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हवद्युतीय आिसञ्चार िाध्यििरुलाई हवतरण गररने लोककल्याणकारी हवज्ञापन हवतरण
सम्वन्धी काययहवमध, २०७३

प्रस्तावना :जनताको सूचना पाउने िकको सुमनश्चता प्रदान गनय जनतासम्ि सूचना तथा सिाचारिरु पुयायउने
आिसञ्चार िाध्यििरुको ददगो हवकासिा टे वा पुयायउन सरकारले लोककल्याणकारी हवज्ञापनिरु उपलब्ध
गराउने नीमत मलएको छ । हवद्युतीय सञ्चार िाध्यििरुलाई लोककल्याणकारी हवज्ञापन उपलब्ध गराउने
काययलाई मनष्पक्ष, पारदशी र ब्यवश्स्थत गनय दे िाय बिोश्जि काययहवमध बनाई लागु गररएको छ।
१. काययहवमधको नाि र प्रारम्भ :- (१) यस काययहवमधको नाि "हवद्युतीय आिसञ्चार िाध्यििरुलाई
हवतरण गररने लोककल्याणकारी हवज्ञापन हवतरण सम्वन्धी काययहवमध, २०७३" रिेको छ ।
(२) यो काययहवमध तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।
२. पररभाषा :- हवषय प्रसं गले अको अथय नलागेिा यस काययहवमधिा¸
(१) “हवद्युतीय सञ्चार िाध्यि” भन्नाले मनयिानुसार दताय भई मनयमित रुपिा प्रसारणिा रिेका
टे मलमभजन, रे मियो र एफ. एि. रे मियो सिेतलाई वुझाउनेछ ।
(२) “िन्रालय” भन्नाले सञ्चार तथा सूचना प्रहवमध िन्रालय सम्झनुपछय ।
(३) “समिमत” भन्नाले प्रसारण सं परीक्षण समिमत सम्झनुपछय ।
(४) "श्जल्ला अनुगिन समिमत" भन्नाले दफा १६ बिोश्जि गदित अनुगिन समिमत सम्झनुपदयछ।
(५) “लोककल्याणकारी हवज्ञापन” भन्नाले सञ्चार तथा सुचना प्रहवमध िन्रालयले प्रसारण गनय
ददएको चेतनािूलक एवं सूचनािूलक सािग्री सम्झनुपछय र सो शब्दले प्रकोपको अवस्थािा
प्रसारण गनय ददएको सूचना वा सन्दे शिूलक सािाग्रीलाई सिेत जनाउँदछ।

३. प्रसारण सं पररक्षण समिमतको गिन :- (१) हवद्युतीय सञ्चार िाध्यििरुको लामग सिन्वय गनय र
हवद्युतीय सञ्चार िाध्यिको बगीकरण तथा अनुगिन गनय दे िाय विोश्जिको प्रसारण सं पररक्षण
समिमत रिनेछ :(क) सिसश्चव, सञ्चार ििाशाखा, सञ्चार तथा सूचना प्रहवमध िन्रालय

– सं योजक

(ख) प्रेस काउश्न्सल नेपाल, प्रमतमनमध

– सदस्य

(ग) नेपाल परकार ििासं घ, प्रमतमनमध

– सदस्य

(घ) शाखा प्रिुख, आमथयक प्रशासन शाखा, सञ्चार तथा सूचना
प्रहवमध िन्रालय

- सदस्य

(ङ) नेपाल मिमिया सोसाइटी, सािुदाहयक रे मियो प्रसारक सं घ
(ACORAB), ब्रोिकाश्स्टङ 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

(ङ१) आिसञ्चर क्षेरिा हियाश्शल परकारिरु िध्येवाट िन्रालयवाट
िनोमनत दुईजना

-सदस्य

(च) शाखा प्रिुख, प्रेस तथा सूचना सिन्वय शाखा, सञ्चार तथा सूचना
प्रहवमध िन्रालय

– सदस्य सश्चव

(२) समिमतले आवयकता अनुसार सम्बश्न्धत हवषय हवज्ञलाई वैिकिा आिन्रण गनय सक्नेछ।
(३) समिमतले बैिक सम्बन्धी काययहवमध आफै मनधायरण गनेछ ।
(४) समिमतको सश्चवालयको काि प्रेस तथा सूचना सिन्वय शाखाले गनेछ ।
४. संपररक्षण समिमतका काि, कतयव्य र अमधकारिरु: (१) समिमतको काि, कतयव्य र अमधकार दे िाय
बिोश्जि िुनेछ:(क) लोककल्याणकारी हवज्ञापनको आवेदन िागको सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गने ¸
(ख) प्राप्त आवेदनिरु छानहवन गरी शतय पुरा गरे का हवद्युतीय सञ्चार िाध्यििरुलाई लोक
कल्याणकारी हवज्ञापन प्रसारणको लामग कायायदेश जारी गनयका लामग िन्रालय सिक्ष
मसफाररस गने ¸

(ग) लोक कल्याणकारी हवज्ञापन प्रसारणको अनुगिन गने¸
(घ) प्रसारण गररने लोक कल्याणकारी हवज्ञापनको छनौट गने, प्रसारण तामलका मनधायरण गने,
प्रसारणको सिय र रकि मनधायरण गने ¸
(ङ) हवद्युतीय सञ्चार िाध्यिको वगीकरण मसफाररस गने ¸
(च) लोक कल्याणकारी हवज्ञापन मनिायणिा मसफाररस गने।
(छ) समिमतले मनणयय गरे का अन्य काििरु।
५. सूचना प्रकाशन तथा फाराि भने (१) समिमतले लोक कल्याणकारी हवज्ञापन हवतरण गनयका हवद्युतीय
आिसञ्चार िाध्यिको वगीकरण गनय न्यूनति पैंतीस ददनको सियावमध ददई रे मियो तथा
टे मलमभजनवाट सूचना प्रसारण गनुप
य नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोश्जि प्रसारण भएको सूचनािा उल्ले श्खत म्याद मभर प्रसारण सं स्थािरुले
हवज्ञापन प्रसारणिा भाग मलन अनूसूची १ बिोश्जिको ढाँचािा फाराि भरी िन्रालयिा दताय
गनुप
य नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोश्जिको म्याद मभर फाराि बुझाउने म्याद गुज्रि
े ा दताय शुल्कको पश्चचस
प्रमतशत हवलम्ब शुल्क बुझाई थप सात ददनको म्याद मभर दताय गनय सक्नेछ ।
(४) वगीकरणिा भाग मलन पेश गने फाराि िन्रालयको प्रेस तथा सूचना सिन्वय शाखावाट
प्राप्त गनय सहकनेछ । साथै िन्रालयको वेबसाइटबाट िाउनलोि गरी फाराि प्राप्त गनय
सहकनेछ ।
(५) वगीकरणिा सिभागी िुने हवद्युतीय आिसञ्चार िाध्यिले प्रत्येक वषयका लामग वगीकरणको
फाराि साथ दे िाय बिोश्जिको दताय शुल्क बुझाउनु पनेछ ।
(क) टे मलमभजनको लामग एक िजार रुपैँ या िार,
(ख) रे मियो, एफ.एि. रे मियो तफय पाँच सय रुपैँया िार ।
(६) प्रसारण सं स्थािरुले वगीकरणको फाराि दताय िन्रालय वा सञ्चार तथा सूचना प्रहवमध
िन्रालयको सं यन्रिा नगद मतरे को रमसद सं लग्न गरी दताय गराउनु पनेछ । साथै नेपाल
सरकारको राजस्व खातािा रकि जम्िा गरे को भौंचर वा िन्रालयको नाििा श्खश्चएको
बैंक ड्राफ्ट सं लग्न गरी कुररयरबाट र भौचर स्क्यान गरी िन्रालयको इिेल िे गानाबाट
पमन फाराि भरे र दताय गराउन सहकनेछ ।
६. हवद्युतीय आिसञ्चार िाध्यििरुको वगीकरण र श्रे णी हवभाजन :- (१) दफा ५ बिोश्जि दताय भएका
र दफा ७ बिोश्जिका शतय पूरा गरे का आि सञ्चार िाध्यििरुको समिमतको मसफाररसिा

िन्रालयले दे िाय बिोश्जि हवद्युतीय आिसञ्चार िाध्यििरुको वगीकरण र श्रे णी हवभाजन
गनेछ:(क) हवद्युतीय आिसञ्चार िाध्यििरु िध्ये रे मियो, एफ.एि. रे मियोको िकिा वाट क्षिताको
आधारिा तीन तििा वगीकरण गररनेछ ।
(१) २५० वाट सम्ि
(२) १००० वाट सम्ि
(३) सो भन्दा िामथ

(ख) टे मलमभजन प्रसारण सं स्थािरुलाई प्रसारणको प्रहवमधको आधारिा दे िाय बिोश्जि वगीकरण
गररनेछ ।
(१) स्याटे लाइट टे मलमभजन
(२) टे ररस्टे ररयल टे मलमभजन
(२) लोक कल्याणकारी हवज्ञापनको लामग वगीकृत िुन तथा हवज्ञापन प्राप्त गनय आवयक प्रिाण
प्रसारण सं स्थािरुले जुटाउन पनेछ ।
(३) समिमतले स्थानीय प्रशासन, श्जल्ला िुलाक, नेपाल परकार ििासं घको श्जल्ला शाखा आददसँग
वुश्झ (Cross Check) प्रसारणको यथाथयता परीक्षण, मनरीक्षण तथा बजार सवे क्षण गरी
बगीकरण तथा हवज्ञापन उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(४) मनयमित प्रसारणिा आएको एक वषय पुगेपमछ िार कुनै पमन प्रसारण सं स्था लोक
कल्याणकारी हवज्ञापनको लामग योग्य िुनेछ र आगािी वषय हवमनयोजन िुने लोक
कल्याणकारी हवज्ञापनको रकि वाँिफाँटिा सिभागी िुन पाउनेछ ।
(६) स्थानीय भाषािा सिाचार वा काययिि उत्पादन तथा प्रसारण गरे को प्रसारण सं स्थालाई
प्राथमिकता ददईनेछ ।
(७) हवद्युतीय सञ्चार िाध्यिको प्राहवमधक िूल्याकंनका लामग समिमतले हवशेषज्ञको सियोग मलन
सक्नेछ ।
७. हवद्युतीय आिसञ्चार िाध्यििरुले पालना गनुपय ने शतयिरु : आिसञ्चार िाध्यििरुले वगीकरणिा
सिावेश िुन तथा लोक कल्याण्कारी हवज्ञापन प्राप्त गनयको लामग दे िायका शतयिरु पूरा गरे को
िुनपु नेछ ।

(क) नेपालको सं हवधान र प्रचमलत कानूनिरुको पालना गरे को,
(ख) प्रत्येक वषय नवीकरण भएको,
(ग) कर च ुक्ताको प्रिाण पेश गरे को,
(घ) ले खा परीक्षण प्रमतवेदन सिावेश गरे को,
(ङ) श्रिजीहव परकार सम्वन्धी ऐन र मनयि पालना गरे को,
(च) आचार सं हिता पालना गरे को,
(छ) तीस प्रमतशत भन्दा बढी काययिििरु ररले प्रसारण नगरे को,
(ज) टे मलमभजनको िकिा इजाजत अनुसार टे ररस्टे ररयल तथा स्याटलाइटवाट प्रसारण भएको,
(झ) ३६५ ददनिा कश्म्तिा पमन ३३० ददन मनयमित प्रसारण भएको,
(ञ) प्रत्येक ददन कम्तीिा पमन १० घण्टा प्रसारण भएको ,
(ट) हवज्ञापनको सिय काययििको एकमतिाई भन्दा बढी नभएको ,
(ि) हवद्युतीय सञ्चार प्रमतष्ठानका अध्यक्ष वा ििाप्रवन्धकले प्रसारणको प्रिाणीकरण गरी सं लग्न
गनुप
य ने भनी उल्लेख गररएका हववरणिरु अमनवायय रुपिा फारािसाथ सं लग्न गरे को
िुनपु दयछ ।
(ि) प्रसारण गररने लोक कल्याणकारी

हवज्ञापनको मिमिया प्लान अमनवायय रुपिा पेश गनुप
य ने

छ।
८. लोककल्याणकारी हवज्ञापनको मनिायण : (१) समिमतको मसफाररसका आधारिा िन्रालयले लोक
कल्याणकारी हवज्ञापनको हवषयवस्तु मनधायरण गनेछ ।
(२) लोक कल्याणकारी हवज्ञापनको हवषयवस्तु मनधायरण गदाय सािाश्जक साँस्कृमतक हवहवधतालाई
प्राथमिकता ददईनेछ ।
(३) हवज्ञापन मनिायणिा एकरुपता कायि गररनेछ ।
(४) लोक कल्याणकारी हवज्ञापन मनिायण सम्बन्धी सबै कायय िन्रालयले गनेछ ।
९. लोक कल्याणकारी हवज्ञापन प्रसारणको मिमत, सिय तथा आबृमत : (१) समिमतको मनणययानुसार प्रसारण
सं स्थाले लोककल्याणकारी हवज्ञापनको लामग हवशेष (सुपर) प्राईि, प्राईि तथा साधारण (जनरल)
सिय छु ट्टयाउनु पनेछ ।

(२) प्रसारण सं स्थाले लोक कल्याणकारी हवज्ञापन वगीकरणको आधारिा दै मनक कमत पटक,
कुन सियिा, के प्रसारण गने भन्ने सम्बन्धिा समिमतले मनधायरण गरे बिोश्जि गनुप
य नेछ ।
(३) काििािौं उपत्यका र काििािौं उपत्यका वाहिरका हवद्युतीय सञ्चार िाध्यििरुलाई
हवज्ञापन सािग्री ददने, प्रसारण हववरण मलने तथा भुक्तानी गने व्यवस्था अलग अलग गनय
सहकनेछ ।
(४) समिमतको मनदे शन प्रसारण सं स्थाले अमनवायय रुपिा पालना गनुप
य नेछ ।
(५) िन्रालयलाई हवज्ञापन प्रसारणको सियको पूव य जानकारी उपलब्ध गराउनु पनेछ र सो को
रे किय िन्रालयले सुरश्क्षत राख्नुपने छ ।
(६) िन्रालयले अनुगिन प्रणालीिा प्रसाररत सािग्रीको स्पष्ट प्रिाण खुल्ने गरी रे किय राख्नु
पनेछ ।
(७) समिमतको मसफाररस अनुरुप वगीकृत भई सकेपमछ त्यस्ता प्रसारण सं स्थािरुलाई समिमतको
मनणयय र मनदे शन बिोश्जि प्रेस तथा सूचना सिन्वय शाखाले प्रसारण गने हवज्ञापन तथा
प्रसारणको मिमत, सिय र आबृमत तामलका उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(८) प्रसारण सम्वन्धी हववरणलाई िन्रालयको वेब साइट िाफयत सावयजमनक गररनेछ ।
१०. प्रसारण मनरीक्षण व्यवस्था : (१) तोहकए बिोश्जि लोककल्याणकारी हवज्ञापन प्रसारण भए नभएको
सम्बन्धिा िन्रालय तथा समिमतले अनुगिन मनरीक्षण गनय सक्नेछ।
(२) समिमतले जुनसुकै सियिा पमन प्रसारण सं स्थाको मनरीक्षण गनय सक्नेछ । मनरीक्षणको
बखत िागेका कागजपर दे खाउनु सम्बश्न्धत मनकायको कतयव्य िुनेछ ।
(३) कुनै आवेदकले िूल्यांकनलाई प्रभाव पाने दृहष्टकोणले फाराििा वास्तहवकताभन्दा बढी
उल्लेख गरे को कुरा मनरीक्षण वा प्रसारणको कायायलयिा भएका अन्य हववरणबाट थािा
िुनगई प्रिाश्णत भएिा समिमतले लोककल्याणकारी हवज्ञापन सियोग वढीिा २ वषयका लामग
स्थमगत गनय सक्नेछ ।
(४) आिसञ्चार िाध्यिले परकाररता सम्बन्धी आचारसं हिता पालना गरे को छ वा छै न मनरीक्षण
गनय सहकनेछ ।
(५) तीन पटकभन्दा बढी आचारसं हिता उल्लङ्घन गरे िा लोक कल्याणकारी हवज्ञापनको लामग
अयोग्य ििररनेछ ।
(६) गाली बेइज्जती सम्बन्धी िुद्दािा अदालतबाट दोषी प्रिाश्णत भएिा एक वषयसम्िका लामग
लोक कल्याणकारी हवज्ञापन उपलब्ध गराइनेछैन ।

(७) आिसञ्चार िाध्यिले मनयिानुसार मतनुप
य ने कर फछयौट नगरे िा त्यस्ता आिसञ्चार िाध्यि
लोक कल्याणकारी हवज्ञापनको लामग अयोग्य िुनछ
े ।
११. वजेट वाँिफाँट प्रहिया : (१) हवज्ञापन मनिायण¸ प्रसारण तथा प्रशासमनक (समिमतको बैिक भत्ता¸
खाजा र लोककल्याणकारी हवज्ञापन प्रसारणको अनुगिन मनरीक्षण गदाय िुने भ्रिण) खचय हवद्युतीय
सञ्चार िाध्यििरुका लामग हवमनयोश्जत बजेटवाट दे िाय बिोश्जि बाँिफाँट गररनेछ :(क) हवज्ञापन मनिायण तथा प्रशासमनक खचय (अनलाइनसिेत) का लामग ५ प्रमतशत,
(ख) हवज्ञापन प्रसारणका लामग ९५ प्रमतशत ।
(२) लोक कल्याणकारी हवज्ञापनको सियोग हवतरणको लामग हवद्युतीय सञ्चार िाध्यििरुको
अमभलेख समिमतले तयार गनेछ ।
(३) हवज्ञापन प्रसारणका लामग छु ट्टयाइएको रकि िध्ये ३४ प्रमतशत टे मलमभजन र ६६ प्रमतशत
रे मियोतफय बाँिफाँट गररनेछ ।
(४) समिमतको वैिक वसेको ददन पदामधकारी तथा आिश्न्रतिरुलाई बैिक भत्ता वापत अथय
िन्रालयको कायय सञ्चालन मनदे श्शका बिोश्जि प्रदान गररनेछ ।
(५) िन्रालयले लोक कल्याणकारी हवज्ञापन सम्बन्धिा प्रभावकाररता तथा पृष्ठपोषणका
सम्बन्धिा दे शका हवमभन्न भागिा आवयकता अनुसार गोष्ठी, अन्तरहिया र अनुगिन/
मनरीक्षण जस्ता काययिि सञ्चालन गनय सहकनेछ । सो काययििका लामग आवयक रकि
यसै काययहवमध अनुसार छु ट्टयाइएको प्रशासमनक खचयबाट व्यवस्था गनय सहकनेछ।
(६) प्रसारण सं पररक्षण समिमतका सदस्यिरुको अनुगिन भ्रिण प्रयोजनका लामग भ्रिण खचय तथा
यातायात खचय नेपाल सरकारका राजपरांहकत दितीय श्रे णी सरि िुनेछ।
(७) रे मियो, एफ.एि. रे मियो तथा टे मलमभजनका प्रमतमनमध सं स्थािरुसँग समिमतको मनणयय विोश्जि
ती सं स्थासं ग सम्झौता गरी लोक कल्याणकारी हवज्ञापनको रकि एकिुष्ट रुपिा प्रदान गनय
सहकनेछ ।
१२. श्जल्ला अनुगिन समिमतको गिन: (१) लोक कल्याणकारी हवज्ञापन प्रसारणको प्रिाण काििाण्िौं
उपत्यका बािेक अन्य श्जल्लािरुको िकिा दे िाय अनुसारको श्जल्ला अनुगिन समिमत गिन
गररनेछ।
(क) कायायलय प्रिुख, श्जल्ला िुलाक कायायलय

– सं योजक

(ख) प्रमतमनमध, श्जल्ला प्रशासन कायायलय

– सदस्य

(ग) नेपाल परकार ििासं घ श्जल्ला शाखाका प्रमतमनमध

- सदस्य

(२) श्जल्ला अनुगिन समिमतको बैिक आवयकता अनुसार बस्नेछ ।
(३) श्जल्ला अनुगिन समिमतको काि, कतयव्य र अमधकार दे िाय बिोश्जि िुनछ
े :(क) लोक कल्याणकारी हवज्ञापन प्रसारणको अनुिमत पाएका आफ्नो श्जल्ला मभरका सञ्चार
िाध्यििरुले तोहकए बिोश्जिको हवज्ञापन प्रसारण गरे नगरे को अनुगिन मनरीक्षण गने।
(ख) श्जल्ला मभरका सञ्चार िाध्यििरुले लोक कल्याणकारी हवज्ञापन प्रसारण गररसकेपमछ सो
हवज्ञापन प्रसारण भएको मसफाररस िन्रालयिा पिाउने।श्जल्ला अनुगिन समिमतले गरे को
मसफाररसको आधारिा िन्रालयले सम्बश्न्धत सञ्चार िाध्यििरुलाई हवज्ञापन प्रसारण
वापतको रकि भुक्तानी गनेछ।
१३. हवहवध: (१) दुगि
य श्जल्लािा मनयमित सञ्चालन िुने रे मियो, एफ.एि. रे मियोिरुले अन्यर सञ्चालन
भएका सोिी श्रे णीका एफ.एि. रे मियोिरुले पाएको सुहवधाको पश्चचस प्रमतशत थप रकि प्राप्त
गनेछन् तर त्यसको प्रिाण खुल्ने हववरण पेश गनुप
य नेछ ।
(2) न्यूनति पाररश्रमिक मनधायरण समिमतको मसफाररसिा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनति
पाररश्रमिक कायायन्वयन गरे को िुनपु नेछ ।
(3) प्रसारण सं स्थाले हवज्ञापन प्रसारण भएको हवद्युतीय प्रसारण (मस.मि.) सहित आवेदन ददएपमछ
लोक कल्याणकारी हवज्ञापन प्रसारणको रकिको भुक्तानी िन्रालयको आमथयक प्रशासन
शाखावाट ददईनेछ ।
१४. वाधा अड्काउ फुकाउने : काययहवमध कायायन्वयन गदाय केिी अप्यारो पनय गएिा सञ्चार तथा सूचना
प्रहवमध िन्रालयले वाधा अिकाउ फुकाउन सक्नेछ ।
१५. खारे जी र बचाउ : हवद्युतीय आिसञ्चार िाध्यििरुलाई हवतरण गररने लोककल्याणकारी हवज्ञापन
हवतरणको िापदण्ि मनदे श्शका, २०६६ खारे ज गररएको छ। सो मनदे श्शका बिोश्जि भए गरे का
काििरु यसै काययहवमध बिोश्जि भएको िामननेछ ।
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