सूचना तथा स�ार �े�को दीघ� कालीन नीित २०५९
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��तावना
देश िवकासको लािग एक अप�रहाय� पूवा�धारको �पमा रहेको सूचना तथा स�ार �े�ले मुलुकको सवा��ीण िवकासमा िविश�
प�रक�पना गरे मुतािवक �याय र नैितकतामा आधा�रत एक �व�थ, स�य एवं सुसं�कृत समाज िनमा�णका लािग सूचना

स�ालन गन� हरेक िवकास काय� ह��ारा स� वसाधारण नाग�रकह�को दैिनक जीवनमा सकारा�मक प�रवत� न �याएर िवकासलाई
�भावका�रतामा नै िनभ� र गद� छ । हा�ो ज�तो भौगो�लक �ि�ले िवकट तथा आ�थ� क एवं शैि�क �ि�ले िपछिडएको मुलुकमा
रा�� िनमा�णमा स�रक गराउनमा स�ार �े�को िवकास, िव�तार एवं समुिचत प�रचालनले नै सश� भूिमका खे�न स�छ

देशले अवल�बन गरेको खुला, उदार एवं �ित�पधा��मक आ�थ� क वातावरणसँग तादा��य रा�दै स�ार �े�को िवकास एवं

�ि�कोण �लई �यावसाियक �पमा ग�रनु पिन उ��कै आव�यक भैसकेको छ । यसो गदा� एकाितर स�ार �े� �वयं आ�मिनभ� र
पिन ह�का ह� न पु�छ भने अक�तफ�स�ार �े�को िवकासबाट सामा�जक �े�को िवकासका साथै सम� आ�थ� क िवकासका
रहेको ग�रबी घटाउनमा पिन सहयोग पु� स�ने ह� �छ । स�ार �े�मा हाल िनजी �े� पिन लगानी गन� आकिषत� भैरहेको

�यासह�लाई पिन �वागत गद� नयाँ स�ार युग िनमा�णका लािग �व�थ �ित�पधा��मक �पमा अिघ ब�नु पिन उ��कै आव�यक
सुिवधा अ�धरा�यभरका �ामीण �तरस�म पुर्याउने प◌�वाधारका लािग आव�यक स�ार �णालीको िव�तारका साथ-साथै
बढाउन सहयोग पुर्याई रा��का सामु ग�भीर चुनौतीको �पमा रहेको ग�रवी िनवारण गन� एवं सामा�जक प�यौटेपनलाई
पुर्याउने अिभ्�राय राखी सूचना तथा स�ार �े�को समुिचत िवकास र िव�तारलाई उ�च मह�व िदएको �थयो ।

नव� योजनाले आ�मसात गरेका उपयु�� अवधारणाह�को काया��वयनका �सल�सलामा सूचना तथा स�ार �े�को द◌�ीघकालीन
सूचना तथा स�ार �े�सँग स�ब� सबै सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायह�को संल�ता र सहयोगमा सूचना तथा स�ार
ग�रएको छ ।

सूचना तथा स�ार �े�का मु�य दीघ� कालीन नीितह�

सूचना तथा स�ार �े�को सम�वया�मक िवकासका लािग अपनाइने मु�य दीघ� कालीन नीितह� िन�न अनु�प रहेका छन्

१. िव�वमा हाल �ादभ
ु ा�व भएका उपयु� आधुिनक �िव�ध एवं स�ार साधनह�को �योग गद� सम�वया�मक तथा �ित�पधा��मक
�े�को िवकास गन� ।

२. ह� लाकलाई �वाय� बनाई �यावसाियक, �ित�पधा��मक र �ाहकका चाहना अनुसारका गुण�तरीय सेवाह� �दान गन�
�ि�कोणले आ�मिनभ� र बनाउने ।

३. सुर�ण मु�णालयलाई �वाय� बनाई �यावसाियक र �तरयु� सेवा �दान गन� स�म सं�थाको �पमा िवक�सत गरी

४. आ�थ� क िवकासमा समेत सघाउ पुर्याउने िक�समबाट अ�धरा�यका मह�वप◌�ण्◌ा �थानह�मा �थानीय दरू स�ार

योजनाको अ��यस�ममा �ितशय �यtmि◌ १५ लाइन टे�लफोनकोे ल�य �लई दरू स�ार सेवालाई �ामीण �तरस�म पुर्याउने
५. नेपाल अ�धरा�यको संिवधान, २०४७ �ारा �ाथिमकताका साथ ��याभूत िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता तथा

िवषयको सूचना मा�े र पाउने हकको मूल मम� अनु�प सूचना र स�ार मा�यमह�लाई �ित�पध्�◌ाा�मक, िव�वसनीय,
६. �व�थ, मया�िदत �यावसाियक तथा सं�थागत प�का�रताको िवकास गन� ।

७. सूचना िवभागलाई �ी ५ को सरकारका काम कारवाहीह�बारे स� वसाधारण जनता र �वदेश तथा िवदेशमा सूचना �वािहत
गन� ।

८. �ेेस काउ��सललाई छापा मा�यमह�को �ितिन�धमूलक सं�थाको �पमा िवक�सत गरी िन��चत आचार संिहता अनुकूल
�यावसाियक प�का�रताको िवकास गन� स�ने स�म र साधन स�प� िनकाय बनाउने ।

९. छापा मा�यम (Print Media) को स�ालन �ित�पधा��मक �पमा िनजी �े�बाट गराउने �येय �लई गोरखाप� सं�थानको
।

१०. समाचार संकलन, स�पादन र िवतरणमा आधुिनक �िव�धको �योग गद� सिमितको सेवा सु�ढीकरण र िविव�धकरण
संल�ता गराउने ।

११. नेपाल अ�धरा�यको संिवधानले ��याभूत गरेको जनताको सुसूिचत ह� ने अ�धकारलाई प◌�ण्◌ा �पले �थािपत गन�

�भावका�रताको अनुगमन एवं �सारण �णालीको �यव�थापनलाई सुिन��चत गन� �शासिनक इकाईको संरचना गरी रेिडयो
समानुपाितक �पले अ�धरा�य�यापी बनाउं दै लैजाने ।

१२. िव�ुतीय �सारण मा�यमह�लाई �ित�पधा��मक र िव�वसनीय बनाई �व�थ मनोर�न, �ान एवं सूचनाको �वाह

�ित�पधा��मक िवकास तथा िनयमन (Regulation) का लािग िनयामक िनकायका �पमा राि�� य �सारण �ा�धकरणको
�भावकारी �पमा स�ालन गन� ।

१३. उपयु� भौितक प◌�वाधारको िवकास गरी रेिडयो नेपाल तथा नेपाल टे�लिभजनलाई राि�� य �सारण सं�थाका �पमा
१४. रा��भाषा तथा राि��य भाषाका नेपाली चलिच�ह�को िनमा�णमा �ाथिमकता िदई नेपाललाई अ�तर� ◌�ााट� य चलिच�
�ो�सािहत गन� ।

१५. िव�ापन �यवसायलाई राि��य उ�ोगको �पमा सु�ढ गद� राि��य अथ� त��मा यस �यवसायको योगदानलाई �ो�साहन

१६. िव�ापनमा �यु� भाषा, शैली एवं सां�कृितक िवषयव�तुको अनुगमन गरी िव�ापनलाई रोचक र �भावकारी बनाउने
अ. ह� लाक �े�स�ब�धी द◌�ीघकालीन नीित
१. उ�े�य

१.१ ह� लाकलाई �वाय� बनाई �यावसाियक, �ित�पधा��मक र �ाहकका चाहना अनुसारका गुण�तरीय सेवाह� �दान
�ि�कोणले आ�मिनभ� र बनाउने ।
२. नीित / काय� नीित
२.१ नीित

२.१.१ ह� लाक सेवालाई �यावसाियक, �ित�पधा��मक, आ�मिनम� र तथा �वाय� िनकायका �पमा संचालन गन� ।

२.१.२ िव�मान सेवालाई भरपद�, �ित�पध� बनाउने र �ाहकको चाहनालाई �ाथिमकता िददै ह� लाक सेवामा िव�ुतीय

संचालन गद� जाने ।

२.१.३ आधुिनक�करणका लािग भौितक प◌�वाधार िवकास गन� र या��ीकरण, डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा आ�नै साधनबाट
२.१.४ जनशि� िवकास गन� र काय� रत जनशि�लाई उ��े�रत गन� िविवध उपाय अपनाउने ।
२.१.५ िफलाटे�लक प◌��व��नमा जोड िदने ।

२.१.६ ह� लाकको चल अचल स�प��लाई �यावसाियक �योगमा समेत �याउने ।

२.१.७ ह� लाक सेवा स�ालनमा �थानीय िनकाय तथा िनजी �े�को सहभािगता गराउने ।

२.१.८ िनजी �े�बाट स�ा�लत ह� लाक �कृितका सेवाह�लाई िनयिमत र �यव��थत गरी �य�ता सेवाह�को स�ालनमा

२.१.९ िवके��ीकरणको अवधारणा अनुसार �थानीय तहमा स�ा�लत अित�र� ह� लाक सेवालाई स�भव भएस�म �थानीय
२.२ काय� नीित
पिहलो चरण
२.२.१ सु�मा स�म र अ�धकार स�प� ह� लाक सेवा वोड� को गठन गन� ।

२.२.२ िव�मान ह� लाक स�व�धी कानूनह�मा समसामियक प�रवत� न गरी �यवसाियक �पले संचालन गन� स�ने बनाउने

२.२.३ सवै गाउँ िवकास सिमितस�म ह� लाक सेवा िव�तार गन� र आव�यकतानुसार संगठन एवं जनशि�मा पुनरावलोकन
जनशि� िन��चत गन� ।

२.२.४ �ामीण �े�मा संचा�लत ह� लाकह�लाई �थानीय िनकायबाटै संचालन गन� स�भा�यता अ�ययन गरी स�भा�य दे�खएमा
२.२.५ आ�त�रक �ुत सेवालाई �यापक �पमा िव�तार गद� जाने ।

२.२.६ सबै �ज�ा ह� लाकह�मा वैदेिशक पु�ल�दा दता� र िवतरण गन� �यव�था िमलाउदै जाने ।

२.२.७ अ�तरा�ि��य �ुत डाँक सेवा (EMS) लाई िव�व�यापीकरण गन� िदशामा अ�धकभ�दा अ�धक देशसंग सेवा िव�तार
२.२.८ �ुत डाँकको लािग अल�गै काया�लय �थापना गन� ।

२.२.९ अ�तरा�ि��य �ुत डाँक सेवा (EMS) को दता� र िवतरण गन� काय� काठमा�ड�का अित�र� अ�य शहरह�मा पिन

२.२.१० आ�त�रक तथा अ�तर� ◌�ााट� य �ुत सेवामा ह� लाक व�तुह�को अव�था जाँच गन� �णाली (Track and Trace Syst
२.२.११ स�प◌�ण्◌ा डाँक रेखाह�को पुनरावलोकन गन� र आव�यकता अनुसार नयाँ डाँक रेखाको �थापना र अनाव�यक
२.२.१२ ह� लाक िनद�िशका तयार गन� ।

२.२.१३ ह� लाक संकेत न�वरलाई अिनवाय� �पमा �भावकारी ढंगले काया��वयन गराउने ।
२.२.१४ ह� लाक साम�ी आप◌�ित� �यव�थामा �भावका�रता �याउने ।

२.२.१५ के��ीय काया�लयह�, �े�ीय िनद�शनालयह� एवं �ज�ा ह� लाक तथा इलाका ह� लाकह�को भवन िनमा�ण सुधार
२.२.१६ ह� लाक �िश�ण के��को भौितक प◌�वाधार एवं �मता वृि� गन� ।

२.२.१७ धनादेश सेवालाई सु�ढ गरी अ�तर� ◌�ााट� य �े�मा समेत िव�तार गन� ।
२.२.१८ बचत ब�क सेवालाई सु�ढ गरी िव�तार गन� ।

२.२.१९ आ�त�रक तथा वैदेिशक धनादेश भु�ानीको �भावकारी �यव�था गन� च�कोषमा वृि� गद� जाने ।

२.२.२० रा��को सं�कृित एवं पय� टक�य मह�व दशा�उने खालका ह� लाक िटकटह�को �काशनमा �ाथिमकता िदने र िटकटको
२.२.२१ सेवाको मापद�ड कायम गन� ।

२.२.२२ ह� लाक अपराधलाई कम गन� िनरी�ण �ि�यालाई �भावकारी बनाउने ।

२.२.२३ ह� लाकमा काय� रत जनशि�लाई आकिषत� गन� र उ��ेरणा जगाउन िविवध उपायह� अपनाउने ।

२.२.२४ ह� लाक व�तुको घन�वको आधारमा काठमा�डौ बाहेक अ�य� पिन डाँक के�� (Mail Centre) खो�ने ।

२.२.२५ ह� लाक सेवालाई �भावकारी बनाउने िदशामा �या�स, मू�यदेय (Cash on Delivery), पो�ल जायरो (Postal G

Interface (E.D.I.) र इ�टरनेट सेवा ज�ता िविवध एजे�सी सेवाह� स�ालन गन� ।
दो�ो चरण
२.२.२५ िनजी �े�बाट संचा�लत कु�रयर सेवाह�लाई िनयिमत र �यव��थत गन�, आव�यकता अनुसार िनजी कु�रयरह�संग
२.२.२६ िव�ुतीय ह� लाक (E-post) सेवा िव�तार गन� ।

२.२.२७ ह� लाकका ज�गा, भवन तथा अ�य चल अचल स�प��ह�को �योग तथा िवकासमा िनजी �े�को सहभािगता
२.२.२८ बजार अ�ययन गरी स�भा�य नयाँ सेवाह�को संचालन गन� ।

२.२.२९ ह� लाक �िश�ण के��लाई अ�तर� ◌�ााट� य �तरको ता�लम समेत संचालन गन� स�ने तु�याई द� जनशि� तयार
२.२.३० नयाँ िव�ीय सेवाह�को पिहचान गरी संचालन गन� ।

२.२.३१ िफलाटे�लक सेवाको �यावसाियक िव�तार र �व�न गन� तथा स�भा�य ठाउमा िफलाटे�लक शाखा िव�तार गद�
२.२.३२ ह� लाक सं�ाहलयको �थापना गन� ।

२.२.३३ अ�तर� ◌�ााट� य िवमान �थल न�जक अ�तर� ◌�ााट� य �तरको डाँक के�� (Mail Centre) �थापना गन� ।
ते�ो चरण
२.२.३४ बोड� ले आ�मिनभ� रतातफ�प◌�वाधारह� खडा गरेपिछ िनजी �े�ह�संग �ित�पधा� गन� स�ने िक�समको �वाय�
२.२.३५ आ�नै साधन माफ� सतह डाँक ढु वानी गन� �यव�था िमलाउने ।
२.२.३६ �मुख ह� लाकह�मा या��ीकरण गन� ।
चौथो चरण
२.२.३७ आ�थ� क �ि�कोणले आ�मिनभ� रता हा�सल गन� ।

२.२.३८ �ाहकको चाहना अनुसारका सेवाह� �तरीय ढंगले संचालन गद� जाने ।
आ. मु�ण �े�स�ब�धी द◌�ीघकालीन नीित
१. उ�े�य
१.१ सुर�ण मु�णालयलाई �वाय� बनाई �यावसाियक र �तरयु� सेवा �दान गन� स�म सं�थाको �पमा िवक�सत गरी

१.२ प◌�ण्◌ा �पमा सुर�ण मु�ण �णाली संचालन नभएस�म सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायलाई �यावसाियक मु�ण
१.३ मु�ण �े�को सम�वया�मक िवकासका लािग आव�यक संय��को �यव�था गन� ।
१.४ िनजी �े�का मु�णस�ब�धी उ�ोगह�लाई िवकास गद� लैजान �ो�साहन गन� ।
२. नीित / काय� नीित
२.१ िव�मान मु�ण तथा �ेस �िव�धस�ब�धी कानूनह�मा समसामियक प�रवत� न गरी समयानुकूल बनाउने ।
२.२ छपाइ स�ब�धी �ी ५ को सरकारको नीितमा दोहोरोपनको अ��य गन� ।

२.३ िवभागको लािग आव�यक पन� अ�याधुिनक भवनको �थम चरण ०सुर�ण मु�णालय) को िनमा�ण काय� नव� योजना

२.४ मूलतः गोपनीयता कायम रा�नु पन� �काशनह� र ह� लाक िटकट, हवाई प�, ब�क चेक, राहदानी, �वेश आ�ा, हवाई

सुर�ण मु�णका साम�ीह� मु�ण गन� सुर�ण छापाखानाको �पमा सुर�ण मु�णालयलाई िवकास गन� ।

२.५ क�चा पदाथ� तथा तयारी साम�ीह�को ढु वानीको लािग यातायात साधनको �यव�था नव� योजना अव�धिभ� िमलाउने
२.६ सरकारी िनकायका समसामियक िवषयस�ब�धी िविवध �यावसाियक छपाइका काय� नव� योजना अव�धभर
गन� ।

२.७ द◌�इरंगी ह� लाक िटकट र राज�व िटकटको छपाइ नव� योजना अव�धिभ� �ारंभ गन� ।

२.८ भिव�यमा मु�ण िवभागलाई अथ� म��ालय अ�त� ग�त राखी �भावकारी �पमा सुर�ण मु�णालय स�ालन गन� ।
२.९ स�म र अ�धकार स�प� सुर�ण मु�ण बोड� को गठन गन� ।

२.१० लेटर �ेस �िव�धलाई �मशः घटाउँ दै लगी अफसेट ०वेट तथा ड� ाइ) �ेस �िव�धको िवकास गन� ।

२.११ नव� तथा दश� योजना अव�धमा मु�ण सेवा संचालन तथा �याहार स�भारका लािग द� जनशि� उ�पादन गन�

२.१२ दश� योजना अव�धमा सुर�ण मु�णका सबै प◌�वाधारह� तयार गनु�का साथै भवनको दो�ो चरण ०मु�ा मु�णालय
लािग आव�यक मेसीनरी तथा उपकरणह� आयात गरी जडानको समेत �यव�था िमलाउने ।

२.१३ छापाखानाको समयानुकूल सुधार गरी आ�थ� क आ�मिनभ� रता हा�सल गन�तफ� ि�याशील रहने ।

२.१४ दश� योजना अव�धिभ� नेपाल राजप�को छपाइ काय� कानून, �याय तथा संसदीय �यव�था म��ालयलाई ह�ता�तरण
मु�ण र चार रंगी �तरीय छपाइवाहेकको छपाइ काय� समेत छो�ने ।

२.१५ अ�याधुिनक मु�ण य��ह� �थापना गरी थप सुर�ण मु�ण सेवा संचालन गन� ।

२.१६ दश� योजना अव�ध िभ�मा Mono type / Block making ज�ता काय� ह�को स�ा �थिय, Gravure
�िव�धको �योग गन� ।

२.१७ दश� योजना अव�धमा सुर�णका साथ साथै गोपनीय एवं �तरीय �यावसाियक मु�ण काय� गन� ।

२.१८ एघार� योजना अव�ध दे�ख कागजी मु�ाको छपाइ काय� �ारंभ गन� र सुर�ण मु�ण (Security Printing) को

२.१९ बा�� योजनामा अ�याधुिनक मु�ण य��ह�को �थापना गरी सबै �कारका सुर�ण मु�ण सेवा �वदेशमा नै स�ालन
आ�मिनभ� र ब�े ।

२.२० िनजी �े�का मु�ण उ�ोगको िवकास, िव�तार एवं प◌��व��न र मु�ण �ेे�को सम�वया�मक िवकासका लािग मु�णस�ब�धी
एउटा मु�ण काउ��सलको �यव�था गन� ।

२.२१ सुर�ण मु�णका �पमा िवक�सत �ी ५ को सरकारको छपाखानाबाहेक �ी ५ को सरकारले �यावसाियक �पमा
२.२२ नेपालमा छापाखानास�ब�धी आव�यक जनशि� तयार गन� िनजी �े�को सहभािगतामा समय सापे� �ािव�धक
इ. दरू स�ार �े�स�ब�धी द◌�ीघकालीन नीित
१. उ�े�य
१.१ �े�ीय स�तुलन कायम गन� गरी दरू स�ारका मा�यमह�को िवकास तथा िव�तार �ित�पधा��मक �पमा गराउने ।

१.२ आ�थ� क िवकासमा समेत सघाउ पुर्याउने िक�समबाट अ�धरा�यका मह�वप◌�ण्◌ा �थानह�मा �थानीय दरू स�ार

बा�� योजनाको अ��यस�ममा �ितशय �यtmि◌ १५ लाइन टे�लफोनकोे ल�य �लई दरू स�ार सेवालाई �ामीण �तरस�म

१.३ सूचना स�ार �िव�धको अनुस�धान, �योग र िव�तारमा जोड िदई सम� सामा�जक तथा आ�थ� क िवकासको प◌�वाधारका
२. नीित / काय� नीित
२.१ नीित
२.१.१ िव�मान सेवाह�को िव�तार, नयाँ सेवाह�को थालनी र सेवाको गुण�तरमा बृि� गरी �ित�पधा��मक वातावरणमा

पिन दरू स�ार सेवाको िव�तार गन� िनजी �े�लाई सहभागी गराउने ।
२.१.२ िफ्र�वे�सी �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउने ।

२.१.३ दरू स�ार �े�को िवकासका लािग आव�यक पूँजी आकिषत� गन� उपयु� रणनीितको अनुसरण गन� ।

२.१.४ दरू स�ार सेवाको �ित�पधा��मक िवकासमा िनजी �े�को लगानीलाई अिभवृि� गन� िनयामक िनकायलाई समसामियक
२.१.५ बा�� योजनाको अ��यस�ममा �ितशय �यि� १५ लाइन टे�लफोन पुर्याउने िक�समले द रू स�ार सेवाको िव�तार
२.१.६ दरू स�ार सेवाको िविवधीकरण र �तरमा वृि� गन� आधुिनक �िव�धको �योगलाई �ो�सािहत गरी देशिभ�ै पिन
घटाउन र सेवाको िव�वसनीयता बढाउन अनुस�धान तथा िवकासको काय� गन�, गराउने ।

२.१.७ राि��य सूचना प◌�वाधार (National Information Infrastructure) तयार गरी देशको सामा�जक
स�ने �ुततर सूचना �वाहको स�भा�यतालाई �यानमा राखेर कृिष, पय� टन, �वा��य, िश�ा, उ�ोग, वािण�य, ह� लाक
सहयोग पुर्याउने ।

२.१.८ द� जनशि�को उ�पादन तथा िवकास गन� ।

२.१.९ नेपाल िव�व �यापार संगठन (WTO) को सद�य भएको अव�थामा दरू स�ारका �े�मा आउने �ित�पधा�लाई
२.१.१० मुलुकको भौगो�लक िवकटतालाई �ि�गत गरी उपयु� दरू स�ार �िव�धको �योग गन� ।

२.२ काय� नीित
२.२.१ िव�मान सेवाह�को िव�तार, नयाँ सेवाह�को थालनी र सेवाको गुण�तरमा बृि� गरी �ित�पधा��मक वातावरणमा

२.२.२ िफ्र�वे�सी आव�यक पन� दरू स�ार �णालीको �यापक �योग ह� न थालेको र ती� �पमा य�ता �णालीह�को िवकास
स�ठना�मक संरचनाको सु�ढीकरण गरी �यसलाई �भावकारी बनाउने ।

२.२.३ राि��य िफ्र�वे�सी योजना (National Frequency Plan)मा पुनरावलोकन गरी अ�ाव�धक गन� ।

२.२.४ अ�तर� ◌�ााट� य �तरमा नेपालले �योग गन� अिब� टल �लटको उपयोगस�ब�धी काय� को सम�वय तथा काया��वयन

२.२.५ दरू स�ार �े�को �ित�पधा��मक िवकासका लािग उपयु� रणनीितको अनुसरण गरी िनजी �े�को पूँजी लगानीलाई
२.२.६ िव�वमा �ाद◌�भाव भएका नयाँ नयाँ �िव�धह�को �ान र उपयोग तथा दरू स�ार िनयमनस�ब�धी काय� मा नेपाल
२.२.७ टे�लफोन ए�सचे�ह�को �मता िव�तार तथा नयाँ �थापना गरी बा�� योजनाको अ�तस�ममा �ितशय �यtm
आव�यकतानुसार वायरलेस टे�लफोन सेवाको िव�तार गन� ।

२.२.८ अ�धरा�यका हालस�म दरू स�ार सेवा नपुगेका गाउँ िवकास सिमितह�मा सेवा उपल�ध गरा�ई वडाह�स�म िव�तार
२.२.९ दरू उपचार (Tele-medicine), दरू िश�ण (Distance Learning), दरू �शोधन (Tele-processing)
काय� लाई म�त पुर्याउने गरी िनजी �े�को सहभािगतामा �ज�ा सदरमुकाममा इ��टन�ट के�� (Internet Node) खडा
२.२.१० देशको सम� िवकासमा आव�यक पन� सूचना �वाहका लािग अ�धरा�यभर टे�लसे�टर (Telecenter) को

२.२.११ सम� सूचना प◌�वाधारको िवकासका लािग अ��टकल फाइबर, Wireless & Satellite Communications
काय� �मह�को िवकास र प◌��व��न गन� ।

२.२.१२ दरू स�ार �े�मा आधुिनक �िव�धको �योगलाई �ो�सािहत गन� र िव�मान �णालीको गुण�तरमा वृि� (Upgrade)
गन�, गराउने ।

२.२.१३ कृिष, �वा��य, िश�ा, पय� टन, उ�ोग, वािण�य आिद �े�को िवकासको लािग सहयोग पुर्याउन हाल िवक�सत
(Convergence) लाई �ि�गत गरी राि��य सूचना प◌�वाधार (National Information Infrastructure)

सूचना राजमाग� (Info Super Highway, North South Info Highway) िनमा�ण गन� र नेपाललाई िव�वका
जो�ने काय� समेत गन� ।

२.२.१४ दरू स�ार �े�को लािग आव�यक द� जनशि� तयार पान� र् िनजी �े�लाई समेत �ो�साहन िदने ।

२.२.१५ �ित�पधा��मक वातावरणमा काय� गन� स�ने गरी नेपाल दरू स�ार सं�थानको स�ठना�मक संरचनामा सुधार
२.२.१६ सन् २००४ दे�ख सबै िक�समका दरू स�ार सेवाह�मा प◌�ण्◌ा �ित�पधा� गराउने ।
र्

र् इ) सूचना �वाह तथा प�का�रता �े�
क) सूचना �वाह र प�का�रता
१. उ�े�य
१.१ नेपाल अ�धरा�यको संिवधान, २०४७ �ारा �ाथिमकताका साथ ��याभूत िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता तथा
िवषयको सूचना मा�े र पाउने हकको मूल मम� अनु�प सूचना र स�ार मा�यमह�लाई �ित�पध्�◌ाा�मक, िव�वसनीय,
१.२ �व�थ, मया�िदत �यावसाियक तथा सं�थागत प�का�रताको िवकास गन� ।

१.३ सूचना िवभागलाई �ी ५ को सरकारका काम कारवाहीह�बारे स� वसाधारण जनता र �वदेश तथा िवदेशमा सूचना
गन� ।

१.४ �ेेस काउ��सललाई छापा मा�यमह�को �ितिन�धमूलक सं�थाको �पमा िवक�सत गरी िन��चत आचार संिहता अनुकूल
�यावसाियक प�का�रताको िवकास गन� स�ने स�म र साधन स�प� िनकाय बनाउने ।
२. नीित / काय� नीित
२.१ संचार�ामको अवधारणा अनु�प सूचना िवभागका साथै �ेस काउ��सल र नेपाल प�कार महासंघ समेतका सूचना
एकथलोमा राखी सम�वया�मक �पमा स�ालन गन� हेतुले ती सं�थाह�को लािग आव�यक प◌�वाधारको िवकास गन�
ल�य�सत आब� गरी एक�कृत ढ�मा उपयोग गन� गराउने ।

२.२ �ी ५ को सरकारका िविभ� िनकायका सा�व�जिनक सूचना अ�धकृत वा �व�ाह�को बीचमा सम�वय कायम गरी
�ज�मेवारी वहन गन� सं�थाको �पमा काय� गन� सूचना िवभागलाई सूचना स��ेषण के��का �पमा िवक�सत गन� ।

२.३ नेपाल अ�धरा�यका �मुख �थानह�मा स�म र �भावकारी सा�व�जिनक सूचना के��ह� (Public Information Bure
सूचना िवभागको बीचमा आधुिनक संचार स�ालको �थापना र संचालन गन� ।

२.४ �वदेशी तथा िवदेशी प�कारह�का बीचमा अ�ययन, अनुस�धान, अ�ति�या� तथा �मणको आदान �दानस�ब�धी
२.५ �ी ५ को सरकारका के��ीय एवं �थानीय िनकायह� तथा सूचना िवभाग र संचार के��ह�को बीचमा आधुिनक
२.६ फोटो �योगशाला सु�ढीकरण गन� र फोटो सं�हालयको �थापना गन� ।

२.७. सूचना िवभाग एवं संचार के��ह�मा पु�तकालय एवं वाचनालयको िवकास�ारा स� वसाधारणले प�पि�का, पु�तक
�ानमा आधा�रत समाज (Knowledge Based Society) को िवकास गन� म�त पुर्याउने ।

२.८ प�का�रता �े�को �यावसाियक द�ताको िवकासको िन��त �वदेश र िवदेशमा प�कारह�लाई तालीम र अ�ययनको
२.९ स�ार मा�यमह�लाई राि��य पूँजी लगानीका उ�ोगको �पमा िवक�सत गन� ।

२.१० �यावसाियक प�का�रताको �ित�पधा��मक िवकासको लािग अनुकूल वातावरण बनाउन लोक क�याणकारी िव�ापन
२.११ �ेस काउ��सललाई छापा मा�यमह�को �ितिन�धमूलक �वत�� र स�म िनकायका �पमा िवक�सत गरी प�कार
२.१२ िवतरण संपरी�ण सिमितलाई �वाय�ता �दान गरी �यसलाई स�म तथा सु�ढ बनाएर प�पि�काको मू�यांकन

२.१३ संिवधान�ारा �द� सूचनाको हकलाई ��याभूत गराउनको िन��त सूचनाको हकस�ब�धी कानूनको �यव�था गन�
२.१४ �मजीवी प�कारह�को हक र िहतको संर�ण र स�व� ��न गन� ।

२.१५ सूचना र स�ारको पह� ँच आम जनतास�म पुर्याउनको लािग �थानीय सहभािगतामा सामुदाियक स�ार के��को

िवकास एवं स�ालन गन� �ो�साहन िदने ।

२.१६ नेपाली स�ार मा�यमह�को पह� ँच �मशः िव�व�यापी बनाउने एवं नेपालबाट �कािशत प�पि�काह� सहज �पमा
गन� ।

२.१७ मया�िदत, �तरीय, �ज�मेवार र �यावसाियक प�का�रताको प◌��व��न र �ो�साहन गन� प�का�रतासँग स�ब� सं�थालाई
२.१८ फोटो प�का�रता, काटु� न, सूचनामूलक �काशन र �सारण इ��टन�ट "अनलाइन" लगायत प�का�रताका अ�य िविभ�
सृजना गन� ।

२.१९ कुनै पिन �यि�, सं�था या क�पनीलाई �काशनगृह, समाचार एजे�सी, रेिडयो �सारण सं�था र टे�लिभजन �सारण

स�ालन गन� अनुमित िदने । यसरी अनुमित िदँदा दो�ो मा�यममा कूल लगानीको ४० �ितशतस�म मा� लगानी गन� पाउने
२.२० सूचना िवभाग र सा�क� �े�का रा��ह�का सूचना िवभाग (Information Bureau) बीच सूचना अदान�दान
२.२१ प�का�रता �े�मा संब� जनशि�को �मता वृि�का लािग �िश�ण/ता�लम/अ�ययन आिदको �ब�ध गन� ।

२.२२ नेपाली प�का�रताको �े�मा पया�� मा�ामा �वदेशी लगानी �वािहत भइरहेको ह� ँदा छापा मा�यमको िवकासका लािग
ख) प�का�रता (गोरखाप� सं�थान)
१. उ�े�य

१.१ छापा मा�यम (Print Media) को स�ालन �ित�पधा��मक �पमा िनजी �े�बाट गराउने �येय �लई गोरखाप�
गराउने ।

१.२ आधुिनक �िव�धको �योग गरी यसलाई �काशन गृह (Publishing House) को �पमा िवक�सत गन� ।

१.३ �तरीय, �व�थ र व�तुगत प�का�रताको सं�थागत िवकासमा योगदान पुर्याई नेपाली वा�यको िवकास र स�व� ��नमा
२. नीित / काय� नीित

२.१ गोरखाप� सं�थानलाई िनजी �े�को सहभािगतामा �ित�पधा��मक �पमा स�ालन गन� �यव�था िमलाई पिहलो चरणमा
२.२ गोरखाप� सं�थानलाई �काशन गृहको �पमा िवक�सत गन� ।
२.३ िन�न अनु�पको �काशन नीित अवल�बन गन� ।◌ः-

क) नेपाल अ�धरा�यको संिवधान २०४७ का आधारभूत मू�य, मा�यता र संरचना�ित आ�था बढाउने पा�साम�ी �कािशत
ख) सबै �े�, वग� , �यवसायका नाग�रकह�का िन��त उपयोगी ह� ने लेख रचना तथा िविभ� जात जाितको भाषा, सं�कृित
�कािशत गन� ।

ग) सामा�जक कुरीित, िवकृित एवं असामा�जक गितिव�धह� तथा अ�याय, अ�याचार ज�ता ि�याकलापलाई िन��सािहत
घ) स� वसाधारण जनतालाई राि��य स�पदाह�को मह�वबोध गरा�ई ितनीह�को संर�ण र स�व� ��नमा सचेत ह� न �ेरणा िदने

ङ) देश िनमा�णमा सृजना�मक भूिमका िनवा�ह गन� नाग�रकह�मा जाँगर र आ�मिव�वास पैदा गराउने खालका साम�ी �कािशत

च) पया�वरण/वातावरण स�तुलन र संर�ण िनिम� वन-जंगलको सुर�ा, वृ�रोपण, �दषू ण िनय��ण आिद काय� ह�मा आमजनताल
�कािशत गन� ।

छ) नेपाल बािहर पिन िवशेषतः नेपाली भाषा बो�लने �े�ह�मा नेपाली भाषा र सािह�यको उ�थानमा सहयोग पुर्याउने

ज) �यि�गत �वाथ� वा दरु ा�ह राखी ले�खएका, कसैको च�र� ह�या ह� ने, कुनै �यवसाय वा सं�थाको िव�वसनीयतामा आघात
ज�ता साम�ीलाई �थान निदने ।

झ) रा��ले अवल�बन गरेका पररा�� नीितको �ितकूल ह� ने िक�समका समाचार वा लेख रचना आिद �काशन नगन� ।

ञ) सरकारी वा गैरसरकारी िनकायह�को ि�याकलापको व�तुगत िव�लेषण ग�रएका वा मया�िदत आलोचना भएका साम�ीह�लाई
२.४ सं�थानले आ�नो आ�थ� क तथा भौितक �मता अनुसार �वदेश तथा िवदेशमा समेत आ�नै स�वाददाताह� �मशः
२.५ द� जनशि�को प�रप◌�ित� को लािग ता�लमको �यव�था गन� ।

२.६ सं�थानलाई आ�मिनभ� र बनाउन समयानुकूल �भावकारी उपायह� अवल�बन गन� ।
ग) प�का�रता ०राि��य समाचार सिमित)
१. उ�े�य
१.१. समाचार संकलन, स�पादन र िवतरणमा आधुिनक �िव�धको �योग गद� सिमितको सेवा सु�ढीकरण र िविव�धकरण
संल�ता गराउने ।

१.२. राससलाई बद�लंदो प�र��थित अनु�प �ित�पधा��मक �पमा अिघ बढाउने �ि�कोणले साधन�ोत, द�जनशि�
�पमा िवक�सत गन� ।

१.३ िन�प�, आ�धका�रक, िव�वसनीय, एवं यथाथ� समाचारको संकलन र िवतरण�ारा प�का�रताको िवकासमा योगदान
२. नीित / काय� नीित
२.१ राि��य समाचार सिमितको भौितक �मता वृि� गन� का साथै सेवाको सु�ढीकरण एवं िविवधीकरण गन� ।
२.२ �िमक �पमा सरकारी सहभािगता कम गरी िनजी �े�को सहभािगता बढाउन शेयर �वािहत गन� ।

२.३ राससलाई िन�प� एवं व�तुगत समाचार संकलन तथा िवतरण गन� �वाय� एवं आ�मिनभ� र सं�थाको �पमा िवक�सत
२.४ राससबाट स��लत सम�ीह�को अिभलेख रा�ने र अिभलेखमा रहेका समाचार साम�ीह�मा �ाहकह�को पह� ँच
२.५ राससलाई मु�ण तथा िव�ुतीय स�ार मा�यमका लािग आव�यक समाचार �ोतको �पमा समेत िवक�सत गन� ।

२.६ राि��य िहत र �जात��को संर�ण, स�ब� ��न एवं सामा�जक उ�थानमा सघाउ पुर्याउने समाचारह� संकलन, स�पादन
२.७ देशको सामा�जक, आ�थ� क र राजनीितक एवं साँ�कृितक िवषयका साथै अ�य जन अिभ�िचका समाचार र लेख

२.८ रा��ले अवल�वन गरेका पररा�� नीित अनु�प राि��य तथा अ�तर� ◌�ााट� य मह�वका समाचार संकलन र िवतरण गन�
२.९ �तरीय सेवा �दान गन� द� जनशि�को िवकास र प�रचालन गन� ।

२.१० �तरीय समाचार एवं लेख, रचनाह�को िव�� िवतरण गन� र आय आज� नका थप �ोतह� जुटाउन समयानुकूल

२.११ ��येक �ज�ामा राससका �थायी समाचारदाता रा�ने र आव�यकता अनुसार �िमक�पमा िवदेशका मह�वप◌�ण्◌ा
२.१२ समाचार सेवाह� उपल�ध गराउन उपयु� �िव�धको �योग गद� जाने ।

२.१३ संचार मा�यमह�का लािग उपयु� ह� ने त�वीर तथा ��य��य साम�ीह� उ�पादन एवं िव�� िवतरण गन� ।
२.१४ राससको िवकास एवं आ�मिनभ� रताका लािग प◌�वाधारको िवकास गन� ।

उ) �सारण �े�स�ब�धी द◌�ीघकालीन नीित
क) �सारण �े�
१. उ�े�य
१.१ नेपाल अ�धरा�यको संिवधानले ��याभूत गरेको जनताको सुसूिचत ह� ने अ�धकारलाई प◌�ण्◌ा �पले �थािपत गन�

�भावका�रताको अनुगमन एवं �सारण �णालीको �यव�थापनलाई सुिन��चत गन� �शासिनक इकाईको संरचना गरी रेिडयो

समानुपाितक �पले अ�धरा�य�यापी बनाउं दै लैजाने ।

१.२ िव�ुतीय �सारण मा�यमह�लाई �ित�पधा��मक र िव�वसनीय बनाई �व�थ मनोर�न, �ान एवं सूचनाको �वाह

�ित�पधा��मक िवकास तथा िनयमन (Regulation) का लािग िनयामक िनकायका �पमा राि��य �सारण �ा�धकरणको
�भावकारी �पमा स�ालन गन� ।
२. नीित / काय� नीित

२.१ �ी ५ को सरकारले �सारण �े�को िवकास�ित �लनु पन� दािय�व र �िव�धगत िवकासको समायोजनालाई �ि�गत
सहभािगतामा �ित�पधा��मक वातावरण कायम गन� ।

२.२ �सारण सं�था तथा ितनका �सारणलाई िनयमन गन� िनजी �े�को समेत सहभािगता रहने गरी राि��य �सारण �ा�धकरणको
२.३ �सारण �े�मा �ुतगितले भएको �िव�ध िवकास र यसको मू�य संरचना (Cost Structure) लाई �ि�गत गरी

(Enhance) गन� । िवशेष गरेर �ामीण �े�ह�मा �याटेलाईट रेसे�सन ज�ता उपल�ध नयाँ �िव�धबाट कम खच� मा ��य��य
२.४ �सारण �े�को िवकासको लािग िनजी �े� र �ी ५ को सरकारको �वािम�वमा रहेका सं�थाह�को संय�
ु लगानी

२.५ नेपाली काय� �मह� उ�पादन गन� , िवशेष गरेर नेपालको �ाकृितक िवशेषता, धम� , सं�कृित र स�पदा स�ब�धी िवषयह�लाई
�वदेशी/िवदेशी सं�थाह�सँग य�ता संय�
ु काय� �मह� उ�पादन गन� स�ब�धमा सहयोगा�मक स�ब�धको िवकास गन�
सं�कृित र स�पदास�ब�धी गुण�तरीय काय� �मह�को मागको मू�या�नगरी सो अनु�पको �यव�था गन� ।
२.६ सरकारी तथा गैर सरकारी �े�को संल�तामा �सारणलाई दरू िश�ा �णालीको लािग �योग गन� ।

२.७ सूचना तथा स�ार �िव�धको एक�करण (Convergence) लाई �ि�गत गरी सरकारी र िनजी �े�को �वािम�व
सहयोग पुर्याउने ।

२.८ िनजी �े�मा �सारण सं�थाह� स�ालन गदा� ितनीह�को उ�े�य अनुकूल �सारण सं�थाह�को वग�करण तथा िदशािनद�श
नाफामूलक �सारण सं�थाले जनचेतना अिभवृि�का लािग वहन गनु� पन� दािय�वका साथै समुदाय िवशेषको उ�थानका
उपल�ध गराउन स�ने सुिवधाह�बारे पिहचान गरी चािहँदो �यव�था िमलाउने ।

२.९ समय समयमा ता�लम गो�ीको आयोजना गरी जनशि� िवकास, �सारण सम�ीको �तर अिभवृि� तथा समयानुकू ल
�वाय� सं�थाको �पमा �सारण �ित�ान (Broadcasting Academy) को �थापना गन� ।

२.१० �सारण �िव�धमा आएको िवकाससँगै ब�दो अ�तर� ◌�ााट� य �तरका �सारणह�बाट मुलुकको समृि�का लािग उपल�ध
(Threats) बाट स� तक� रहने तथा राि��य िहतले माग गरे य�ता �सारणलाई िनय���त/�ितब��धत गन� �ब�ध िमलाउने
२.११ �थानीय तहका सामुदाियक स�ार मा�यमह�को उपयोगलाई �ो�साहन गरी स� वसाधारण जनतामा सूचनाको पह� ँच

टे�लफोन, इ��टन�ट ज�ता बह� आमस�ारका म�यम उपल�ध भई जनता लाभा��वत ह� ने गरी अ�धरा�यका �ज�ा सदरमुकामह�मा
िदने ।

२.१२ �सारणका �े�मा उपल�ध आधुिनक �िव�धको �योगका लािग आव�यक पन� लगानी हाल �वदेशिभ�बाट मा�
सुधार नआएस�म �सारण �े�को िवकासका िन��त बढीमा २५% स�म िवदेशी लगानीको सहभािगता गराउने ।
ख) रेिडयो �सारण ९रेिडयो नेपाल)
१. उ�े�य

१.१ उपयु� भौितक प◌�वाधारको िवकास गरी रेिडयो नेपाललाई राि��य �सारण सं�थाका �पमा िवक�सत गन� ।

१.२ रेिडयो नेपालको �सारणलाई नेपाल अ�धरा�यभ�र र िछमेक� मुलुकह�मा वसोवास गन� नेपालीह�स�म पुर्याउन

१.३ रेिडयो नेपालबाट �सारण ह� ने काय� �मह� �ानव��क, सूचनामूलक, �तरीय एवं जनअिभ�िच अनुसारका ह� नु िनता�त
काय� �मको िनमा�ण र �सारण गन� आव�यक �यव�था िमलाउने ।

२. नीित / काय� नीित

२.१ उपयु� �िव�धको �योग गरी रेिडयो नेपालको �सारण अ�धरा�य�यापी र स� वसुलभ बनाउने ।
२.२ �भावकारी र लोकि�य रेिडयो काय� �म िनमा�ण गरी /गरा�ई �सारण गन� ।

२.३ रेिडयो �सारणको मा�यमबाट जनताको सुसूिचत ह� ने अ�धकारलाई संर�ण गद� कृिष, िश�ा, �वा��य, पय� टन, िव�ान
िश�ा�द काय� �म र सूचनाह� जनता सम� पुर्याउने ।

२.४ मुलुकका िविभ� आ�थ� क, सामा�जक एवं सां�कृितक प�ह� बारे काय� �म �सारण गरी राि��य िहत र एकताको अिभबृि�
२.५ िन�प�, द�, िव�वसनीय एवं �यावसाियक ढंगले समाचार एवं िवचार �सार गन� ।

२.६ िवदेशी �ोताह�लाई नेपालबारे जानकारी �दान गन� वैदेिशक सेवाको काय� �म अ�तर� ◌�ााट� य भाषाह�मा �सारण
२.७ देशको जुनसुकै भागबाट त�काल सूचना �वाह गन� िक�समको संय�� खडा गन� ।

२.८ रेिडयो �सारणलाई आ�थ� क �पले �वावल�वी र आ�मिनभ� र बनाउनेे िदशामा उपयु� कदम चा�ने ।

२.९ रेिडयो काय� �मह�को िविवधीकरण गरी आम जनताका लािग शैि�क, सूचनामूलक तथा मनोर�ना�मक काय� �म
�सारण समय बृि� गद� जाने ।

२.१० रेिडयो �सारणलाई �ित�पधा��मक �पमा िवकास गन� िनजी �े�लाई समेत सहभागी गराउने ।

२.११ काय� �मलाई �तरीय, रोचक र �भावकारी तु�याउन द�, यो�य र तालीम �ा� जनशि�को �यव�था गन� ।

२.१२ काय� �मबाट समाजमा परेको �भावबारे जनधारणा बुझी सोही अनु�प काय� �ममा सुधार र प�रमाज� न गन� ।

२.१३ मुलुकका िविभ� राि��य भाषाह�को िवकास गन� र मुलुकको हर �े�को सं�कृित, कला, स�ीत र सािह�यको िवकास
।

२.१४ उपयु� �िव�धको �योग र िनजी �े�सँगको संय�
ु सहभािगताको �ि�या अवल�बन गरी शत�ितशत जनतालाई
२.१५ �े�ीय �सारणलाई �ोतामुखी बनाउनको लािग िविभ� राि��य भाषामा काय� �म उ�पादन गरी �सारण गन� ।

२.१६ नयाँ �िव�धको �योग गन� �सल�सलामा पुरानो �िव�धलाई िव�तारै िव�थािपत गद� लगी अ�तर� ◌�ााट� य बजारमा िवक�सत
जाने ।

२.१७ आम जनतालाई सुसूिचत ह� ने अवसर �दान गन� सूचनामूलक, िश�ामूलक र मनोर�ना�मक काय� �मह� उ�पादन
२.१८ ऐन िनयमह�मा समयानुकूल सुधार गरी �वशा�सत र �ज�मेवार िनकायको �पमा रेिडयो नेपाललाई िवक�सत गन�
(ग) टे�लिभजन �सारण (नेपाल टे�लिभजन)
१. उ�े�य

१.१ उपयु� भौितक प◌�वाधारको िवकास गरी नेपाल टे�लिभजनलाई राि��य �सारण सं�थाका �पमा िवक�सत गन� ।

१.२ नेपाल टे�लिभजनको �सारणलाई नेपाल अ�धरा�यभ�र र िछमेक� मुलुक लगायत अ�य रा�� मा वसोवास गन� नेपालीह�स�म
।

१.३ नेपाल टे�लिभजनलाई �िव�धयु� बनाइसकेपिछ �यसबाट �सारण ह� ने काय� �मह� �तरीय ह� नु र जनअिभ�िच अनुसारका
राखेर सु�िचप◌�ण्◌ा साम�ीको िनमा�ण गन� आव�यक �यव�था गन� ।
२. नीित / काय� नीित

२.१ उपयु� �िव�धको �योग गरी नेपाल टे�लिभजनको �सारण अ�धरा�य�यापी र स� वसुलभ बनाउने ।

२.२ जनअिभ�िच र आजको समय अनुसारको �तरीय काय� �मकको उ�पादनलाई बढाउन र भू-उप�हमाफ� �ा� ह� ने िवदेशी
कला र जीवन शैलीका काय� �म बढाउन दो�ो �यानलको अवधारणा राखी �यही अनु�प �भावकारी र लोकि�य काय� �म
२.३ टे�लिभजन �सारणको मा�यमबाट जनताको सुसूिचत ह� ने अ�धकारलाई संर�ण गद� कृिष, िश�ा, �वा��य, पय� टन

िश�ा�द काय� �म र सूचनाह� जनता सम� पुर्याउने ।

२.४ मुलुकका िविभ� आ�थ� क, सामा�जक एवं सां�कृितक प�ह� बारे काय� �म �सारण गरी राि��य िहत र एकताको अिभबृि�
२.५ िन�प�, द�, िव�वसनीय एवं �यावसाियक ढंगले समाचार र िवचार �सार गन� ।

२.६ देशको जुनसुकै भागबाट त�काल सूचना �वाह गन� िक�समको संय�� खडा गन� ।

२.७ टे�लिभजन �सारणलाई आ�थ� क �पले �वावल�वी र आ�मिनभ� र बनाउनेे िदशामा उपयु� कदम चा�ने ।

२.८ टे�लिभजन काय� �मह�को िविवधीकरण गरी शैि�क, सूचनामूलक तथा मनोर�ना�मक काय� �म अलग-अलग �यानेलमा
जाने ।

२.९ टे�लिभजन �सारणलाई �ित�पधा��मक �पमा िवकास गन� िनजी �े�लाई समेत सहभागी गराउने ।

२.१० काय� �मलाई �तरीय, रोचक र �भावकारी तु�याउन द�, यो�य र तालीम �ा� जनशि�को �यव�था गन� ।

२.११ काय� �मबाट समाजमा परेको �भावबारे जनधारणा बुझी सोही अनु�प काय� �ममा सुधार र प�रमाज� न गन� ।

२.१२ ऐन िनयमह�मा समयानुकूल सुधार गरी �वशा�सत र �ज�मेवार िनकायको �पमा नेपाल टे�लिभजनलाई िवक�सत
ऊ. चलिच� �े�स�ब�धी द◌�ीघकालीन नीित
१. उ�े�य
१.१ रा��भाषा तथा राि��य भाषाका नेपाली चलिच�ह�को िनमा�णमा �ाथिमकता िदई नेपाललाई अ�तर� ◌�ााट� य चलिच�
�ो�सािहत गन� ।

१.२ नेपाली भाषा, कला र सं�कृित को जग◌�ेना गन� ।

१.३ नेपाललाई िव�वमा प�रिचत गराउने खालका नेपाली चलिच�को िनमा�ण गन� ।
१.४ चलिच� िनमा�णको �े�मा िवदेशी लगानीलाई समेत आकिषत� गन� ।
२. नीित / काय� नीित

२.१ नेपाली चलिच� �े�को �ित�पधा��मक एवं सम�वया�मक िवकास तथा प◌��ब��नका लािग गिठत चलिच� िवकास

२.२ �वदेशी चलिच� उ�ोगलाई क�चा पदाथ� आयात गन� अ� उ�ोगले पाए सरहको उपयु� सुिवधा उपल�ध गराउने
२.३ नेपाली चलिच�ह�को िनमा�ण एवं �शोधन काय� �वदेशमै ह� नस�ने वातावरणको सृजना गन� ।

२.४ चलिच� उ�ोगमा संल� कलाकार एवं �ािव�धक जनशि�ले आव�यक �िश�ण तथा �ो�साहन पाउन स�ने वातावरण
२.५ रा��भाषा नेपाली र नेपालका राि��य भाषाह�मा िनमा�ण ग�रने चलिच�ह�को िनमा�ण एवं प◌��दश� न �े�मा संल� सबै
२.६ नेपाली चलिच�को अ�ययन र अनुस�धान गन� ।

२.७ चलिच� िनमा�णमा िवदेशी लगानी वा संय�
ु लगानी आकिषत� ह� ने वातावरण सृजना गन� ।
ऋ. िव�ापनस�ब�धी द◌�ीघकालीन नीित
१. उ�े�य
१.१ िव�ापन �यवसायलाई राि��य उ�ोगको �पमा सु�ढ गद� राि��य अथ� त��मा यस �यवसायको योगदानलाई �ो�साहन
१.२ �व�छ तथा �वत�� स�ार मा�यमको िवकास गन� �मुख आय�ोतको �पमा िव�ापनलाई प◌��व��न गन� ।

१.३ िव�ापनमा �यु� भाषा, शैली एवं सां�कृितक िवषयव�तुको अनुगमन गरी िव�ापनलाई रोचक र �भावकारी बनाउने
२. नीित / काय� नीित

२.१ आदश� िव�ापनसँग स�ब� सबै प�-िव�ापनदाता, िव�ापन �यवसायी, स�ार मा�यम र उपभो�ाह�को �प� अ�धकार
२.२ नेपाल अ�धरा�यको संिवधानको भावना अनु�प नेपाली समाजका मू�य, मा�यता, सं�कृित र आदश� ह�को संर�ण
२.३ नेपाली िव�ापन �यवसायीह�को आ�धका�रक सं�थालाई िव�ापनसँग ��य�/परो� �पमा स�ब��धत नीित िनमा�ण

२.४ िव�ापन �यवसायलाई उ�ोगको �पमा सूचीकृत गरी अ�याव�यक सुिवधा र सह� �लयतह� �दान गन� �यव�था िमलाउने
२.५ स�ार मा�यमह�ले िव�ापन �वाह च�को मा�यता अनु�प िव�ापन बजार प◌��व��न गन� ।

२.६ िव�ापन �यवसायस�ब�धी बह� राि��य क�पनीह�लाई संय�
ु लगानीमा �वेश गराउँ दा िन��चत लगानी र वैदेिशक िव�ापनको
�वदेशी सहभािगता अिनवाय� गराउने तथा नेपाली �म, सीप र �यवसायको स�व� ��न ह� ने शत� ह� पिन समावेश गन� ।

२.७ िव�ुतीय स�ार मा�यम ०��य��य), छापा मा�यम र िड�जटल मा�यममा �सा�रत/�कािशत तथा बा�य िव�ापनह�को
सं�थाह�माफ� वा ितनको �ितिन�ध�व ह� ने गरी गिठत �वत�� िनकायमाफ� ् गराउने �यव�था िमलाउने । यस काय� का िन��त
से�सर बोड� को गठन गन� ।

२.८ िव�ापन �यवसाय गन� चाहने िव�ापन �यवसायीह�को िन��त मा�यता�ा� िव�ापन एजे�सी संघ माफ� ् िन��चत यो�यता
आधारमा मा� एक�कृत दता� �णाली लागु गन� ।

२.९ िव�ापनस�ब�धी िवषयलाई पा��ममा समावेश गन�तफ�पहल गन� र िव�ापन �कूल तथा िव�ापन �िश�ण सं�थाह�को
�यवसायीह�लाई �िश�ण र अ�ययनको समुिचत अवसर �दान गन� ।

२.१० िव�ापनको उ�पादनमा राि��य �ि�कोण अवल�बन गन� अिभ�ायले नेपाली �म, सीप र �िव�धको उपयोगलाई �ाथिमकता
साम�ीह�मा अित�र� शु�क �लने �यव�था गन� ।

२.११ िव�ापनमा �योग ग�रने भाषा, उ�चारण र ��तुतीकरणमा नेपालीपन ह� नुपन� ।

२.१२ िव�ापनको �कृित, िव�ापनको उ�े�य तथा यसको �भावलाई �यान राखी िव�ापनलाई िन�नानुसार वग�करण

०क) �यावसाियक िव�ापनःः◌ः- व�तु तथा सेवाको िव�� प◌��व��नको उ�े�यले ग�रने िव�ापन ज�तै नयाँ व�तुको आगमनको
घटबढस�ब�धी िव�ापन, बोलप�, ठे �का वा सूचनाह� ।

०ख) लोकक�याणकारी िव�ापन ◌ः- �यापा�रक उ�े�य नभई समाज क�याणको �ि�ले ग�रने िव�ापनह� ज�तै कृ िष
शुभकामना र समवेदना आिद ।

२.१३ िव�ापन साम�ीको ट� ेडमाक� तथा सं�थास�ब�धी �ित�लिप अ�धकारको कानूनी �यव�था िमलाउनेे ।

२.१४ इ�टरनेट (Internet) ज�ता क��युटर �िव�धका मा�यमबाट ग�रने िव�ापनह�लाई �ो�साहन गन� ।

२.१५ उपभो�ाको �वा��यमा ��य� असर पुर्याउने साम�ीह� ज�तै ◌ः खा�ा�, पेय पदाथ� , औष�ध आिदको िव�ापनमा
िव�ापनह�को �सारण रो�न य�ता व�तुको िव�ापन गनु�प◌�व स�ब��धत आ�धका�रक िनकायको �वीकृित �लनुपन� �यव�था
२.१६ स�ार मा�यमह�कोे आ�थ� क �ोत बढाउनाका साथै िव�ापनदाता र िव�ापन �यवसायीह�को �यवसायमा समेत
िन��चत समयाव�धिभ� िव�ापन �सारण गन� पाउने �यव�था िमलाउने र िव�व �वा��य स�ठन�ारा िनधा��रत मापद�ड
िव�ापन िव�ुतीय मा�यममा �सारण गन� लगाइएको व�देजमा पुनमू��या�न गन� ।

२.१७ नेपालमा िव�ापन एजे�सीह� ठू ला उ�ोग, मझौला उ�ोग तथा साना तथा घरेलु उ�ोगको �पमा दता� भए पिन

िहसाबले ियनीह�को वग�करण ह� न वा�छनीय भएकोले सु�को पूँजी लगानी, वािष� क कारोबार, एजे�सीमा काय� रत कम� चारीको
भौितक संरचना आिदका आधारमा एजे�सीह�को वग�करण गन� । सामा�यतया एजे�सीह�लाई घटीमा ४ वटा वग�करण
२.१८ नेपाली स�ार मा�यमले िव�ापन ह� ने साम�ीको �वनीकरण (Dobbing) नेपाली भाषामै गन� �यव�था िमलाई
िन��सािहत गन� ।

२.१९ कथानक चलिच�, वृ�िच� र लोक क�याणकारी तथा �यावसाियक िव�ापन उ�पादनको इजाजत �णालीलाई

२.२० बािहरी िव�ापन (Outdoor Advertisement) मा�यमह�को हकमा िनयोन साइन, �लो साइन, होिड� �

जीवनमा ��य� असर नपन� गरी �यव��थत बनाउने र िभ�े पो�र, िभ�े लेखन (Wall Painting) गरी िव�ापन गन�
२.२१ प�पि�का तथा �सारण मा�यमलाई वग�करणको आधारमा िव�ापन उपल�ध गराउनाका साथै अ�य सह� �लयत

२.२२ सरकारी वा िनजी �े�का उ�ोग �यवसाय वा िनकायबाट िनजी �े�का प�पि�कालाई वग�करणको आधारमा िव�ापन

२.२३ पाि�क, मा�सक, �ैमा�सक, �ैमा�सक र अध� -वािषक� �पमा �कािशत भैरहेका सािह��यक तथा िवषयगत प�पि�काह�लाई
आधारमा लोकक�याणकारी िव�ापन एवं अ�य सह� �लयतह� उपल�ध गराउने ।

२.२४ प�पि�काह�लाई उपल�ध गराइने सरकारी लोकक�याणकारी िव�ापन वा सूचनाह� स�ब��धत िनकायले सूचना
�ि�याको अवल�बन गन� ।

२.२५ कुनै पिन िवदेशी उ�पादकले अ�धकृत िव�ेता िनयु� गरी नेपालमा कारोवार गरेको छ भने नेपाली बजारलाई ल��यत
�काशन �सारण गराउनु पन� कानूनी �यव�था गन� ।

२.२६ मुलुकको भौगो�लक िविवधतालाई �यानमा राखी �थानीय स�ार मा�यममा समेत िव�ापनको पह� ँच ह� ने �ि�या

२.२७ कुनै पिन स�ार मा�यमले �काशन आकारको कूल �े�को ४०% र कूल �सारण समयको ४०% भ�दा बढी िव�ापन
२.२८ कुनै �यापा�रक वा औ�ोिगक फ�म, क�पनी तथा �ित�ानले आ�नो कारोवारको वािष� क नाफाको �यूनतम ५%
गनु�पन� �ावधान िमलाउने ।

