स्वीकृत मिमत :-२०७५।०४।२5

ववद्युतीय आिसञ्चार िाध्यिहरुलाई ववतरण गररने लोक कल्याणकारी ववज्ञापन ववतरण
सम्वन्धी काययववमध, २०७3(संशोधन सिहत)
प्रस्तावना :जनताको सूचना पाउने हकको सुमनिचता प्रदान गनय जनतासम्ि सूचना तथा सिाचारहरु पुयायउने
आिसञ्चार िाध्यिहरुको ददगो ववकासिा टे वा पुयायउन सरकारले लोक कल्याणकारी ववज्ञापनहरु उपलधध
गराउने नीमत मलएको छ । ववद्युतीय सञ्चार िाध्यिहरुलाई लोक कल्याणकारी ववज्ञापन उपलधध गराउने
काययलाई मनष्पक्ष, पारदशी र धयविस्थत गनय दे हाय बिोिजि काययववमध बनाई लागु गररएको छ।
१. काययववमधको नाि र प्रारम्भ :- (१) यस काययववमधको नाि "ववद्युतीय आिसञ्चार िाध्यिहरुलाई
ववतरण गररने लोक कल्याणकारी ववज्ञापन काययववमध (दोस्रो सं शोधन), २०७५" रहेको छ ।
(२) यो काययववमध िन्रालयबाट स्वीकृत भएको मिमत दे िि लागु हुनछ
े ।
२. पररभाषा :- ववषय प्रसं गले अको अथय नलागेिा यस काययववमधिा¸
(१) “ववद्युतीय सञ्चार िाध्यि” भन्नाले मनयिानुसार दताय भई मनयमित रुपिा प्रसारणिा रहेका
टे मलमभजन, रे मियो र एफ एि रे मियो सिेतलाई वुझाउनेछ ।
(२) “िन्रालय” भन्नाले सञ्चार तथा सूचना प्रववमध िन्रालय सम्झनुपछय ।
(३) “समिमत” भन्नाले प्रसारण सं परीक्षण समिमत सम्झनुपछय ।
(४) "िजल्ला अनुगिन समिमत" भन्नाले दफा १६ बिोिजि गदित अनुगिन समिमत सम्झनुपदयछ।
(५) “लोककल्याणकारी ववज्ञापन” भन्नाले सञ्चार तथा सुचना प्रववमध िन्रालयले प्रसारण गनय
ददएको चेतनािूलक एवं सूचनािूलक सािग्री सम्झनुपछय र सो शधदले प्रकोपको अवस्थािा
प्रसारण गनय ददएको सूचना वा सन्दे शिूलक सािाग्रीलई सिेत जनाउँदछ।

३. प्रसारण संपररक्षण समिमतको गिन :- (१) ववद्युतीय सञ्चार िाध्यिहरुको लामग सिन्वय गनय र
ववद्युतीय सञ्चार िाध्यिको बगीकरण तथा अनुगिन गनय दे हाय विोिजिको प्रसारण सं परीक्षण
समिमत रहनेछ :(क) सहसिचव, सञ्चार िहाशािा, सञ्चार तथा सूचना प्रववमध िन्रालय – सं योजक
(ि) प्रेस काउिन्सल नेपाल, प्रमतमनमध

– सदस्य

(ग) नेपाल परकार िहासं घ, प्रमतमनमध

– सदस्य

(घ) शािा प्रिुि, आमथयक प्रशासन शािा, सञ्चार तथा सूचना
प्रववमध िन्रालय

- सदस्य

(ङ) नेपाल मिमिया सोसाइटी, सािुदावयक रे मियो प्रसारक सं घ
(ACORAB), ब्रोिकािस्टङ एसोमसएसन अफ नेपाल (BAN),
रे मियो ब्रोिकाष्टसय फोरि अफ नेपाल (RBF Nepal) का अध्यक्ष
वा मनजले तोकेको प्रमतमनमध एक एक जना गरी जम्िा चार जना

– सदस्य

(च) शािा प्रिुि, प्रेस तथा सूचना सिन्वय शािा, सञ्चार तथा सूचना
प्रववमध िन्रालय

– सदस्य सिचव

(२) समिमतले आवयकता अनुसार सम्बिन्धत ववषय ववज्ञलाई वैिकिा आिन्रण गनय सक्नेछ।
(३) समिमतले बैिक सम्बन्धी काययववमध आफै मनधायरण गनेछ ।
(४) समिमतको सिचवालयको काि प्रेस तथा सूचना सिन्वय शािाले गनेछ ।
४. सम्पररक्षण समिमतका काि, कतयव्य र अमधकारहरु: (१) समिमतको काि, कतयव्य र अमधकार दे हाय
बिोिजि हुनेछ:(क) लोककल्याणकारी ववज्ञापनको आवेदन िागको सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गने ¸
(ि) प्राप्त आवेदनहरु छानववन गरी शतय पुरा गरे का ववद्युतीय सञ्चार िाध्यिहरुलाई
लोककल्याणकारी ववज्ञापन प्रसारणको लामग कायायदेश जारी गने ¸
(ग) लोकल्याणकारी ववज्ञापन प्रसारणको अनुगिन गने ¸
(घ) प्रसारण गररने लोककल्याणकारी ववज्ञापनको छनौट गने, प्रसारण तामलका मनधायरण गने,
प्रसारणको सिय र रकि मनधायरण गने ¸
(ङ) ववद्युत्तीय सञ्चार िाध्यिको वगीकरण मसफाररस गने ¸
(च) लोककल्याणकारी ववज्ञापन मनिायणिा मसफाररस गने।
(छ) समिमतले मनणयय गरे का अन्य कािहरु।
५. सूचना प्रकाशन तथा फारि भने (१) समिमतले लोककल्याणकारी ववज्ञापन ववतरणका ववद्युतीय
आिसञ्चार िाध्यिको वमगयकरण गनय न्यूनति पैमतस ददनको सियावमध ददई रे मियो तथा
टे मलमभजनवाट सूचना प्रसारण गनुप
य नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोिजि प्रसारण भएको सूचनािा उल्ले िित म्याद मभर प्रसारण सं स्थाहरुले
ववज्ञापन प्रसारण भाग मलन अनूसूची १ बिोिजिको ढाँचािा फाराि भरी िन्रालयिा दताय
गनुप
य नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोिजिको म्याद मभर फाराि बुझाउने म्याद गुज्रि
े ा दताय शुल्कको पिचचस
प्रमतशत ववलम्ब शुल्क बुझाई थप सात ददन म्याद मभर दताय गनय सक्नेछ ।
(४) वगीकरणिा भाग मलन पेश गने फाराि िन्रालयको प्रेस तथा सूचना सिन्वय शािावाट
प्राप्त गनय सवकनेछ । साथै िन्रालयको वेबसाइटबाट िाउनलोि गरी फारि प्राप्त गनय
सवकनेछ ।
(५) वगीकरणिा सहभागी हुने ववद्युतीय आिसञ्चार िाध्यिले प्रत्येक वषयका लामग वगीकरणको
फाराि साथ दे हाय बिोिजिको दताय शुल्क बुझाउनु पनेछ ।
(क) टे मलमभजनको लामग एक हजार रुपैया िार,
(ि) रे मियो, एफ.एि. रे मियो तफय पाँच सय रुपैया िार ।
(६) प्रसारण सं स्थाहरुले वगीकरणको फाराि दताय िन्रालय वा सञ्चार तथा सूचना प्रववमध
िन्रालयको सं यन्रिा नगद मतरे को रमसद सं लग्न गरी दताय गराउनु पनेछ । साथै नेपाल
सरकारको राजस्व िातािा रकि जम्िा गरे को भौचर वा िन्रालयको नाििा िििचएको
बैक ड्राफ्ट सं लग्न गरी कुररयरबाट र भौचर स्क्यान गरी िन्रालयको इिेल िे गानाबाट
पमन फिय भरे र दताय गराउन सवकनेछ ।
६. ववद्युतीय आिसञ्चार िाध्यिहरुको वगीकरण र श्रे णी ववभाजन :- (१) दफा ५ बिोिजि दताय भएका
र दफा ७ बिोिजिका शतय पूरा गरे का आि सञ्चार िाध्यिहरुको समिमतको मसफाररसिा
िन्रालयले दे हाय बिोिजि ववद्युत्तीय आिसञ्चार िाध्यिहरुको वगीकरण र श्रे णी ववभाजन
गनेछ:(क) ववद्युतीय आिसञ्चार िाध्यिहरु िध्ये रे मियो, एफ.एि. रे मियोको हकिा वाट क्षिताको
आधारिा तीन तहिा वगीकरण गररनेछ ।
(१) २५० वाट सम्ि
(२) १००० वाट सम्ि
(३) सो भन्दा िामथ

(ि) टे मलमभजन प्रसारण सं स्थाहरुलाई प्रसारणको प्रववमधको आधारिा दे हाय बिोिजि वगीकरण
गररनेछ ।
(१) स्याटे लाइट टे मलमभजन
(२) टे ररस्टे ररयल टे मलमभजन
(२) लोक कल्याणकारी ववज्ञापनको लामग वगीकृत हुन तथा ववज्ञापन प्राप्त गनय आबयक प्रिाण
प्रसारण सं स्थाहरुले जुटाउन पनेछ ।
(३) समिमतले स्थानीय प्रशासन, िजल्ला हुलाक, नेपाल परकार िहासं घको िजल्ला शािा, आददसँग
वुिझ (Cross Check) प्रसारणको यथाथयता परीक्षण, मनरीक्षण तथा बजार सवे क्षण गरी
बगीकरण तथा ववज्ञापन उपलधध गराउन सक्नेछ ।
(४) मनयमित प्रसारणिा आएको एक वषय पुगेपमछ िार कुनै पमन प्रसारण सं स्था लोक
कल्याणकारी ववज्ञापनको लामग योग्य हुनेछ र आगािी वषय ववमनयोजन हुने लोककल्याणकारी
ववज्ञापनको रकि वाँिफाँििा सहभागी हुन पाउनेछ ।
(६) स्थानीय भाषािा सिाचार वा काययक्रि उत्पादन तथा प्रसारण गरे को प्रसारण सं स्थालाई
प्राथमिकता ददईनेछ ।
(७) ववद्युतीय सञ्चार िाध्यिको प्राववमधक िूल्याकंनका लामग समिमतले ववशेषज्ञको सहयोग मलन
सक्नेछ ।
७. ववद्युतीय आिसञ्चार िाध्यिहरुले पालना गनुपय ने शतयहरु : आिसञ्चार िाध्यिहरुले वगीकरणिा
सिावेश हुन तथा लोककल्याण्कारी ववज्ञापन प्राप्त गनयको लामग दे हायका शतयहरु पूरा गरे को
हुनपु नेछ ।
(क) नेपालको सं ववधान र प्रचमलत कानूनहरुको पालना गरे को,
(ि) प्रत्येक वषय नवीकरण भएको,
(ग) कर च ुक्ताको प्रिाण पेश गरे को,
(घ) ले िा परीक्षण प्रमतवेदन सिावेश गरे को,
(ङ) श्रिजीवव परकार सम्वन्धी ऐन र मनयि पालना गरे को,
(च) आचार सं वहता पालना गरे को,
(छ) तीस प्रमतशत भन्दा बढी काययक्रिहरु ररले प्रसारण नगरे को,
(ज) टे मलमभजनको हकिा इजाजत अनुसार टे ररस्टे ररयल तथा स्याटलाइटवाट प्रसारण भएको,

(झ) ३६५ ददनिा किम्तिा पमन ३३० ददन मनयमित प्रसारण भएको,
(ञ) प्रत्येक ददन कम्तीिा पमन १० घण्टा प्रसारण भएको ,
(ट) ववज्ञापनको सिय काययक्रिको एकमतहाई भन्दा बढी नभएको ,
(ि) ववद्युतीय सञ्चार प्रमतष्ठानका अध्यक्ष वा िहाप्रवन्धकले प्रसारणको प्रिाणीकरण गरी सं लग्न
गनुप
य ने भनी उल्लेि गररएका वववरणहरु अमनवायय रुपिा फारािसाथ सं लग्न गरे को
हुनपु दयछ ।
(ि) प्रसारण गररने लोककल्याणकारी

ववज्ञापनको मिमिया प्लान अमनवायय रुपिा पेश गनुप
य ने

छ।
८. लोककल्याणकारी ववज्ञापनको मनिायण : (१) समिमतको मसफाररसका आधारिा िन्रालयले लोक
कल्याणकारी ववज्ञापनको ववषयवस्तु मनधायरण गनेछ ।
(२) लोककल्याणकारी ववज्ञापनको ववषयवस्तु मनधायरण गदाय सािािजक साँस्कृमतक ववववधतालाई
प्राथमिकता ददईनेछ ।
(३) ववज्ञापन मनिायणिा एकरुपता कायि गररनेछ ।
(४) लोककल्याणकारी ववज्ञापन मनिायण सम्बन्धी सबै कायय िन्रालयले गनेछ ।
९. लोककल्याणकारी ववज्ञापन प्रसारणको मिमत, सिय तथा आबृती : (१) समिमतको मनणययानुसार प्रसारण
सं स्थाले लोककल्याणकारी ववज्ञापनको लामग ववशेष (सुपर) प्राईि, प्राईि तथा साधारण (जनरल)
सिय छु ट्टयाउनु पनेछ ।
(२) प्रसारण सं स्थाले लोककल्याणकारी ववज्ञापन वगीकरणको आधारिा दै मनक कमत पटक, कुन
सियिा के प्रसारण गने भन्ने सम्बन्धिा समिमतले मनधायरण गरे बिोिजि गनुप
य नेछ ।
(३) काििािौं उपत्यका र काििािौं उपत्यका वावहरका ववद्युतीय सञ्चार िाध्यिहरुलाई
ववज्ञापन सािग्री ददने, प्रसारण वववरण मलने तथा भुक्तानी गने व्यवस्था अलग अलग गनय
सवकनेछ ।
(४) समिमतको मनदे शन प्रसारण सं स्थाले अमनवायय रुपिा पालना गनुप
य नेछ ।
(५) िन्रालयलाई ववज्ञापन प्रसारणको सियको पूव य जानकारी उपलधध गराउनु पनेछ र सो को
रे किय िन्रालयले सुररिक्षत राख्नुपने छ ।
(६) िन्रालयले अनुगिन प्रणालीिा प्रसाररत सािाग्रीको स्पष्ट प्रिाण िुल्ने गरी रे किय राख्नु
पनेछ ।

(७) समिमतको मसफाररस अनुरुप वगीकृत भई सकेपमछ त्यस्ता प्रसारण सं स्थाहरुलाई समिमतको
मनणयय र मनदे शन बिोिजि प्रेस तथा सूचना सिन्वय शािाले प्रसारण गने ववज्ञापन तथा
प्रसारणको मिमत, सिय र आबृमत तामलका उपलधध गराउनु पनेछ ।
(८) प्रसारण सम्वन्धी वववरणलाई िन्रालयको वेब साइट िाफयत सावयजमनक गररनेछ ।
१०. प्रसारण मनरीक्षण व्यवस्था : (१) तोवकए बिोिजि लोककल्याणकारी ववज्ञापन प्रसारण भए नभएको
सम्बन्धिा िन्रालय तथा समिमतले अनुगिन मनररक्षण गनय सक्नेछ।
(२) समिमतले जुनसुकै सियिा पमन प्रसारण सं स्थाको मनरीक्षण गनय सक्नेछ । मनररक्षणको बित
िागेका कागजपर दे िाउनु सम्बिन्धत मनकायको कतयव्य हुनेछ ।
(३) कुनै आवेदकले िूल्यांकनलाई प्रभाव पाने दृवष्टकोणले फाराििा वास्तववकताभन्दा बढी
उल्लेि गरे को कुरा मनरीक्षण वा प्रसारणको कायायलयिा भएका अन्य वववरणबाट थाहा
हुनगई प्रिािणत भएिा समिमतले लोककल्याणकारी ववज्ञापन सहयोग वढीिा २ वषयका लामग
स्थमगत गनय सक्नेछ ।
(४) आिसञ्चार िाध्यिले परकाररता सम्बन्धी आचारसं वहता पालना गरे को छ वा छै न मनररक्षण
गनय सवकनेछ ।
(५) तीन पटकभन्दा बढी आचारसं वहता उल्लङ्घन गरे िा लोककल्याणकारी ववज्ञापनको लामग
अयोग्य िहररनेछ ।
(६) गाली बेइज्जती सम्बन्धी िुद्दािा अदालतबाट दोषी प्रिािणत भएिा एक वषयसम्िका लामग
लोककल्याणकारी ववज्ञापन उपलधध गराइनेछैन ।
(७) आिसञ्चार िाध्यिले मनयिानुसार मतनुप
य ने कर फछयौट नगरे िा त्यस्ता आिसञ्चार िाध्यि
लोककल्याणकारी ववज्ञापनको लामग अयोग्य हुनछ
े ।
११. वजेट वाँिफाँि प्रवक्रया : (१) ववज्ञापन मनिायण¸ प्रसारण तथा प्रशासमनक (समिमतको बैिक भत्ता¸
िाजा र लोककल्याणकारी ववज्ञापन प्रसारणको अनुगिन मनररक्षण गदाय हुने भ्रिण) िचय ववद्युतीय
सञ्चार िाध्यिहरुका लामग ववमनयोिजत बजेटवाट दे हाय बिोिजि बाँिफाँि गररनेछ :(क) ववज्ञापन मनिायण तथा प्रशासमनक िचय (अनलाइनसिेत) का लामग ५ प्रमतशत,
(ि) ववज्ञापन प्रसारणका लामग ९५ प्रमतशत ।
(२) लोककल्याणकारी ववज्ञापनको सहयोग ववतरणको लामग ववद्युतीय सञ्चार िाध्यिहरुको
अमभलेि समिमतले तयार गनेछ ।

(३) ववज्ञापन प्रसारणका लामग छु ट्टयाइएको रकि िध्य ३४ प्रमतशत टे मलमभजन र ६६ प्रमतशत
रे मियोतफय बाँिफाँि गररनेछ ।
(४) समिमतको वैिक वसेको ददन पदामधकारी तथा आििन्रतहरुलाई बैिक भत्ता वापत अथय
िन्रालयको कायय सञ्चालन मनदे िशका बिोिजि प्रदान गररनेछ ।
(५) िन्रालयले लोककल्याणकारी ववज्ञापन सम्बन्धिा प्रभावकाररता तथा पृष्ठपोषणका सम्बन्धिा
दे शका ववमभन्न भागिा आवयकता अनुसार गोष्ठी, अन्तरवक्रया र अनुगिन/ मनररक्षण जस्ता
काययक्रि सञ्चालन गनय सवकनेछ । सो काययक्रिका लामग आवयक रकि यसै काययववमध
अनुसार छु ट्टटइएको प्रशासमनक िचयबाट व्यवस्था गनय सवकनेछ।
(६) प्रसारण सं पररक्षण समिमतका सदस्यहरुको अनुगिन भ्रिण प्रयोजनका लामग भ्रणि िचय तथा
यातायात िचय नेपाल सरकारका राजपरांवकत दिमतय श्रे णी सरह हुनेछ।
(७) रे मियो, एफ.एि. रे मियो तथा टे मलमभजन प्रमतमनमध सं स्थाहरुसँग समिमतको मनणयय विोिजि
ती सं स्थासं ग सम्झौता गरी लोक कल्याणकारी ववज्ञापनको रकि एकिुष्ट रुपिा प्रदान गनय
सवकनेछ ।
१२. िजल्ला अनुगिन समिमतको गिन: (१) लोककल्याणकारी ववज्ञापन प्रसारणको प्रिाण काििाण्िौं
उपत्यका बाहेक अन्य िजल्लाहरुको हकिा दे हाय अनुसारको िजल्ला अनुगिन समिमत गिन
गररनेछ।
(क) कायायलय प्रिुि, िजल्ला हुलाक कायायलय

– सं योजक

(ि) प्रमतमनमध, िजल्ला प्रशासन कायायलय

– सदस्य

(ग) नेपाल परकार िहासं घ िजल्ला शािाका प्रमतमनमध

- सदस्य

(२) िजल्ला अनुगिन समिमतको बैिक आवयकता अनुसार बस्नेछ ।
(३) िजल्ला अनुगिन समिमतको काि, कतयव्य र अमधकार दे हाय बिोिजि हुनछ
े :(क) लोककल्याणकारी ववज्ञापन प्रसारणको अनुिमत पाएका आफ्नो िजल्ला मभरका सञ्चार
िाध्यिहरुले तोवकए बिोिजिको ववज्ञापन प्रसारण गरे नगरे को अनुगिन मनररक्षण गने।
(ि) िजल्ला मभरका सञ्चार िाध्यिहरुले लोककल्याणकारी ववज्ञापन प्रसारण गररसकेपमछ सो
ववज्ञापन प्रसारण भएको मसफाररस िन्रालयिा पिाउने।िजल्ला अनुगिन समिमतले गरे को
मसफाररसको आधारिा िन्रालयले सम्बिन्धत सञ्चार िाध्यिहरुलाई ववज्ञापन प्रसारण
वापतको रकि भुक्तानी गनेछ।

१३. ववववध: (१) दुगि
य िजल्लािा मनयमित सञ्चालन हुने रे मियो, एफ.एि. रे मियोहरुले अन्यर सञ्चालन
भएका सोही श्रे णीका एफ.एि. रे मियोहरुले पाएको सुववधाको पिचचस प्रमतशत थप रकि प्राप्त
गनेछन् तर त्यसको प्रिाण िुल्ने वववरण पेश गनुप
य नेछ ।
(2) न्यूनति पाररश्रमिक मनधायरण सिीमतको मसफाररसिा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनति
पाररश्रमिक कायायन्वयन गरे को हुनपु नेछ ।
(3) प्रसारण सं स्थाले ववज्ञापन प्रसारण भएको ववद्युतीय प्रसारण (मस.मि.) सवहत आवेदन ददएपमछ
लोककल्याणकारी ववज्ञापन प्रसारणको रकिको भुक्तानी िन्रालयको आमथयक प्रशासन
शािावाट ददईनेछ ।
१४. वाधा अिकाउ फुकाउने : काययववमध कायायन्वयन गदाय केही अप्यारो पनय गएिा सञ्चार तथा सूचना
प्रववमध िन्रालयले वाधा अिकाउ फुकाउन सक्नेछ ।
१५. िारे जी र बचाउ : ववद्युतीय आिसञ्चार िाध्यिहरुलाई ववतरण गररने लोककल्याणकारी ववज्ञापन
ववतरणको िापदण्ि मनदे िशका, २०६६ िारे ज गररएको छ। सो मनदे िशका बिोिजि भए गरे का
कािहरु यसै काययववमध बिोिजि भएको िामननेछ ।

