सं शोिधत िमित: २०७४।२।१८

ु ीय आमस ार माध्यमह लाई िवतरण गिरने लोक कल्याणकारी िव ापन िवतरण
िव त
सम्वन्धी कायर्िविध¸ २०७३ (पिहलो सं शोधन)

ूःतावना:

जनताको सूचना पाउने हकको सुिनि ता ूदान गनर् जनतासम्म सूचना तथा समाचारह

पुयार्उने

आमस ार माध्यमह को िदगो िवकासमा टे वा पुयार्उन सरकारले लोक कल्याणकारी िव ापनह
ु ीय स ार माध्यमह लाई लोक कल्याणकारी िव ापन
उपलब्ध गराउने नीित िलएको छ । िव त
उपलब्ध गराउने कायर्लाई िनःपक्ष, पारदशीर् र ब्यविःथत गनर् दे हाय बमोिजम कायर्िविध बनाई लागु
गिरएको छ।
१.

ु ीय आमस ार माध्यमह लाई
कायर्िविधको नाम र ूारम्भ: (१) यस कायर्िविधको नाम "िव त
िवतरण गिरने लोक कल्याणकारी िव ापन कायर्िविध, २०७३" रहनेछ ।
(२) यो कायर्िविध मन्ऽालयबाट ःवीकृत भएको िमित दे िख लागु हुनछ
े ।

२.

पिरभाषा:

िवषय ूसगले अक अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा¸-

ु ीय स ार माध्यम” भ ाले िनयमानुसार दतार् भई िनयिमत
(१) “िव त

पमा ूसारणमा रहे का

टे िलिभजन, रे िडयो, एफ एम र रे िडयो समेतलाई वुझाउनेछ ।
(२) “मन्ऽालय” भ ाले सूचना तथा स ार मन्ऽालय सम्झनुपछर् ।
(३) “सिमित” भ ाले ूसारण सं परीक्षण सिमित सम्झनुपछर् ।
(४) "िजल्ला अनुगमन सिमित" भ ाले दफा १६ बमोिजम गिठत अनुगमन सिमित
सम्झनुपदर्छ ।
(५) “लोककल्याणकारी िव ापन” भ ाले सूचना तथा स ार मन्ऽालयले ूसारण गनर् िदएको
चेतनामूलक एवं सूचनामूलक साममी सं झनुपछर् ।

३.

ूसारण सं पिरक्षण सिमितको गठन:

ु ीय स ार माध्यमह को लािग समन्वय गनर् र
(१) िव त

ु ीय स ार माध्यमको बगीर्करण तथा अनुगमन गनर् दे हाय वमोिजमको ूसारण सं परीक्षण
िव त
सिमित रहनेछ:(क) सहसिचव, स ार महाशाखा, सूचना तथा स ार मन्ऽालय

– सं योजक

(ख) ूेस काउिन्सल नेपाल, ूितिनिध

– सदःय

(ग) नेपाल पऽकार महासं घ, ूितिनिध

– सदःय

(घ) शाखा ूमुख, आिथर्क ूशासन शाखा, सूचना तथा
स ार मन्ऽालय

- सदःय

(ङ) नेपाल िमिडया सोसाइटी, सामुदाियक रे िडयो ूसारक
सं घ (ACORAB), ॄोडकाि ङ एशोिसयसन अफ नेपाल (BAN) ,
रे िडयो ॄोडका सर् फोरम नेपाल (RBF Nepal) का अध्यक्ष वा िनजले
तोकेको ूितिनिध

एक एक जना गरी जम्मा चार जना

– सदःय

(च) शाखा ूमुख, ूेस तथा सूचना समन्वय शाखा, सूचना तथा
स ार

मन्ऽालय

– सदःय सिचव

(२) सिमितले आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत िवषय िव लाई वैठकमा आमन्ऽण गनर्
सक्नेछ ।
(३) सिमितले बैठक सम्बन्धी कायर्िविध आफै िनधार्रण गनछ ।
(४) सिमितको सिचवालयको काम ूेस तथा समन्वय शाखाले गनछ ।
४.

सम्पिरक्षण सिमितका काम, कतर्व्य र अिधकारह : (१) सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार
दे हाय बमोिजम हुनेछ:-

(क) लोककल्याणकारी िव ापनको आवेदन मागको सूचना ूकाशन तथा ूशारण गन¸
(ख)

ूा

आवेदनह

लोककल्याणकारी

छानिवन गरी शतर् पुरा गरे का िव ु ीय स ार माध्यमह लाई

ूशारणको लािग कायार्देश जारी गन¸

(ग) लोकल्याणकारी िव ापन ूशारणको अनुगमन गन¸
(घ) ूशारण गिरने लोककल्याणकारी िव ापनको छनौट गन, ूशारण तािलका िनधार्रण गन,
ूशारणको समय र रकम िनधार्रण गन¸
(ङ) िव ु ीय स ारमाध्यमको विगर्करण िसफािरश गन¸
(च) लोककल्याणकारी िव ापन िनमार्णमा िसफािरश गन।
(छ) सिमितले िनणर्य गरे का अन्य कामह ।
५.

सूचना ूकाशन तथा फारम भन (१) सिमितले लोक कल्याणकारी िव ापन िवतरणका
ु ीय आमस र माध्यामको विगर्करण गनर् न्यूनतम ३५ िदनको समयाविध िदई रे िडयो
िव त
तथा टे िलिभजनवाट सूचना ूसारण गनुर् पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ूसारण भएको सूचनमा उल्लेिखत म्याद िभऽ ूसारण
सं ःथाह ले िव ापन ूशारण भाग िलन अनूसूची १ बमोिजमको ढाँचामा फाराम भरी
मन्ऽालयमा दतार् गनुर् पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको म्याद िभऽ फमर् बुझाउने म्याद गुळम
े ा दतार् शुल्कको २५
ूितशत िवलम्बशुल्क बुझाई थप सात िदन म्याद िभऽ दतार् गनर् सक्नेछ ।
(४) वगीर्करणमा भाग िलन पेश गन फाराम मन्ऽालयको ूेस तथा सूचना समन्वय
शाखावाट ूा

गनर् सिकनेछ । साथै मन्ऽालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी फारम ूा

गनर् सिकनेछ ।
(५)

वगीर्करणमा

सहभागी

हुने

ु ीय
िव त

आमस ार

माध्यमले

ूत्येक

वगीर्करणको फारामसाथ दे हाय बमोिजमको दतार् शुल्क बुझाउनु पनछ ।

वषर्का

लािग

(क) टे िलिभजनको लािग

. १०००।– (एक हजार) र

(ख) रे िडयो एफ.एम. तफर्

. ५००।– (पाँचसय माऽ)

(६) ूसारण सं ःथाह ले वगीर्करणको फाराम दतार् मन्ऽालय वा सूचना तथा स ार
मन्ऽालयको सं यन्ऽमा नगद ितरे को रिसद सं लग्न गरी दतार् गराउनु पनछ । साथै नेपाल
सरकारको राजःव खातामा रकम जम्मा गरे को भौचर वा मन्ऽालयको नाममा िखिचएको बैक
साफ्ट सं लग्न गरी कुिरयरबाट र भौचर ःक्यान गरी मन्ऽालयको इमेल ठे गानाबाट पिन फमर्
भरे र
६.

दतार् गराउन सिकनेछ ।

ु ीय आमस ार माध्यमह को वगीर्करण र ौे णी िवभाजन:
िव त

(१) दफा ५ बमोिजम दतार्

भएका र दफा ७ बमोिजमका शतर् पूरा गरे का आम स ार माध्यमह को सिमितको
िसफािरशमा मन्ऽालयले दे हाय बमोिजम िव ु ीय आमस ार माध्यमह को विगर्करण र ौे णी
िवभाजन गनछ:ु ीय आमस ार माध्यमह
(क) िव त

मध्ये रे िडयो एफ.एम. को हकमा वाट क्षमताको

आधारमा तीन तहमा वगीर्करण गिरनेछ ।
(१) २५० वाट सम्म
(२) १००० वाट सम्म
(३) सो भन्दा मािथ
(ख) टे िलिभजन ूसारण सं ःथाह लाई ूसारणको ूिविधको आधारमा दे हाय बमोिजम
वगीर्करण गिरनेछ ।
(१) ःयाटे लाइट टे िलिभजन
(२) टे िरःटे िरयल टे िलिभजन
(२) लोक कल्याणकारी िव ापनको लािग वगीर्कृत हुन तथा िव ापन ूा
ूमाण ूसारण सं ःथाह ले जुटाउन पनछ ।

गनर् आबँयक

(३) सिमितले ःथानीय ूशासन, िजल्ला हुलाक, स ार केन्ि, नेपाल पऽकार महासं घको
ःथानीय शाखा, आिदसँग वुिझ (Cross Check) ूसारणको यथाथर्ता परीक्षण, िनरीक्षण तथा
बजार सवक्षण गरी बिगर्करण तथा िव ापन उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(४) िनयिमत ूसारणमा आएको एकवषर् पुगेपिछ माऽ कुनै पिन ूसारण सं ःथा लोक
कल्याणकारी

िव ापनको

लािग

योग्य

हुनेछ

र

आगामी

वषर् िविनयोजन

हुने

लोक

कल्याणकारी िव ापनको रकम वाँडफाँडमा सहभागी हुन पाउनेछ ।
(६) ःथानीय भाषामा समाचार वा कायर्बम उत्पादन तथा ूसारण गरे को ूसारण सं ःथालाई
ूाथिमकता िदईनेछ ।
ु ीय स ार माध्यमको ूािविधक मूल्याकंनका लािग सिमितले िवशेष को सहयोग
(७) िव त
िलन सक्नेछ ।
७.

ु ीय आमस ार माध्यमह ले पालना गनुप
िव त
र् न शतर्ह : आमस ार माध्यमह ले विगर्करणमा
समावेश हुन तथा लोक कल्याण्कारी िव ापन ूा

गनर्को लािग दे हायका शतर्ह

पूरा गरे को

हुनपु नछ ।
(क) नेपालको सं िवधान र ूचिलत कानूनह को पालना गरे को,
(ख) ूत्येक वषर् नवीकरण भएको,
(ग) कर च ुक्ताको ूमाण पेश गरे को,
(घ) लेखा परीक्षण ूितवेदन समावेश गरे को,
(ङ) ौमजीिव पऽकार सम्वन्धी ऐन र िनयम पालना गरे को,
(च) आचार सं िहता पालना गरे को,
(छ) तीस ूितशत भन्दा बढी कायर्बमह

िरले ूसारण नगरे को,

(ज) टे िलिभजनको हकमा इजाजत अनुसार टे िरःटे िरयल तथा ःयाटलाइटवाट ूसारण भएको,
(झ) ३६५ िदनमा किम्तमा पिन ३३० िदन िनयिमत ूसारण भएको,

(ञ) ूत्येक िदन कम्तीमा पिन १० घण्टा ूसारण भएको ,
(ट) िव ापनको समय कायर्बमको एकितहाई भन्दा बढी नभएको ,
ु ीय स ार ूित ानका अध्यक्ष वा महाूवन्धकले ूसारणको ूमाणीकरण गरी
(ठ) िव त
सं लग्न गनुप
र् न भनी उल्लेख गिरएका िववरणह

अिनवायर्

पमा फारामसाथ सं लग्न गरे को

हुनपु दर्छ ।
८.

लोक कल्याणकारी िव ापनको िनमार्ण: (१) सिमितको िसफािरशलाई आधारमा मन्ऽालयले
लोक कल्याणकारी िव ापनको िवषयवःतु िनधार्रण गनछ ।
िनधार्रण गदार् सामािजक साँःकृितक

(२) लोक कल्याणकारी िव ापनको िवषयवःतु
िविवधतालाई ूाथिमकता िदईनेछ ।
(३) िव ापन िनमार्णमा एक पता कायम गिरनेछ ।

(४) लोक कल्याणकारी िव ापन िनमार्ण सम्बन्धी सबै कायर् मन्ऽालयले गनछ ।
९.

लोक कल्याणकारी िव ापन ूसारणको िमित, समय तथा आबृती: (१) सिमितको िनणर्यानुसार
ूसारण सं ःथाले लोक कल्याणकारी िव ापनको लािग िवशेष ूाईम,

ूाईम तथा साधारण

समय छु याउनु पनछ ।
(२) ूसारण सं ःथाले लोक कल्याणकारी िव ापन वगीर्करणको आधारमा दै िनक कित पटक,
र् नछ ।
कुन समयमा के ूसारण गन भ े सम्बन्धमा सिमितले िनधार्रण गरे बमोिजम गनुप
ु ीय स ार माध्यमह लाई
(३) काठमाड उपत्यका र काठमाड उपत्यका वािहरका िव त
ु ानी गन व्यवःथा अलग अलग गनर्
िव ापन साममी िदने, ूसारण िववरण िलने तथा भक्त
सिकनेछ ।
(४) सिमितको िनदशन ूसारण सं ःथाले अिनवायर्

पमा पालना गनुर् पनछ ।

(५) मन्ऽालयलाई िव ापन ूसारणको समयको पूव र् जानकारी उपलब्ध गराउनु पनछ ।

(६) सिमितको िसफािरस अनु प वगीर्कृत भई सकेपिछ त्यःता ूसारण सं ःथाह लाई
सिमितको िनणर्य र िनदशन बमोिजम ूेस तथा सूचना समन्वय शाखाले ूसारण गन िव ापन
तथा ूसारणको िमित, समय र आबृित तािलका उपलब्ध गराउनु पनछ ।
(७) ूसारण सम्वन्धी िववरणलाईर् मन्ऽालयको वेब साइट माफर्त सावर्जिनक गिरनेछ ।
१०.

ूसारण िनरीक्षण व्यवःथा: (१) तोिकए बमोिजम लोककल्याणकारी िव ापन ूशारण भए
नभएको सम्बन्धमा मन्ऽालय तथा सिमितले अनुगमन िनिरक्षण गनर् सक्नेछ।
(२) सिमितले जुनसुकै समयमा पिन ूसारण सं ःथाको िनरीक्षण गनर् सक्नेछ । िनिरक्षणको
बखत मागेका कागजपऽ दे खाउनु सम्बिन्धत िनकायको कतर्व्य हुनेछ ।
(३) कुनै आवेदकले मूल्यांकनलाई ूभाव पान

ि कोणले फाराममा वाःतिवकताभन्दा बढी

उल्लेख गरे को कुरा िनरीक्षण वा ूसारणको कायार्लयमा भएका अन्य िववरणबाट थाहा
हुनगई ूमािणत भएमा सिमितले लोक कल्याणकारी िव ापन सहयोग वढीमा २ वषर्का लािग
ःथिगत गनर् सक्नेछ ।
(४) आम स ार माध्यमले पऽकािरता सम्बन्धी आचारसं िहता पालना गरे को छ वा छै न
िनिरक्षण गनर् सिकनेछ ।
(५) तीन पटकभन्दा बढी आचारसं िहता उल्ल न गरे मा लोक कल्याणकारी िव ापनको लािग
अयोग्य ठहिरनेछ ।
(६) गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मु ामा अदालतबाट दोषी ूमािणत भएमा एक वषर्सम्मका लािग
लोक कल्याणकारी िव ापन उपलब्ध गराइनेछैन ।
११.

वजेट वाँडफाँड ूिबया: (१) िव ापन िनमार्ण
भ ा

ूसारण तथा ूशासिनक (सिमितको बैठक

खाजा, र लोककल्याणकारी िव ापन ूसारणको अनुगमन िनिरक्षण गदार् हुने ॅमण)

ु ीय स ार
खचर् िव त

माध्यमह का लािग िविनयोिजत बजेटवाट दे हाय बमोिजम बाँडफाड

गिरनेछ:(क) िव ापन िनमार्ण तथा ूशासिनक खचर् (अनलाइनसमेत) का लािग ५ ूितशत,

(ख) िव ापन ूसारणका लािग ९५ ूितशत ।
ु ीय स ार माध्यमह को
(२) लोक कल्याणकारी िव ापनको सहयोग िवतरणको लािग िव त
अिभलेख सिमितले तयार गनछ ।
(३) िव ापन ूसारणका लािग छु याइएको रकम मध्य ३४ ूितशत टे िलिभजन र ६६
ूितशत रे िडयोतफर् बाँडफाँड गिरनेछ ।
(४) सिमितको वैठक वसेको िदन पदािधकारी तथा आमिन्ऽतलाई बैठक भ ा वापत
अथर् मन्ऽालयलको कायर्स ालन िनदिशका बमोिजम ूदान गिरनेछ ।
(५) मन्ऽालयले लोककल्याणकारी िव ापन सम्बन्धमा ूभावकािरता तथा पृ पोषणका
सम्बन्धमा दे शका िविभ

भागमा आवँयकता अनुसार गो ी, अन्तरिबया जःता कायर्बम

स ालन गनर् सिकनेछ । सो कायर्बमका लािग आवँयक रकम यसै कायर्िविध अनुसार
छु टइएको ूशासिनक खचर्बाट व्यवःथा गनर् सिकनेछ।
(६) ूसारण सं पिरक्षण सिमितका सदःयह को अनुगमन ॅमण ूयोजनका लािग ॅणम खचर्
तथा यातायात खचर् नेपाल सरकारका राजपऽांिकत ि ितय ौे णी सरह हुनेछ।
(७) रे िडयो, एफ.एम. रे िडयो तथा टे िलिभजनका ूितिनिध सं ःथाह सँग सिमितको िनणर्य
वमोिजम ती सं ःथासं ग सम्झौता गरी लोक कल्याणकारी िव ापनको रकम एकमु

पमा

ूदान गनर् सिकनेछ ।
१२.

िजल्ला अनुगमन

सिमितको गठन: (१) लोककल्याणकारी िव ापन ूसारणको ूमाण

काठमाण्ड उपत्यका बाहे क अन्य िजल्लाह को हकमा दे हाय अनुसारको िजल्ला अनुगमन
सिमित गठन गिरनेछ।
(क) कायार्लय ूमुख, िजल्ला हुलाक कायार्लय

– सं योजक

(ख) ूितिनिध, िजल्ला ूशासन कायार्लय

– सदःय

(ग) नेपाल पऽकार महासं घ िजल्ला शाखाका ूितिनिध

- सदःय

(२) िजल्ला अनुगमन सिमितको बैठक आवँयकता अनुसार बःनेछ ।

(३) िजल्ला अनुगमन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछस:(क) लोककल्याणकारी िव ापन ूसारणको अनुमित पाएका आफ्नो िजल्ला िभऽका
स ारमाध्यमह ले तोिकए बमोिजमको िव ापन ूसारण गरे

नगरे को अनुगमन

िनिरक्षण गन।
(ख)

िजल्ला

िभऽका

स ारमाध्यमह ले

लोककल्याणकारी

िव ापन

ूसारण

गिरसकेपिछ सो िव ापन ूसारण भएको िसफािरश मन्ऽालयमा पठाउने।िजल्ला
अनुगमन सिमितले गरे को िसफािरशको आधारमा मन्ऽालयले सम्बिन्धत स ार
ु ानी गनछ।
माध्यमह लाई िव ापन ूशारण वापतको रकम भक्त
१३.

िविवध: (१) वगीर्करणमा परे का ूसारण सं ःथाह लाई मन्ऽालयवाट ूमाणपऽ िदइनेछ ।
(२) दुगम
र् िजल्लामा िनयिमत स ालन हुने रे िडयो, एफ.एम. रे िडयोह ले अन्यऽ स ालन
भएका सोही ौे णीका एफ.एम. रे िडयोह ले पाएको सुिवधाको २५ ूितशत थप रकम ूा
गनछन् ।
(३) न्यूनतम पािरौिमक िनधार्रण समीितको िसफािरसमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम
पािरौिमक कायार्न्वयन गरे को हुनपु नछ ।
(४) ूसारण सं ःथाले िव ापन ूसारण भएको ूमाण सिहत आवेदन िदएपिछ लोक
ु ानी मन्ऽालयको आिथर्क ूशासन शाखावाट
कल्याणकारी िव ापन ूसारणको रकमको भक्त
िदईनेछ ।

१४.

वाधा अडकाउ फुकाउने: कायर्िविध कायार्न्वयन गदार् केही अप्

ारो पनर् गएमा सूचना तथा

स ार मन्ऽालयले वाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ ।
१५.

खारे जी र बचाउ: िव ु ीय आमस ार माध्यमह लाई िवतरण गिरने लोककल्याणकारी
िव ापन िवतरणको मापदण्ड िनदिशका, २०६६ खारे ज गिरएको छ। सो िनदिशका बमोिजम
भए गरे का कामह

यसै कायर्िविध बमोिजम भएको

मािननेछ ।

