचारी र कामदारलाई सुष्ट्रवधा प्रदान गने

सञ्चार

गररने, कानुन कायािन्तवयन नगने सञ्चारमाध्यमलाई

प्रतिष्ठानलाई
सुष्ट्रवधाबाट

प्रो्साहन

वजञ्चि

गररने

र कारबाही गने प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ ।
२.२४ राज्यको सञ्चार िथा आमसञ्चारसुँग सतबजन्तधि सं रचना र तनकायलाई सं ष्ट्रवधानको
मौतलक हकमा व्यवस्था भएअनुसार समानुपातिक समावेशी

बनाइनेछ ।

२.२५ परकाररिा क्षेरमा तनरन्तिर रूपमा लामो समयसतम योगदान पुयािएका ज्येष्ठ
परकारहरूलाई मातसक वृजत्त प्रदान गनि “ज्येष्ठ परकार सतमान वृजत्त कोष”
स्थापना गरी लागु गररनेछ । साथै कायिक्षेरमा रहुँदा कुनै दुघट
ि नामा परी घाइिे
भएका

वा

दीघि रोगबाट

पीतडि/ग्रतसि

परकारको

उपचारका

लातग

परकार कोष स्थापना गरी सञ्चालन गनि आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
7
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३.

ष्ट्रवषयगि नीति
३.१ सेवा प्रसारण
३.१.१ ष्ट्रिक्वेन्तसीलाई राष्ट्रिय स्रोि मानी सोही आधारमा राष्ट्रिय ष्ट्रिक्वेन्तसी बाुँडफाुँड
िथा

ष्ट्रविरण योिना बनाइनेछ । ्यस्िो योिना बनेपतछ तनजिि

मापदण्डका आधारमा पारदशी र प्रतिस्पधी रूपमा ष्ट्रिक्वेन्तसी प्रयोग इिािि
ददने व्यवस्था तमलाइनेछ ।
३.१.२ एफ.एम. रे तडयो र टी.भी.का ष्ट्रिक्वेन्तसीलाई साविितनक सेवा प्रसारण,
सामुदाष्ट्रयक प्रसारण र व्यापाररक प्रसारणका लातग बाुँडफाुँड गररनेछ ।
यसरी बाुँडफाुँड भएका ष्ट्रिक्वेन्तसीहरूमध्ये सामुदाष्ट्रयक प्रसारण र व्यापाररक
प्रसारणका ष्ट्रिक्वेन्तसीलाई पारदशी िथा खुला प्रतिस्पधािको आधारमा प्रदान
गररनेछ । यस्िै एफएम रे तडयोलाई प्रदान गररएका ष्ट्रिक्वेन्तसीको अवतध
अठार वषिसतम कायम हुने गरी कानुनी व्यवस्था गररने छ । यो प्रावधान
ु न्तदा अगातड प्रदान गररएका ष्ट्रिक्वेन्तसीहरूमा नेपाल सरकारले
लागु हुनभ
साविितनक सूचना प्रकाजशि गरी ष्ट्रिक्वेन्तसी अवतध लागु भएको िानकारी
ददएको तमतिदे जख ष्ट्रिक्वेन्तसी अवतध गणना गररनेछ ।
३.१.३ प्रसारणको गुणस्िरीयिा र प्रभावकाररिा बढाउन नयाुँ प्रष्ट्रवतधको उपयोगलाई
प्रो्साहन

गदै

ष्ट्रिक्वेन्तसी

स्पेक्रम

कम

भएका

ठाउुँमा

ष्ट्रिक्वेन्तसी

उपलब्धिालाई सहि बनाइनेछ । प्रसारण िथा दू रसञ्चार क्षेरका इिािि
प्राप्त सं स्थाले परस्पर सहमतिमा पूवािधार िथा भू–उपग्रह साझेदारी गनि
प्रो्साहनका लातग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
३.१.४ प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र मानवीय सङ्कट हुुँदा उिारको िानकारी र
सूचना प्रवाहका लातग ष्ट्रवशेष आकजस्मक ष्ट्रिक्वेन्तसीको व्यवस्था गररनेछ ।
३.२

साविितनक सेवा प्रसारण
३.२.१ रे तडयो नेपाल र नेपाल टे तलतभिनलाई राष्ट्रिय साविितनक सेवा प्रसारणको
रूपमा रूपान्तिरण गरी लोकिाजन्तरक मूल्य, मान्तयिा र स्विन्तर परकाररिाको
ममिलाई आ्मसाि् गदै स्वच्छ, तनष्पक्ष र िनिाप्रति उत्तरदायी रूपमा
सञ्चालन हुने व्यवस्था गररनेछ ।
३.२.२ साविितनक सेवा प्रसारण सं स्थाले िनिाका सञ्चार आवश्यकिाको पररपूतिि
गने

एवम् कतिपय प्राकृतिक ष्ट्रवपजत्त वा महामारीका बारे मा पूव ि सूचना

प्रदान गने भएकाले प्रादे जशक र स्थानीय िहमा स्थानीय ष्ट्रवषयहरूमै केजन्तद्रि
8
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भई प्रसारण गने व्यवस्थालाई सुतनजिि गररनेछ । साविितनक सेवा
प्रसारणको पहुुँच दे शव्यापी हुनपु ने भएकाले ष्ट्रिक्वेन्तसी ष्ट्रविरणमा प्राथतमकिा
प्रदान गररनेछ ।
३.२.३ साविितनक सेवा प्रसारणले कुनै व्यजि वा समुदायउपर ष्ट्रवना भेदभाव राष्ट्रिय
एकिा, लोकिाजन्तरक मूल्य र व्यावसाष्ट्रयक परकाररिाको स्थाष्ट्रपि मान्तयिा
अनुरूप समाचार िथा कायििम उ्पादन र प्रसारणको नीति अवलतबन
गनेछ ।
३.२.४ साविितनक

सेवा

प्रसारणलाई

रे तडयो,

टे तलतभिन,

भू–उपग्रह

र

इन्तटरनेटलगायिका माध्यमबाट नेपालका सबै भूभाग र अन्तिरािष्ट्रिय क्षेरमा
समेि पु[यािउन आवश्यक अ्याधुतनक प्रष्ट्रवतधको प्रयोग गने व्यवस्था
तमलाइनेछ ।
३.२.५ साविितनक सेवा प्रसारणलाई मष्ट्रहला, अपाङ्गिा भएका व्यजि, आददवासी
िनिाति, दतलि, मधेशी, ष्ट्रपछतडएको क्षेर एवम् समुदायको स्वातम्वको बोध
गराउन िनशजि छनोट गदाि सबै िहमा समानुपातिक समावेशी नीति
अवलतबन गदै ष्ट्रवषयवस्िुमा

लोपोन्तमुख परतपरा, सं स्कृति र समुदायगि

कायििम समावेश गनि प्रो्साहन गररनेछ ।
३.२.६ अन्तिरसांस्कृतिक, अन्तिरिािीय, अन्तिरभौगोतलक अन्तिरतलङ्गीय र अन्तिर
भाष्ट्रषक सं वादलाई सौहादिपूण ि बनाउने अन्तिरवस्िुलाई प्रवििन गररनेछ ।
३.२.७ साविितनक सेवा प्रसारणले आफ्नो उ्पादन िनष्ट्रहिका तनजति तनिी क्षेरका
प्रसारकलाई समेि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था तमलाइनेछ ।
३.३

तनिी एवम् व्यापाररक प्रसारण
३.३.१ तनिी क्षेरबाट प्रसारण हुने एफएम रे तडयो र टे तलतभिनलगायिका प्रसारण
माध्यमलाई स्विन्तर परकाररिाको स्थाष्ट्रपि तसिान्ति र लोकिाजन्तरक मूल्य,
मान्तयिा अनुरूप स्विन्तर, तनष्पक्ष, तनभीक र व्यावसाष्ट्रयक सं स्थाको रूपमा
सञ्चालन हुने वािावरण तसििना गररनेछ ।
३.३.२ प्रसारण माध्यमलाई प्रसारण पहुुँच क्षेर, लगानी, भौतिक पूवािधार, िनशजि,
उद्देश्यलगायिका ष्ट्रवतभन्न आधारमा राष्ट्रिय, प्रादे जशक र स्थानीय प्रसारकका
रूपमा वगीकरण गरी प्रसारण ष्ट्रिक्वेन्तसीहरूको न्तयायोजचि ष्ट्रविरण गररनेछ
।
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३.३.३ एफएम रे तडयोमा कुनै पतन प्रसारण स्टे सनबाट प्रसारण भइसकेको कुनै पतन
सामग्रीको बीस प्रतिशि सामग्रीभन्तदा बढी नेटवष्ट्रकिङ्ग माध्यमबाट वा अरू
कुनै माध्यमबाट ररले प्रसारण वा छपाइ पुनः प्रसारण गनि तनरू्साहन
गररनेछ ।
३.३.४ समाचार वा सूचनामूलक कायििम प्रसारण गने प्रसारण सं स्थामा सतपादकीय
स्विन्तरिा सुतनजिि गनि समाचारको जितमेवारी र िवाफदे ष्ट्रहिा वहन गने
गरी कानुनद्वारा िोष्ट्रकएको योग्यिा पुगेको सतपादक तनयुजि गने व्यवस्था
तमलाइनेछ ।
३.४

सामुदाष्ट्रयक प्रसारण
३.४.१ उपभोिा समूह, स्थानीय तनकाय, साविितनक यािायाि, िलवायु पररवििन,
हावा,

पानी

िथा मौसम, िनस्वास््य र कृष्ट्रषसुँग सतबजन्तधि सरकारी

तनकाय, गैरसरकारी सं स्था वा सहकारी, स्थानीय क्लव, गुठी, सामुदाष्ट्रयक वा
साविितनक शैजक्षक सं स्थाको स्वातम्वमा रहे को नाफा आििन नगने
उद्देश्यकासाथ सञ्चातलि एफ.एम. रे तडयो र टे तलतभिनहरूलाई सामुदाष्ट्रयक
सेवा

प्रसारणका रूपमा पररभाष्ट्रषि गरी िी रे तडयो र टे तलतभिनलाई उद्देश्य,

स्थाष्ट्रय्व र वषयवस्िुको आधारमा वगीकरण गरी िदनुरूप मापदण्ड बनाई
सुष्ट्रवधा र सहुतलयि प्रदान गररनेछ । िोष्ट्रकएको मापदण्डका आधारमा
सामुदाष्ट्रयक प्रसारकको आवतधक मूल्याङ्कन गने प्रचलनलाई प्रो्साहन
गररनेछ ।
३.४.२ सामुदाष्ट्रयक रे तडयो िथा टे तलतभिन परकाररिाको स्थाष्ट्रपि मान्तयिाको
आधारमा लोकिाजन्तरक मूल्यमान्तयिा अनुरूप स्विन्तर, तनष्पक्ष, स्वायत्त,
समावेशी सञ्चारमाध्यमको रूपमा ष्ट्रवकास हुने वािावरण तसििना

गररनेछ

।
३.४.३ सामुदाष्ट्रयक रे तडयो िथा टे तलतभिनमा स्थानीयिा र तनकटिा भएका समाचार
िथा सामग्री प्रवद्र्धन गनिका लातग कुनै पतन केन्तद्रीय प्रसारण माध्यमबाट
प्रसाररि समाचार िथा समाचार प्रधान सामग्रीलाई सामुदाष्ट्रयक रे तडयो िथा
सामुदाष्ट्रयक टे तलतभिनले आफ्नो कूल प्रसाररि सामग्रीको बीस प्रतिशिभन्तदा
बढी समाचार िथा सामग्री प्रसारण वा पुनः प्रसारण गनि तनरू्साहन गररनेछ
। सामुदाष्ट्रयक रे तडयो िथा सामुदाष्ट्रयक टे तलतभिनको प्रसारण क्षेर स्थानीय
ष्ट्रवषयवस्िुमा केजन्तद्रि हुनछ
े ।
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३.४.४ सेवा प्रसारणलाई व्यवजस्थि, व्यावसाष्ट्रयक र मयािददि रूपमा सञ्चालन गनि
सेवा प्रसारणसुँग सतबजन्तधि ष्ट्रवशेष कानुन तनमािण गरी लागु गररनेछ ।
३.५

समाचार सतमति
३.५.१ राष्ट्रिय समाचार सतमतिको सेवा ष्ट्रवस्िार / ष्ट्रवष्ट्रवधीकरण गरी सञ्चालनमा
सेवाग्राहीको प्रतितनतध्व रहने व्यवस्था गरी साविितनक सेवा प्रदायक
तनकायको रूपमा ष्ट्रवकास गररनेछ । यसै गरी राष्ट्रिय समाचार सतमतिलाई
क्षमिा र स्िरोन्नति गरी सूचना बैंकका रूपमा स्थाष्ट्रपि गररनेछ ।
३.५.२ तनिी िथा गैरसरकारी स्िरमा समाचार एिेन्तसीको स्थापनाका तनजति अनुमति
प्रदान गनि सष्ट्रकने व्यवस्था गररनेछ ।

३.६

छापा सञ्चार माध्यम
३.६.१ गोरखापरसतबन्तधी नीति
(क)

गोरखापर सं स्थानलाई सतपादकीय स्विन्तरिासष्ट्रहि स्वायत्त, सक्षम
र स्रोिसाधनयुि

सं स्थाका

रूपमा

ष्ट्रवकास

गरी

यसका

प्रकाशनहरूलाई व्यावसाष्ट्रयक, स्िरीय, आधुतनक प्रष्ट्रवतधमैरी, समावेशी
र प्रतिस्पधाि्मक बनाइनेछ । साथै यसका प्रकाशनहरूलाई
प्रादे जशक स्िरमा पतन प्रकाशन गनिका लातग आवश्यक व्यवस्था
गररनेछ ।
(ख)

गोरखापर सं स्थानलाई स्वायत्त र समावेशी प्रकाशन गृहका रूपमा
ष्ट्रवकास गनि यसको स्वातम्वमा िनसाधारणको पहुुँच सहि िुल्याउने
व्यवस्था गरी यसको व्यावसाष्ट्रयक एवं प्रतिस्पधाि्मक क्षमिा
अतभवृष्ट्रिका

लातग

आवश्यक

पुनःसं रचना, व्यवस्थापकीय

र

सतपादकीय सुधारका योिना कायािन्तवयन गररनेछ ।
३.६.२ तनिी एवम् व्यापाररक छापा सञ्चारमाध्यम
(क)

सतपादकीय स्विन्तरिा सुतनजिि गदै

सञ्चार सं स्थामा कायिरि

परकार, कामदार र कमिचारीको रोिगारी िथा वृजत्त–ष्ट्रवकासको
प्र्याभूति गररने व्यवस्था तमलाइनेछ ।
(ख)

दिाि भई प्रकाशन नै नभएको परपतरकाको नाम दिाि गनि चाहने
व्यजि वा सं स्थाले प्रयोग गनि पाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था
गररनेछ ।
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(ग)

परपतरकाको

सतपादकीय

िनशजि

र

अन्तिविस्िुमा

मष्ट्रहला,

सीमान्तिकृि, ष्ट्रवपन्न, अपाङ्गिा भएका व्यजि, आददवासी िनिाति,
मधेशी, दतलि, अल्पसङ्ख्यक, ष्ट्रपछतडएको क्षेरको प्रतितनतध्व गराउन
प्रो्साहन गररनेछ ।
(घ)

ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवधामा केजन्तद्रि भई गररने परकाररिाको प्रवद्र्धन गदै सबै
राि भाषामा परपतरकाको सञ्चालन गनि प्रो्साहन गररनेछ ।

३.६.३ प्रादे जशक, स्थानीय वा सामुदाष्ट्रयक छापा माध्यम
(क)

प्रादे जशक िहमा सञ्चालन हुने परपतरकाहरूलाई सतबजन्तधि प्रदे शले
उद्देश्य, स्थाष्ट्रय्व र ष्ट्रवषयवस्िुको आधारमा वगीकरण गरी िदनुरूप
मापदण्ड बनाई सुष्ट्रवधा र सहुतलयि प्रदान गनि सक्नेछ ।

(ख)

स्थानीय िहमा सामुदाष्ट्रयक िथा सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन
हुने परपतरकाहरूलाई सतबजन्तधि स्थानीय िहले उद्देश्य, स्थाष्ट्रय्व र
ष्ट्रवषयवस्िुको आधारमा वगीकरण गरी िदनुरूप मापदण्ड बनाई
सुष्ट्रवधा र सहुतलयि प्रदान गनि सक्नेछ ।

(ग)

सामुदाष्ट्रयक

िथा

सहकारी

सञ्चारमाध्यमहरूलाई

परकाररिाको

स्थाष्ट्रपि मान्तयिाको आधारमा लोकिाजन्तरक मूल्यमान्तयिा अनुरूप
स्विन्तर र तनष्पक्ष सञ्चारमाध्यमका रूपमा ष्ट्रवकतसि हुन सक्ने
वािावरण तसििना गररनेछ ।
३.७ अनलाइन तमतडया
३.७.१

समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई वगीकरण गरी अन्तय
समाचार माध्यम सरह सुष्ट्रवधा र तनयमनको व्यवस्था तमलाइनेछ
।

३.७.२

नेपाली भूभागलाई लजक्षि गरी इन्तटरनेटको माध्यमबाट हुने
प्रसारणका सतबन्तधमा कानुन बमोजिम तनयमनको व्यवस्था
गररनेछ ।

३.७.३

समाचारमूलक अनलाइन पतरकाको रूपमा दिाि नभएका
इन्तटरनेटमा आधाररि अन्तय माध्यमको तनयमन सतबजन्तधि
प्रचतलि कानुनबमोजिम हुने छ ।
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३.७.४

इन्तटरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारण र प्रकाशनमा अ्याधुतनक
प्रष्ट्रवतधको प्रयोग गनि सतबजन्तधि क्षेरलाई प्रो्साहन गनि
आवश्यक वािावरण तसििना गररनेछ ।

३.७.५

सूचना िथा सञ्चार प्रष्ट्रवतधको अवाजछछि प्रयोग र अनपेजक्षि
सूचना

प्रवाहलाई

तनरू्साहन

गनि

इन्तटरनेट

सेवा

प्रदायकहरूलाई ष्ट्रवशेष उपायहरू अवलतबन गनि आवश्यक
व्यवस्था गररने छ ।
३.७.६

व्यजिको गोपनीयिा िथा वैचाररक स्विन्तरिालगायिका मूल्य
मान्तयिाहरूको प्रबद्र्धन गनि साइवर सुरक्षा नीति ििुम
ि ा गरी
इन्तटरनेटबाट हुने साइवर अपराध (Cyber Crime) तनयन्तरणका
तनजति

आवश्यक

कानुन

बनाई

प्रभावकारी

कायािन्तवयन

गररनेछ ।
३.८

चलजचर
३.८.१

नेपाली चलजचरलाई नेपालको िािीय, सांस्कृतिक र भाष्ट्रषक
ष्ट्रवष्ट्रवधिाबीच एकिा कायम गरी नेपाली कला, सं स्कृति, साष्ट्रह्य
जशक्षालाई प्रवद्र्धन गरी तसििनशील, सांस्कृतिक एवम् स्वच्छ र
स्वस्थ मनोरञ्जना्मक उद्योगको रूपमा ष्ट्रवकास, ष्ट्रवस्िार र
सतबििन गररनेछ ।

३.८.२

नेपाललाई एक आकषिक राष्ट्रिय एवम् अन्तिरािष्ट्रिय चलजचर
छायाङ्कन स्थलको रूपमा ष्ट्रवकास गरी चलजचर पयिटनलाई
प्रो्साहन गररनेछ ।

३.८.३

नेपाली मौतलक कला, भाषा एवम् सं स्कृतिलाई प्रतिष्ट्रवतबि गदै
बनेका चलजचरहरू, आददवासी िनिाति िथा ष्ट्रवतभन्न मािृभाषामा
बनेका

चलजचरहरू

िथा

राष्ट्रिय

अखण्डिा

र

राष्ट्रिय

स्वातभमानलाई उच्च राख्ने चलजचरहरू, बौष्ट्रिक, चेिनामूलक,
जशक्षाप्रद चलजचरहरूलाई राज्यले ष्ट्रवशेष सुष्ट्रवधा एवम् सहुतलयि
उपलब्ध गराउनेछ ।
३.८.४

चलजचर क्षेरमा लामो समयसतम मह्वपूण ि योगदान गने
चलजचरकमीलाई प्रो्साहन र सतमान गने नीति तलइनेछ ।
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३.८.५

ष्ट्रटकट ष्ट्रविी र ्यसबाट भएको आतदानी, कर, प्रदशिन–अवतध
र लोकष्ट्रप्रयिासतबन्तधी सूचनाको पारदजशििाका तनजति चलजचर
क्षेरमा ‘वक्स अष्ट्रफस’ प्रणाली लागु गनि प्रो्साहन गररनेछ ।

३.९

ष्ट्रवज्ञापन
३.९.१

ष्ट्रवज्ञापन व्यवसायलाई से वा उद्योगको रूपमा सू चीकृि गरी
आवश्यक सुष्ट्रवधा र सहुतलयिहरू प्रदान गररनेछ । यसै गरी
ष्ट्रवज्ञापन एिेन्तसीलाई लगानी, पूवािधार, कायिक्षमिा र कायिप्रकृति
आददका आधारमा वगीकरण गररनेछ ।

३.९.२

समाचार माध्यमका अन्तिविस्िुमा ष्ट्रवज्ञापनबाट हुने आतदानीको
दुष्प्रभाव र ष्ट्रवष्ट्रवध वस्िु िथा सेवासतबन्तधी कुनै पतन ष्ट्रवज्ञापनबाट
उपभोिालाई भ्रममा पनि नददन र उपभोिाको उ्पादन र सेवा
छनोट गनि पाउने अतधकार सुतनजिि गने प्रयोिनका लातग
अमयािददि, अशोभनीय र सं ष्ट्रवधानको भावना प्रतिकूल सामग्रीलाई
ष्ट्रवज्ञापनका रूपमा प्रकाशन वा प्रसारण गनि नपाइने व्यवस्था
गरी उपभोिा ष्ट्रहिको सं रक्षण गररनेछ ।

३.९.३

राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने लोक कल्याणकारी ष्ट्रवज्ञापनलाई
समानुपातिक ढङ्गले ष्ट्रविरणको व्यवस्था तमलाइनेछ ।

३.९.४

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण हुने ष्ट्रवज्ञापन सामग्रीको
कुल समाचार र अन्तय सामग्रीसुँगको अनुपाि तनधािरण गरी
िदनुकूल प्रसारण गराउने दाष्ट्रय्व ्यससतबन्तधी तनयामक
तनकायले गने गरी आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।

३.९.५

आमसञ्चारमाध्यमले रािनीतिक सङ्गठनको नाममा तनवािचनको
समय वा अन्तय समयमा तनवािचनको स्वच्छिा र साविितनक
मयािदामा प्रतिकूल प्रभाव पाने ष्ट्रवज्ञापन वा अन्तय सामग्री प्रवाष्ट्रहि
गनि नपाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गररनेछ ।

३.९.६

आमसञ्चारमाध्यमले कुनै तनजिि ष्ट्रवचार, धमि र आस्था अथवा
ब्रान्तड, उ्पादन वा सेवाको मार प्रचार वा एकातधकार रहने गरी
प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदशिन गनि नपाउने गरी आवश्यक कानुनी
व्यवस्था गररनेछ ।
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३.९.७

सविसाधारणलाई

उपयोगी

हुने

ष्ट्रवज्ञापनलाई

प्रसारण

गने

प्रसारकलाई प्रो्साहन र प्रवििन गररनेछ ।
३.९.८

प्राकृतिक ष्ट्रवपद िथा प्रकोपले खडा गरे को सङ्कटका समयमा
आवश्यक सूचना प्रवाह गने ष्ट्रवज्ञापनका लातग प्राथतमकिाका
साथ सहुतलयि दरमा वा तनःशुल्क प्रकाशन, प्रसारणको व्यवस्था
सुतनजिि गररनेछ ।

३.९.९

कुनै उ्पादन वा सेवाका सतबन्तधमा गलि सूचना प्रवाह हुन
नददन ्यस्िो उ्पादन वा सेवा प्रवाह भएका सूचनाहरूको
कानुनी दाष्ट्रय्व सतबजन्तधि ष्ट्रवज्ञापनदािा, प्रकाशक र प्रसारकले
वहन गनुप
ि ने व्यवस्था गररनेछ ।

३.९.१० उपभोिामा भ्रम उ्पन्न हुन नददन समाचार सामग्री र ष्ट्रवज्ञापन
सामग्रीबीचको अन्तिर छु ट्याउन ध्वतन, दृश्य वा जचर सङ्केिको
प्रयोग गने गरी ष्ट्रवशेष व्यवस्थाहरू तमलाउने व्यवस्था गररनेछ
।
३.९.११ नेपालतभर

प्रसारणको

च्यानललाई

अनुमति

ष्ट्रवज्ञापनरष्ट्रहि

तलने

ष्ट्रवदे शी

(Clean Feed)

टे तलतभिन

बनाउने

नीति

अवलतबन गररनेछ । प्रसारण अनुमति तलइसकेका टे तलतभिन
च्यानलको हकमा अवतध िोकी ष्ट्रवज्ञापनरष्ट्रहि (Clean Feed)
प्रसारण गराउन आवश्यक व्यवस्था

गररनेछ ।

३.९.१२ नेपालमा प्रकाशन, प्रसारण र प्रदशिन गररने ष्ट्रवज्ञापनहरूमा
ध्वतनकरण

(Dubbing)

गररएका

ष्ट्रवज्ञापनहरूलाई

रोक

लगाइनेछ ।
३.९.१३ होतडिङ बोडि, ष्ट्रवद्युिीय तडस््ले , टावर, तबलवोडि, तभत्तेलेखन र उच्च
ु िस्िा बाह्य (आउटडोर) ष्ट्रवज्ञापन प्रदशिन गनि, राख्न अनुमति
वेलन
ददइने क्षेर छु ट्याई िनिाको सुरक्षा, स्थानीय क्षेरको सौन्तदयि र
वािावरणको स्वच्छिा सुतनजिि गनि स्थानीय िह एवम् अन्तय
सतबि तनकायमाफिि कायि गने र ्यस्िा सं रचना तनमािण वा
ष्ट्रवज्ञापन प्रदशिन गनुअ
ि जघ पूव ि अनुमति प्राप्त गनुप
ि ने प्रणाली
स्थापना गररनेछ ।
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३.९.१४ स्थानीय ष्ट्रवज्ञापनलाई स्थानीय िहकै सञ्चारमाध्यममा ष्ट्रविरण
गनिका लातग प्रो्साहन गररनेछ ।
३.१० टे तलतभिन तसग्नल र केवुल ष्ट्रविरकसतबन्तधी व्यवस्था
३.१०.१

प्रकाशन

र

प्रसारणिस्िै

सामग्रीको

ष्ट्रविरणसमेि

अतभव्यजि

स्विन्तरिासुँग अतभन्न रूपमा िोतडएकाले टे तलतभिन तसग्नल ष्ट्रविरण
र केवुल ष्ट्रविरणलाई सञ्चारको आधारभूि पूवािधारको रूपमा ग्रहण
गदै सबै प्रकारका केबुल ष्ट्रविरणसतबन्तधी व्यवस्थालाई तडजिटल
प्रणालीमा रूपान्तिरण गररने छ ।
३.१०.२

केवुल प्रसारकहरूले स्थानीय वा सामुदाष्ट्रयक टे तलतभिनको प्र
सारणलाई प्राथतमकिासाथ प्रसारण गने व्यवस्था तमलाइनेछ ।

३.१०.३

टे तलतभिन तसग्नल ष्ट्रविरक िथा केवुल ष्ट्रविरकहरूले ष्ट्रवदे शी
टे तलतभिन

च्यानलहरूमा

ष्ट्रवज्ञापनरष्ट्रहि

(Clean Feed)

नीति

अवलतबन गने गरी आवश्यक व्यवस्था गररने छ ।
३.१०.४

टे तलतभिन तसग्नल ष्ट्रविरण र केवुल ष्ट्रविरणको तनयमन र अनुगमन
कानुनद्वारा व्यवजस्थि गररनेछ ।

४. ष्ट्रवष्ट्रवध
४.१

यस नीतिमा गररएका व्यवस्थाहरूलाई कायािन्तवयन गनि गराउन
ष्ट्रवद्यमान कानुनमा समयानुकूल पुनरावलोकन गरी आवश्यकिानुसार
सुधारका साथै अन्तय आवश्यक नयाुँ कानुनहरू बनाई प्रभावकारी
कायािन्तवयन गररनेछ ।

४.२

यस नीतिमा उजल्लजखि भएका ष्ट्रवषयहरूको कायािन्तवयन, अनुगमन र
तनयमनका लातग आवश्यक सं रचनाहरू बनाई लागु गररनेछ ।

४.३

यो राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति प्र्येक दश वषिमा पुनरावलोकन गररनेछ
।

५. खारे िी
सञ्चार नीति ,२०४९ खारे ि गररएको छ ।
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