२०७५। ११। ८ गते बिहान विनोदिाट
प्राप्त

सभाबाट पारित मिमत : २०७५।१२।१५

कर्ााली प्रदे श प्रसािर् सम्बन्धिा कानूनी व्यवस्था गना बनेको ववधेयक, २०७५
प्रस्तावना : कर्ााली प्रदे शमभत्र मनष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं सिाचाि, सूचना ि िनोिञ्जनको पहुँचलाई जनता
सिक्ष ववस्ताि गना िे मियो, एफ. एि. तथा टे मलमभजनको अनिमत¸ सञ्चालन, नववकिर् ि मनयिनका
लामग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले ,
नेपालको सं ववधानबिोजजि प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

संजक्षप्त नाि ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाि “कर्ााली प्रदे श प्रसािर् ऐन, २०७५” िहे को
छ।
(२) यो ऐन तरुन्त प्रािम्भ हनेछ ।

२.

परिभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा,(क)

“इजाजतपत्र” भन्नाले कायाक्रि प्रसािर् गनाको लामग यस ऐनबिोजजि ददइने
प्रसािर् इजाजतपत्र ि कायाक्रि उत्पादन सिेतलाई सम्झन पछा ।

(ख)

“कायाक्रि” भन्नाले श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको िाध्यिद्वािा प्रसािर् हने जनसकै
वकमसिको कायाक्रिलाई सम्झन पछा ।

(ग)

“केबल” भन्नाले कनै मनजित प्रसािर् केन्रबाट तािको िाध्यिद्वािा प्रसािर्

सािग्रीहरू ववमभन्न ग्राहक, सदस्य वा उपभोक्ता सिक्ष पर्याउने प्रववमध सम्झन
पछा ।
(घ)

“तोवकएको” वा “तोवकएबिोजजि” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको मनयििा
तोवकएको वा तोवकएबिोजजि सम्झन पछा ।

(ङ)

“प्रदे श सिकाि” भन्नाले कर्ााली प्रदे श सिकाि सम्झन पछा ।

(च)

"प्रसािक" भन्नाले प्रसािक सं स्थाका सं चालक¸ व्यवस्थापक तथा कायाक्रि
प्रस्तोतालाई सम्झन पछा।

(छ)

“प्रसािर् सं स्था” भन्नाले यस ऐनबिोजजि कायाक्रि प्रसािर् गना इजाजतपत्र
प्राप्त व्यजक्त वा सं गदित सं स्था सम्झन पछा ।

(ज)

“विक्वेन्सी िोिले शन प्रसािर् प्रर्ाली” भन्नाले विक्वेन्सी िोिले शन प्रसािर्
प्रववमध प्रयोग गिी प्रसािर् सं स्थाले िे मियो, एफ. एि. ि टे मलमभजन प्रववमधका
लामग तोवकएको च्यानलबाट गरिएको प्रसािर् सम्झन पछा ।

(झ)

“भू–उपग्रह प्रसािर् केन्र (अथा स्टे शन)” भन्नाले स्याटे लाईटिाफात् प्रसािर्
कायाक्रि आदान प्रदान गना पृथ्वीको धिातलिा स्थापना गरिने केन्र
(स्टे शन) सम्झन पछा।

(ञ)

“िन्त्रालय” भन्नाले आन्तरिक िामिला तथा कानून िन्त्रालय सम्झन पछा।
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(ट)

“स्याटे लाइट” भन्नाले ववमभन्न प्रसािर् सािग्री प्राप्त गना वा अन्यत्र पिाउनको
लामग अन्तरिक्षिा अवजस्थत भू-उपग्रह सम्झन पछा।

(ि)

“प्रसािर् सेवा” भन्नाले िे मियो, एफ.एि. ि टे मलमभजनका िाध्यिबाट आि
जनताले जानकािी पाउन सक्ने गिी प्रसािर् गरिने सेवालाई सम्झन पछा।

(ि)

“कायाक्रि उत्पादन” भन्नाले प्रसािर् वा सावाजमनक गना इजाजत प्राप्त
सं स्थाबाट जनचेतना ि िनोिञ्जनका लामग उत्पादन गरिएको श्रव्य वा श्रव्य
दृष्य सािग्रीलाइ सम्झन पछा ि सो शव्दले िे मियो, एफ. एि. ि टे मलमभजनले
प्रसािर् गना ववकास गिे को सािग्रीलाई सिेत जनाउुँछ।

३.

प्रसािर् अनिमत, सञ्चालन, प्रसािर्, िे खदे ख ि मनयिन: प्रदे शमभत्र कायाक्रि सञ्चालन गने िे मियो,
एफ.एि., टे मलमभजनको अनिमत, सञ्चालन, िे खदे ख, ि मनयिनसम्बन्धी व्यवस्था तोवकएबिोजजि
हनेछ।

४.

इजाजतपत्र नमलई प्रसािर् गना नहने: कसैले पमन यस ऐनबिोजजि इजाजतपत्र नमलई

५.

इजाजतपत्रको लामग मनवेदन ददन पने: प्रदे शमभत्र िे मियो, एफ.एि. ि टे मलमभजन सञ्चालन गना

कायाक्रि प्रसािर् गन ा हुँदैन।

चाहने व्यजक्त वा सं स्थाले तोवकएको अमधकािी सिक्ष मनवेदन ददनपनेछ ।
६.

मनवेदनसाथ संलग्न गनप
ा ने कागजात: दफा ५ बिोजजि अनिमत मलन चाहने व्यजक्त वा
सं स्थाले मनवेदन पेश गदाा दे हायको कागजात सं लग्न गनप
ा नेछ :(क)

िे मियो वा एफ.एि. वा टे मलमभजन सञ्चालनको आमथाक¸ प्राववमधक तथा
व्यवसावयक क्षेत्रको ववस्तृत अध्ययन प्रमतवेदन,

(ख)

सं स्था दतााको प्रिार्पत्र तथा सम्बजन्धत सं स्थाको ववधान ि सञ्चालकहरूको
नेपाली नागरिकता प्रिार्पत्रको प्रमतमलवप¸

(ग)
(घ)
(ङ)

तोवकएबिोजजिको मनवेदन दस्ति,

प्रसािर् केन्र िहने िाउुँको चाि वकल्ला ववविर् ि नक्सा सवहतको ववविर्,

प्रचमलत कानूनबिोजजि अन्य मनकायबाट सहिमत वा इजाजत मलनपने भएिा
सो को कागजातहरू ।

७.

इजाजतपत्र ददन सवकने: (१) दफा ५ बिोजजि प्राप्त मनवेदनउपि िन्त्रालयको सञ्चाि हेने
िहाशाखाले आवश्यक जाुँचबझ गिी इजाजतपत्र ददन तोवकएका शताहरू पालना गने गिी
कायाक्रि प्रसािर् गना तोवकएको दस्ति मलई तोवकएबिोजजि इजाजतपत्र ददनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि इजाजतपत्र ददन नसवकने भएिा सो को आधाि ि कािर्
खलाई इजाजतपत्र ददने म्याद सिाप्त भएको सात ददनमभत्र मनवेदकलाई मलजखत जानकािी
ददनपनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बिोजजिको जानकािीउपि जचत्त नबझ्ने पक्षले िन्त्रालय सिक्ष
पनिावलोकनको लामग मनवेदन ददन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बिोजजिको मनवेदनउपि िन्त्रालयले एक िवहनामभत्र आवश्यक
जाुँचबझ गिी मनर्ाय गनप
ा नेछ।
(५) उपदफा (४) बिोजजि िन्त्रालयले गिे को मनर्ाय अजन्ति हनेछ ।

८.

ू ा ववविर् पेश गनप
प्रसािर् गनप
ा व
ा ने: दफा (७) बिोजजिको इजाजतपत्र प्राप्त गिे को एक वषा
मभत्रिा प्रसािर्सम्बन्धी कािको प्रािम्भ गनप
ा ने छ ि त्यस्तो काया प्रािम्भ हनअजघ प्रसािर्
प्रािम्भ हने ददन¸ प्रसािर् गरिने दै मनक सिय तामलका ि कायाक्रिको ववविर्सिेत तोवकएको
अमधकािी सिक्ष पेश गनप
ा नेछ।

९.

प्रसािर् केन्रको स्थापनासम्बन्धी ववशेष व्यवस्था: (१) कनै व्यजक्त वा सं गदित सं स्था वा

सं यक्त लगानीिा व्यजक्त वा सं गदित सं स्थाले टे मलमभजनसम्बन्धी प्रसािर् केन्र स्थापना गिी

कनै कायाक्रि प्रसािर् गना चाहेिा इजाजतपत्रको लामग तोवकए बिोजजि कागजात सं लग्न
गिी तोवकएबिोजजिको ढाुँचािा तोवकएबिोजजिको दस्ति बझाई मनवेदन ददनपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको मनवेदन पना आएिा िन्त्रालयको सञ्चाि हे ने
िहाशाखाले उक्त मनवेदनउपि आवश्यक जाुँचबझ गिी तोवकएबिोजजिको दस्ति तथा शताहरू
पालना गने गिी अनिमत ददन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) ि (२) िा जनसकै किा लेजखएको भएतापमन प्रदे श सिकािले

िे मियो, एफ.एि. तथा टे मलमभजन सञ्चालन गना चाहे िा तोवकएबिोजजिको कायाववमध पूिा गिी
सञ्चालन गना सक्नेछ।
१०.

नववकिर्सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रसािर् गने सं स्था वा व्यजक्तले प्राप्त इजाजतपत्रको प्रत्येक
आमथाक वषािा नववकिर् गनप
ा नेछ ि नववकिर्सम्बन्धी शताहरू ि सो बापत बझाउन पने
शल्क ि दस्ति तोवकएबिोजजि हनेछ।
(२) यो ऐन प्रािम्भ हन भन्दा अगािी प्रचमलत कानूनबिोजजि प्रसािर् गना यस
प्रदे शिा इजाजतपत्र पाएका प्रसािर् गने सं स्थाले यसै ऐन बिोजजि इजाजत पाएको िामननेछ
ि त्यस्ता सं स्थाले यो ऐन प्रािम्भ भएपमछ तोवकएबिोजजि नववकिर् गनप
ा नेछ।
(३) अन्य प्रदे शिा प्रचमलत कानूनबिोजजि प्रसािर् इजाजत मलई कायाक्रि प्रसािर्
गिे का सं स्थाले प्रदे शिा सिेत ट्रान्समिटि लगायतका उपकिर् िाजख छट्टै रिले स्टे शन
स्थापना गिी कायाक्रि प्रसािर् गिे िा त्यस्ता प्रसािर् सं स्थाले तोवकएबिोजजिको शता पालना
गनप
ा नेछ।

११.

प्रसािर् गना नहनेेः १) नेपालको सावाभौिसत्ता¸ भौगोमलक अखण्िता¸ िावियता वा सं घीय
इकाईबीचको सम्बन्ध वा ववमभन्न जात¸ जाती¸ धिा वा सम्प्रदायबीचको स-सम्बन्धिा खलल
पने ¸ िाज्यरोह¸ गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहे लना हने वा अपिाध गना प्रोत्साहन गने
3

वा सावाजमनक जशष्टाचाि¸ नैमतकताको प्रमतकूल काया गने ¸ श्रिप्रमत अवहेलना गने ि जातीय
छवाछत एवं लै वङ्गक ववभेदलाई प्रोत्साहन गने कायाक्रि उत्पादन वा प्रसािर् गिे िा त्यस्तो
सं स्था वा व्यजक्तलाई प्रदे श सिकािले िोक लगाउन सक्नेछ।
१२.

कायाक्रि उत्पादन तथा प्रसािर्: प्रसािर् सं स्थाले कनै कायाक्रिको उत्पादन तथा प्रसािर्
गदाा दे हायका किालाई प्राथमिकता ददनपनेछेः–
(क)

शाजन्त

सिक्षा,

कानूनी

सचेतना,

िानव

अमधकाि

ि

सशासनसम्बन्धी

कायाक्रिहरू,
(ख)

प्रदे शस्तिका कृवष, जशक्षा, उद्योग, वाजर्ज्य, ववज्ञान ि प्रववमध, स्वास्थ्य तथा
सिसफाइ, परिवाि मनयोजन ि पयाटन, वन तथा वाताविर् सं िक्षर् जस्ता
ववकासिूलक कायाक्रिहरू,

(ग)

प्रदे शमभत्रका सबै जामत, भाषा, वगा, क्षेत्र तथा धामिाक सम्प्रदायबीच सिानता,
आपसी सद\भाव ि सािन्जस्यता अमभवृवि गने वकमसिका कायाक्रिहरू,

(घ)

प्रदे शमभत्रका

ववमभन्न

भाषा

ि

सं स्कृमतको

उत्थानिा

सहयोग

प¥याउने

कायाक्रिहरू,
(ङ)

िाविय वहत ि िाविय एकतािा अमभबृवि गिाउने ववषयका कायाक्रिहरू,

(च)

िाविय चेतना तथा नैमतक जागिर् बृवि गने ववषयका कायाक्रिहरू, जनतािा
सािाजजक चेतना बढाउने ि प्रजाताजन्त्रक िूल्य, िान्यता एवं सं स्कािको
ववकास गिाउने वकमसिका कायाक्रिहरू,

(छ)

नेपाल ि मछिेकी िलक तथा मित्रिािहरूसुँगको सम्बन्धिा प्रमतकूल प्रभाव
नपाने ववषयका कायाक्रिहरू,

(ज)
(झ)

िािले अजततयाि गिे को पििाि नीमतसम्बन्धी कायाक्रिहरू,

िनोिञ्जनात्िक तथा प्रदे शमभत्रको लोकगीत ि लोकसं स्कृमतको प्रबिान तथा
सम्बिान हने कायाक्रिहरू,

(ञ)
१३.

िाविय तथा अन्तिाावियस्तििा भए गिे का िहत्वपूर् ा गमतववमधहरू ।

ववज्ञापन प्रसािर् गना नहने: (१) दफा 1२ िा जनसकै किा ले जखएको भए तापमन कसैले
पमन दे हायको किाहरूको ववज्ञापन प्रसािर् गना गिाउन पाउने छै न ।
(क)

गलत ि भ्रािक तथ्य िाखेि िाजनैमतक दल¸ व्यजक्त¸ सं स्था¸ सिदाय

(ख)

अजिल वकमसिका सािग्रीहरू,

(ग)

वहं सालाई प्रोत्साहन हने गिी सं घीय¸ प्रदे श ि स्थानीय सिकािका

लगायतलाई प्रमतकूल असि पने ववषयका किाहरू,

मनयमित कािलाई बाधा अविोध पर्याउने सािग्रीहरू,
(घ)

जनिानसिा भय तथा आतङ्क पैदा गने प्रकृमतका सािग्रीहरू¸
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(ङ)

(च)

नेपालको असं लग्न पििाि नीमत ववपिीतका किाहरू¸

कनै पमन जामत, भाषा, धिा¸ सं स्कृमत¸ मलङ्ग¸ वगा ि वपछमिएको
सिदायलाई

अपव्यातया,

अवहे लना,

अपिामनत,

अविूल्यन

तथा

उनीहरूबीचको पािस्परिक सम्बन्धिा खलल पाने सािग्रीहिूू¸
(छ)

सूतीजन्य

तथा

िद्यपान

जस्ता

स्वास्थ्यिा

प्रमतकूल

असि

पाने

सािग्रीहरू¸
(ज)

प्रदे श सिकािले प्रदे श िाजपत्रिा सूचना प्रकाजशत गिी सिय-सियिा
तोवकएका अन्य किाहरू ।

१४.

प्रसािकको

काि, कताव्य

ि

अमधकाि:

(१)

प्रसािकको

काि, कताव्य

ि

अमधकाि

दे हायबिोजजिको हनेछ:(क)

आफू

सिक्ष

प्राप्त

हन

आएका

सूचना,

सिाचाि,

ले ख

वा

कायाक्रिहरूको सत्यताबािे आवश्यक छानमबन गिी मनधाारित सियिा
प्रसािर् गने/गिाउने,
(ख)
(ग)

मनष्पक्ष सिाचािको सम्पादन तथा प्रसािर् गने/गिाउने,

ुँ
सावाजमनक सिक्षा, नैमतकता ि सािाजजक ियाादािा आच
आउने
वकमसिका कायाक्रिहरू नगने, नगिाउने,

(घ)

कसै को चरित्र हत्या वा अपिान हने वा लै वङ्गक वहं सा वा ववभेदलाई

(ङ)

लापिवाही वा हेलचेक्र्याइुँपूवक
ा
कनै पमन किाको प्रसािर् गना वा

बढवा ददने प्रकृमतका सािग्री प्रसािर् नगने वा गना नलगाउने,
गिाउन नहने,

(च)

गलत तथा भ्रािक सिाचाि तथा अन्य सािग्रीको सङ्कलन तथा
प्रसािर् गना, गिाउन नहने,

(छ)
१५.

तोवकएबिोजजि अन्य काया गने ।

सजाय : (१) कनै व्यजक्त वा सं स्थाले यो ऐनको बिजखलाफ हने कनै काि गिे िा प्रचमलत
कानूनबिोजजि कािबाही गरिनेछ ।
ति त्यसिी कािबाही गन ा अजघ त्यस्तो प्रसािर् सं स्था, प्रसािक वा सम्बजन्धत अन्य
व्यजक्तलाई आफ्नो सफाई पेश गना िनामसव िावफकको िौका ददनपनेछ ।

१६.

पनिावेदन सम्बन्धिा: यस ऐनबिोजजि प्रदे श सिकाि वा िन्त्रालय वा तोवकएको अमधकािीले
ददएको आदे श वा सजायउपि जचत्त नबझ्ने पक्षले पैं तीस ददनमभत्र जजल्ला अदालतिा
पनिावेदन गना सक्नेछ ।
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१७.

प्रसािर् संस्थाको सिक्षा: प्रसािर् सं स्थािा हलदङ्गा वा अशाजन्तबाट कनै वकमसिको हानी
नोक्सानी हने सम्भावना छ भन्ने जानकािी प्राप्त भएिा प्रदे श सिकािले त्यस्तो िाउुँिा
आवश्यक सिक्षाको प्रबन्ध गनेछ ।

१८.

अमधकाि प्रत्यायोजन: िन्त्रालयले िन्त्रालयिा मनवहत अमधकाििध्ये कनै वा सबै अमधकाि
कनै अमधकािी वा मनकायले प्रयोग गने गिी प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।

१९.

मनयि, मनदे जशका, कायाववमध तथा िापदण्ि बनाउने अमधकाि: यस ऐनको उद्देश्य कायाान्वयन
गना प्रदे श सिकािले आवश्यक मनयि, मनदे जशका, कायाववमध तथा िापदण्ि बनाउन सक्नेछ ।

कर्ााली प्रदे श सभाको सम्वत् २०७५ साल चैत्र १५ गते बसेको बैिकले नेपालको
सं ववधानको धािा १९९ बिोजजि यो ववधेयक पारित गिे को व्यहोिा सं ववधानको धािा २०१
बिोजजि प्रिाजर्त गदाछ ।

िाज बहादि शाही
सभािख
कर्ााली प्रदे श
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