प्रदे श नं. ५ प्रदे श सञ्चार नीति, २०७५
पृष्ठभूति
नेपालको सं विधानले प्रत्याभूि गरे को खुला, जनिुखी, पारदशी र जिाफदे ही राज्य व्यिस्थालाई िूित
रुप ददन स्ििन्त्र, उत्तरदायी र जजम्िेिार आि सञ्चार िाध्यिको भूतिकालाई आत्िसाि गदै ,
नागररकको सुसूजिि हुन पाउने र अतभव्यक्त गनत पाउने सम्बन्त्धी अन्त्िरातविय िान्त्यिालाई सिेि
ध्यानिा राख्दै , सञ्चार िाध्यि िथा सञ्चारकिीको स्ििन्त्रिाको सं रक्षण गने व्यिस्था तिलाउन र
प्रदे शिा सञ्चार क्षेरको विकास िथा प्रिर्द्तनका लातग प्रदे श सरकारबाट "प्रदे श नं. ५ प्रदे श सञ्चार
नीति, २०७५" जारी गररएको छ ।
१. लक्ष्य
१.१. नागररकको सुसूजिि हुन र अतभव्यक्त गनत पाउने सम्बन्त्धी हक, अतधकारको सं रक्षण गने ।
१.२. सञ्चार िाध्यि िथा सञ्चारकिीको स्ििन्त्रिाको सं रक्षण गने व्यिस्था तिलाउने ।
२. उद्देश्यहरू
२.१. स्ििन्त्रिालाई िूित रूप ददन िथा स्िच्छ, तनष्पक्ष, लोकिाजन्त्रक िूल्य िान्त्यिािा आधाररि
आत्ितनभतर, जिाफदे ही र उत्तरदायी सञ्चारको विकास गने।
२.२

प्रदे श तभरका सिै क्षेर र सिुदायिा सूिनाको पहू ूँि विस्िार गरी प्रदे श सरकार र जनिा
बीि नजजकको सम्बन्त्ध कायि गने ।

२.३. सञ्चारका िाध्यििा निीनिि प्रवितधको विकास र विस्िार गरी ज्ञानिा आधाररि सिाजको
तनिातण गने ।
२.४. सञ्चार क्षेरको गुणस्िर िृवर्द् गरी जजम्िेिार, उत्तरदायी, ियातददि र विश्वसनीय बनाउूँदै सञ्चार
िाध्यिको व्यािसावयकिािा जोड ददने ।
२.५. प्रदे शको विविधिालाई सम्बोधन गदै सञ्चार क्षेरलाई सिािेशी िथा लै विक िैरी बनाउने ।
२.६. सञ्चार क्षेरिा ज्ञान, सीप, योग्यिा र क्षििायुक्त जनशजक्त तभत्र्याई यसलाई ियातददि पेशाका
साथै आकर्तक रोजगारीको क्षेरका रुपिा विकास गने ।
२.७. सञ्चार िाध्यििा हुने लगानीलाई पारदशी बनाई यसलाई व्यािसावयक एिि् प्रतिस्पधी
बनाउने ।
२.८. सञ्चार िाध्यिको व्यािसावयकिाको विकासका लातग विज्ञापन बजारलाई प्रिर्द्तन गने ।
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२.९. सािाजजक सञ्जालिा आधाररि विद्युिीय सञ्चार िाध्यिको दुरूपयोग रोकी यसका सकारात्िक
प्रभािको प्रिर्द्तन गने ।
३. आधारभूि नीति
३.१.

सं विधान प्रदत्त िौतलक हकको कायातन्त्ियन गनत िथा प्रेस स्ििन्त्रिालाई सुतनजिि गनत
प्रदे श स्िरिा सञ्चारको पूिातधार विकासलार्त सं स्थागि गररनेछ ।

3.२.

राविय

अखण्डिा, नागररक

बीिको

सदभाि, राविय

सुरक्षा, प्रदे शको

विविधिा

र

िौतलकिाको सं रक्षण सं िर्द्तनिा सञ्चार िाध्यिले प्रिाह गने विर्यिस्िुिा सं िेदनशीलिा
अपनाउन स्ितनयिनिा जोड ददर्नेछ ।
3.3.

प्रदे श तभर सञ्चालन हुने छापा िाध्यि र प्रसारणका िाध्यििा कायतरि जनशजक्तको
योग्यिा र क्षििा तनधातरण गरी तिनलाई जिाफदे ही बनार्नेछ ।

3.4.

सञ्चार िाध्यिलाई स्थानीय जनिाको सरोकार र प्रदे शका प्राथतिकिाका क्षेरका साथै
उपभोक्ता अतधकार िथा जनिेिना अतभिृवर्द्, विपद् जोजखि न्त्यूनीकरण िथा सुशासन
सम्बन्त्धी सािग्री प्रकाशन िथा प्रसारण गनत प्रोत्सावहि गररनेछ ।

3.5.

सञ्चारका िाध्यिहरूको िगीकरण गरी प्रदे श सरकारबाट उपलब्ध हुने लोककल्याणकारी
विज्ञापन िथा अन्त्य सहुतलयि तनधातरण गररनेछ ।

3.6.

सञ्चार िाध्यििा प्रस्िुि गररने सािग्रीिा प्रदे श तभरको विविधिाको सम्बोधन गदै स्थानीय
भार्ाको प्रस्िुतिलाई प्रिर्द्तन गरी स्थानीय सािग्रीको प्रकाशन एिि् प्रसारण गनत प्रोत्सावहि
गररनेछ ।

3.7.

विदे शी लगानीको तनणातयक भूतिका हुने गरी सञ्चार िाध्यि सञ्चालन गनत कानूनी रुपिा
रोक लगार्ने छ । नेपाली नागररक िारै सञ्चार िाध्यििा सञ्चारकिी िथा कितिारी
हुनसक्ने नीति तलर्नेछ ।

3.8.

विदे शी परपतरकाको नेपाली सं स्करण िा िुद्रण एिि् विदे शी रे तडयो र टे तलतभजनको
प्रसारण, पुनः प्रसारण, ररले प्रसारण र विदे शी उत्पादनको प्रसारण यस प्रदे शबाट हुने
भएिा त्यस्िा प्रसारणलाई नेपालको सं विधानको िित र भािना एिि् प्रदे शको िौतलक
सं िेदनशीलिािा असर नपने गरी प्रकाशन िा प्रसारण गनत कानूनद्वारा व्यिजस्थि
गररनेछ।

3.9.

जनिाको सूिनाको अतधकार र राज्यको नागररक प्रतिको दावयत्ि बहन गनत प्रदे शका सबै
क्षेर र सिुदायिा पुग्न सक्ने गरी साितजतनक सेिा प्रसारण सिेिको व्यिस्था तिलाउन
एक स्िायत्त तनकायको रुपिा “प्रादे जशक सूिना िथा सञ्चार प्रतिष्ठान” स्थापना गररनेछ ।
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3.१0. सञ्चार िाध्यििा सरकारी विज्ञापनको सिानुपातिक
कितिारीको

श्रि

वििादिा

िध्यस्थिा, सञ्चार

वििरण, श्रिजीिी

िाध्यिहरुिा

आिार

परकार
सं वहिा

र

िथा

ु ाई, सञ्चारकिीको क्षििा
स्ितनयिनको प्रिर्द्तन िथा सञ्चार िाध्यि विरुर्द्को उजुरी सुनि
विकास लगायिका आिश्यक कायत गने व्यिस्था तिलार्नेछ ।
3.१1. सञ्चार क्षेरिा तनरन्त्िर रुपिा लािो सिय काि गरे का परकारहरुको ज्ञान, सीप, क्षििा
िथा अनुभिको कदर गने व्यिस्था तिलार्नेछ र उनीहरुको अनुभि नयाूँ पुस्िािा
हस्िान्त्िरण गनत प्रोत्साहन गररनेछ ।
3.१2. सञ्चारकिी िथा कितिारीको सािाजजक सुरक्षा िथा कायतस्थलजन्त्य जोजखि न्त्यू नीकरणका
लातग एक योगदानिा आधाररि “सञ्चारकिी सुरक्षा कोर्” स्थापना गने व्यिस्था
तिलार्नेछ ।
3.१3. केिुलिा आधाररि सञ्चार िाध्यिहरुलाई व्यिजस्थि गररनेछ ।
3.१4. कानून पालना नगने सञ्चार िाध्यिलाई प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने सिै प्रकारका
सुविधाबाट िजञ्चि गररनेछ ।
३.१5

सञ्चार िाध्यिहरूलार्त जुनसुकै अिस्थािा पतन सञ्चालन हुन सक्ने गरी सुरक्षा व्यिस्था
तिलार्नेछ ।

४. विर्यगि नीति
४.१. प्रसारण सेिा
4.१.१.

सं घीय सरकारबाट उपलब्ध गरार्ने विक्िेन्त्सी प्रदे श सरकारबाट बाूँडफाूँट गररनेछ ।
कुनै एक व्यजक्त, सं स्था िा सञ्चालकलाई एक भन्त्दा बढी विक्िेन्त्सी उपलब्ध गरार्ने
छै न ।

4.१.२.

विक्िेन्त्सी राविय श्रोि भएकाले यसको खररद विविलाई तनरुत्सावहि गनत प्रसारण
सं स्थाको स्िातित्ि खररद, तबवि िा हस्िान्त्िरण भएपतन सो प्रसारण सं स्थाले उपयोग
गरे को विक्िेन्त्सी खररद, तबवि िा हस्िान्त्िरण भएको िातनने छै न । यसै गरी एकपटक
विक्िेन्त्सी प्राप्त गररसकेपतछ ३ िर्तसम्ि नविकरण नभएको अिस्थािा सो विक्िेन्त्सीिा
प्रसारण गनत ददर्ने छै न ।यस्िा विक्िेन्त्सीहरुलाई पुनः नयाूँ सरह वििरण गने व्यिस्था
गररनेछ ।

4.१.३.

प्रसारण क्षेरका र्जाजि प्राप्त सं स्थाले परस्पर सहितििा पूिातधारहरुको सहप्रयोग िथा
साझेदारी गनत िाहेिा त्यस्िा प्रयासलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
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4.२ प्रादे जशक सूिना िथा सञ्चार प्रतिष्ठान
4.२.१.

प्रदे श सरकारले सञ्चालन गने साितजतनक सेिा प्रसारणको सिेि व्यिस्थापन तिलाउन
“प्रादे जशक सूिना िथा सञ्चार प्रतिष्ठान” को स्थापना गररने छ । साविकका साितजतनक
सञ्चार िाध्यिका क्षेरीय प्रकाशन/प्रसारण केन्त्द्रहरूलार्त प्रादे जशक सं रिनािा ल्यार्त
प्रतिष्ठान िाफति व्यिस्थापन गररनेछ ।

4.२.2. प्रादे जशक सूिना िथा सञ्चार प्रतिष्ठानिा सूिना िथा सञ्चार क्षेरिा अनुभि प्राप्त
व्यजक्तलाई तनयुक्त गरी साितजतनक उत्तरदावयत्ि सवहिको स्ििन्त्र र व्यिसावयक
सं स्थाका रुपिा विकास गने व्यिस्था गररनेछ ।
4.२.३.

सञ्चार िाध्यििा प्रसारण हुने विर्यिस्िुलाई सिािेशी बनाउूँदै स्थानीय जनिाको
सरोकारका विर्य, सिेिनािुखी कायतिि, प्रदे श तभरका सं स्कृतिहरुको सं रक्षण एिि्
जगेनात गनत प्रोत्साहन गररनेछ ।

4.३ तनजी एिि् व्यिसावयक प्रसारण
4.३.१.

तनजी क्षेरबाट प्रसारण हुने एफ.एि्. रे तडयो र टे तलतभजन लगायिका प्रसारण
िाध्यिलाई स्ििन्त्र, जिाफदे वह, तनष्पक्ष र व्यिसावयक सं स्थाका रूपिा सञ्चालन हुने
िािािरण तसजतना गररनेछ ।

4.३.२.

प्रसारण िाध्यिलाई क्षििा र लगानीका आधारिा ठू ला, िझौला र साना िथा उद्देश्यका
आधारिा सािुदावयक र व्यिसावयक गरी िगीकरण गररने छ । सािुदावयक प्रसारण
सं स्थालाई अनुदान र अन्त्य सहुतलयििा विशेर् प्राथतिकिा ददर्नेछ ।

4.३.३.

एफ.एि रे तडयोको सञ्जाल (नेटिवकतङ) िाफति हुने प्रसारणका कारण प्रदे श तभरका
भार्ा, सं स्कृति र रहन सहनिा पनत सक्ने नकारात्िक प्रभाि न्त्यू नीकरण गनत नेटिवकतङ
िा ररले प्रसारण गनुत पूि त प्रदे श सरकारबाट अनुिति तलनुपने व्यिस्था गररनेछ ।

4.३.४.

सञ्चार िाध्यिबाट प्रसारण हुने कायतििको गुणस्िरीयिा र जिाफदे वहिा िहन गने
सं स्कृतिको विकास गनत प्रसारकको योग्यिा सम्बन्त्धी व्यिस्था गररनेछ ।

4.४ सािुदावयक प्रसारण
4.४.१

उपभोक्ता सिूह, स्थानीय िह, साितजतनक यािायाि, जलिायु पररिितन, हािापानी िथा
िौसि, जनस्िास््य, पयतटन र कृवर्सूँग सम्बजन्त्धि सरकारी तनकाय, गैरसरकारी सं स्था िा
सहकारी, स्थानीय क्लि, गुठी, सािुदावयक िा साितजतनक शैजक्षक सं स्थाको स्िातित्ििा
रहे को नाफा आजतन नगने उद्देश्यका साथ सञ्चातलि एफएि, रे तडयो र टे तलतभजनहरूलाई
सािुदावयक सेिा प्रसारणका रूपिा तलर्नेछ ।
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4.५. सूिना संकलन र वििरण
4.५.१.

प्रदे श तभर भएका घटनालाई सिािारका रुपिा सं कलन गरी सञ्चार िाध्यिलाई
उपलव्ध गराउने व्यिसावयक प्रयोजनका लातग सिािार सतिति जस्िा सं स्था स्थापना
गनत तनजी क्षेरलाई सिेि प्रोत्सावहि गररनेछ ।

4.५.२.

प्रदे श सरकार र वितभन्न तनकायहरूबाट प्रदे श तभरका िहत्िपूण त सूिना सं कलन गरी
सूिना बैंकको रूपिा सं ग्रह र वििरण गनत प्रदे श स्िरीय एक सूिना केन्त्द्र स्थापना
गररनेछ ।

4.६ छापा सञ्चार िाध्यि
4.६.१.

प्रदे श स्िरका छापा िाध्यिको दिात, अतभलेख, िगीकरण र तनयिन गने व्यिस्था
तिलार्ने छ । दिात भई िोवकएको सिय तभर प्रकाशन नभएको पर पतरकाको नाि
नयाूँ पतरका दिात गनत िाहने व्यजक्त िा सं स्थाले प्रयोग गनत पाउने व्यिस्था गररनेछ।

4.६.२.

छापा सञ्चार िाध्यिलाई उपलव्ध गरार्ने लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई औजित्यका
आधारिा वििरण गने व्यिस्था तिलार्नेछ । अनुदानका लातग िार परपतरका
प्रकाशन गने प्रिृजत्तलाई तनरुत्सावहि गररनेछ ।

4.६.३.

विविध विधािा गररने परकाररिाको प्रिर्द्तन गदै प्रदे श तभर प्रिलनिा रहे का स्थानीय
भार्ािा सिेि परपतरकाको प्रकाशन गनत प्रोत्साहन गररनेछ ।

4.७ विद्युिीय सञ्चार िाध्यि
4.७.१.

अनलार्न िथा सािाजजक सञ्जालिा आधाररि जुनसुकै विद्युिीय सञ्चार िाध्यि दिात
गरे र िार सञ्चालन गनुत पनेछ ।

4.७.२.

सिािारिूलक विद्युिीय सञ्चार िाध्यिलाई िगीकरण गरी अन्त्य सिािार िाध्यि सरह
सुविधा र तनयिनको व्यिस्था गररनेछ ।

4.७.३.

श्रोि पुवि नहुने, कसै को िररर हत्या हुने र गलि लाभ तलनेगरी िा आि िातनसिा
वहं सा, आिं कलाई प्रोत्साहन गने सािग्री प्रकाशन िा प्रसारण गनत पार्ने छै न । गलि
तनयिका साथ त्यस्िो सािग्री प्रकाजशि गरे को पार्एिा सार्िर सुरक्षा सम्िन्त्धी कानून
अनुसार पररक्षणको व्यिस्था तिलार्नेछ ।

4.७.४.

यस प्रदे शलाई लजक्षि गरी अन्त्य प्रदे शबाट र्न्त्टरनेटको िाध्यिबाट सञ्चालन हुने
विद्युिीय सञ्चार िाध्यिको तनयिनको व्यिस्था गररनेछ ।
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4.७.५.

सूिना िथा सञ्चार प्रवितधको अिाजछछि प्रयोगलाई तनरुत्सावहि गनत र्न्त्टरनेट सेिा
प्रदायकसूँग सिन्त्िय र सहकायत गररनेछ ।

4.७.६.

फेसबुट, युट्यूि लगायिका सािाजजक सञ्जालिा आधाररि अन्त्य विद्युिीय िाध्यिलाई
तनयिनको दायरािा ल्याई यसका सकारात्िक प्रभािको प्रिर्द्तन गनत र दुरुपयोग
तनयन्त्रण गनत नेपाल सरकार र अन्त्य प्रादे जशक सरकारसूँग सिन्त्िय गररनेछ ।

4.८ िलजिर
4.८.१.

पयतटकको गन्त्िव्यस्थलका रुपिा रहेका यस प्रदे शको पयतटकीय स्थानको विकास र
प्रिर्द्तन गरी राविय एिि् अन्त्िराविय िलजिर छायाङ्कनस्थलको रुपिा विकास गनत
िलजिर पयतटनलाई प्रोत्साहन गररनेछ । यस क्षेरिा िलजिर छायाङ्कन गनत आउने
सिूहलाई सुरक्षा र सहजीकरण गनत विशेर् व्यिस्था गररनेछ ।

4.८.२.

यस प्रदे शको िौतलकिा एिि् सं स्कृतिलाई प्रतितबजम्बि गने, वितभन्न िािृभार्ािा
उत्पाददि िथा प्रदे शको िौतलकिा र पवहिानलाई प्रिर्द्तन गने िलजिरलाई सरकारले
विशेर् सुविधा िथा सहुतलयि उपलव्ध गराउनेछ ।

4.९ विज्ञापन
4.९.१.

प्रदे शतभर सञ्चातलि विज्ञापन एजेन्त्सीको दिात प्रदे शस्िरिा नै गने व्यिस्था तिलार्ने छ
। प्रदे शस्िरीय िा राविय सञ्चार िाध्यिबाट प्रसारण हुने प्रदे श तभरका विज्ञापनलाई
प्रदे शस्िरीय एजेन्त्सीबाट उत्पादन गने व्यिस्थालाई प्रिर्द्तन गररनेछ ।

4.९.२.

आि उपभोक्तािा विज्ञापनले पाने नकारात्िक प्रभािको न्त्यू नीकरण गनत र उपभोक्ताको
उत्पादन र सेिा छनौट गनत पाउने अतधकार सुतनजिि गनत अियातददि, अशोभनीय र
सं विधानको भािना प्रतिकूल विज्ञापन सािग्री प्रकाशन िा प्रसारण गनत नपार्ने व्यिस्था
गरी उपभोक्ता वहिको सं रक्षण गररनेछ ।

4.९.३.

सञ्चारिाध्यिले राजनीतिक सिठनका नाििा तनिातिनको सिय िा अन्त्य सियिा
तनिातिनको स्िच्छिा र साितजतनक ियातदािा प्रतिकूल प्रभाि पाने विज्ञापन िा अन्त्य
सािग्री प्रसारण गनत नपाउने गरी आिश्यक कानूनी व्यिस्था गररनेछ ।

4.९.४.

सञ्चार िाध्यिले कुनै तनजिि वििार, धित र आस्था अथिा ब्रान्त्ड, उत्पादन िा सेिाको
िार प्रिार िा एकातधकार रहने गरी प्रकाशन, प्रसारण िा प्रदशतन गनत नपाउने गरी
आिश्यक कानूनी व्यिस्था गररनेछ ।
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4.९.५.

जनवहिकारी विज्ञापन प्रसारण गनत प्रसारकलाई प्रोत्साहन र प्रिर्द्तन गररनेछ ।

4.९.६.

प्राकृतिक विपद्ले खडा गरे को सङ्कटका सियिा आिश्यक सूिना िथा सन्त्दे श प्रिाह
गनत सहुतलयि दरिा िा तनःशुल्क प्रकाशन िा प्रसारणको व्यिस्था सुतनजिि गररनेछ।

4.९.७.

कुनै उत्पादन िा सेिाका सम्बन्त्धिा गलि सूिना प्रिाह हुन नददन त्यस्िो उत्पादन िा
सेिा प्रिाह भएका सूिनाको कानूनी दावयत्ि सम्बजन्त्धि विज्ञापनदािा, प्रकाशक र
प्रसारकले िहन गनुत पने व्यिस्था गररनेछ ।

4.९.८.

ु जस्िा बाह्य
होतडतङ बोडत, विद्युिीय तडस््ले, विज्ञापन टािर, तभत्ते लेखन र उच्ि िेलन
(आउटडोर) विज्ञापन प्रदशतन गनत, राख्न िा जडान गनत अनुिति ददर्ने क्षेर छु ट्याई
जनिाको सुरक्षा, स्थानीय क्षेरको सौन्त्दयत र िािािरणको स्िच्छिा सुतनजिि गनत
स्थानीय िह एिि् अन्त्य सम्बर्द् तनकायसूँगको सहकायतिा आिश्यक व्यिस्था गररनेछ।

4.९.९. विज्ञापनलाई स्थानीय स्िरका सञ्चारिाध्यििा वििरण गनतका लातग प्रोत्साहन गररनेछ ।
4.९.10. विज्ञापन अतिररक्त खित होर्न लगानी हो भन्ने िान्त्यिालाई प्रिर्द्तन गररनेछ ।

4.१० टे तलतभजन तसग्नल र केिुल वििरणसम्बन्त्धी व्यिस्था
4.१०.१. प्रकाशन

र

प्रसारण

जस्िै

अन्त्य

विविध

सािग्रीको

वििरण

सिेि

अतभव्यजक्त

स्ििन्त्रिासूँग जोतडएकाले टे तलतभजन तसग्नल र केिुल वििरणलाई तडजजटल प्रणालीिा
रूपान्त्िरण गररनेछ ।
4.१०.2. अव्यिजस्थि िार एिि् केिलको व्यिस्थापनका लातग िाररवहि प्रवितध एिि् भूतिगि
िाध्यिको प्रिर्द्तन गररनेछ ।
4.१०.3. केिुल प्रसारकहरूले स्थानीय िा सािुदावयक टे तलतभजनको प्रसारणलाई प्राथतिकिाका
साथ प्रसारण गने व्यिस्था तिलार्नेछ ।
5. नीति कायातन्त्ियनको कानूनी व्यिस्था, अनुगिन िथा िूल्याङ्कन
5.१. यो सञ्चार नीति कायातन्त्ियन गनत आिश्यक कानूनी व्यिस्था गररनेछ ।
5.२.

यो सञ्चार नीति कायातन्त्ियन गदात स्थानीय िह र सं घीय सरकारसूँग आिश्यक सिन्त्िय
गररनेछ ।

5.३. यो सञ्चार नीतिको कायातन्त्ियनको अनुगिन गनत सरोकारिालाहरू सिेि सं लग्न एक
अनुगिन सतिति गठन गररने छ ।
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५.४

यो सञ्चार नीतिलाई प्रत्येक पाूँि िर्तिा यसका असर िथा प्रभाि िूल्याङ्कन गरी
पुनरािलोकन गररनेछ ।

५.५

प्रदे श स्िरिा आिश्यक ऐन, कानून, सं स्थागि व्यिस्था, जनशजक्तको व्यिस्था नभए सम्ि
सं घीय ऐन, कानून, सं स्थागि व्यिस्था र जनशजक्त पररिालन गरी यस नीति अनुसार
सम्पादन गनुत पने तनयिन र व्यिस्थापनका कायत सम्पादन गररने छ ।

सिाप्त
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