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12तावना 

नेपाली जनताले 1जात?; 1ाि]का लािग गरेको लामो संघ_ष्◌ा र बिलदानपूणै जनआ?दोलनको पeरणाम2वHप हािसल 
गरेको नेपाल अिधराgयको संिवधान २०४७ ल े1ाथिमकताका साथ 1hयाभूित गरेको िवचार र अिभSिi 2वत?;ता 
तथा 1hयेक नागeरकलाई सा_व_जिनक महhवको कुन ैपिन िवषयको सूचना माk ेर पाउन ेहकको मूल मम_लाई lदयंगम गरी 
सूचना र संचारका स=पर्◌ूण्◌ा माGयमहHलाई िवmसनीय, 1भावकारी एव ंसुदढृ बनाउन ुपनr आव9यकता भएकोले, 

सूचना र संचारका Dे;मा उपलsध आधुिनकतम 1िविध र 1tuयाको 1योग गरी आव9यक र उपयुi माGयमहHका 
िनि=त िनजी Dे;को समेत सहभािगता बढाउँद ैजानु पनr दिेखएकोले, 

wी ५ को सरकारxारा गeठत संचार नीित म2यौदा काय_दलले सूचना र संचारDे;का िवशेष|, |ाता र उपभोiाहH 
समेतबाट Sापक सुझाव र िवचारहHको सं~ह गरी तयार पारेको म2यौदाको आधारमा wी ५ को सरकारले यो राि$य 
संचार नीित तजु_मा गरेको छ ।  

१. उ7े9य 

१.१ नेपाल अिधराgयको संिविधान २०४७ xारा 1hयाभूत जनताको अिभSिi 2वत?;ता तथा सुसूिचत Kन पाउन े
हकलाई संरDण एव ंसरं्व�_न गन_ नेपाल अिधराgयको सा_व_भौिमकता, भौगोिलक अख�डता तथा राि$य 2वत?;ता एव ं
2वािभमानलाई अDु�ण राखी 1जात?;को सं2थागत िवकास गन_ मुलुकको आ�थक, सामािजक tuयाकलाप जनसमD 
पुया_उने र 1जाताि?;क सं2कारको सरं्व�_न गनr ।  

१.२ िविभ� जाित, भाषा, वग_ र धा�मक स=1दायका बीच समानता, आपसी स�ावना र साम?ज2यको वातावरण 
सृजना गरी कानुनी राgय िस�ा?तको आधारमा स=पर्◌ूण्◌ा जनताले शाि?तपर्◌ूवक 1जात?;का लाभहHको उपभोग 
गन_स�े गरी नागeरकहHलाई चेतनशील तु�याउन संचार माGयमलाई 1भावकारी बनाउन े।  

१.३ राि$य िहतलाई सव�पeर राखी संवैधािनक राजत?; एव ंबKदलीय 1जात?;का आधारभूत मू�य मा?यता, राि$य 
एकताको संरDण एव ंसुदढृीकरण गनr काय_मा सघाउ पुया_उन संचार माGयमहHलाई tuयाशील तु�याउन े।  

१.४ राि$य स=पदाहHको संरDण र राि$य िचनारी एव ंमहhवका िविभ� पDको जगर्◌ेना तथा स=व_�_न गन_ जनचेतना 
जा~त गरी रा$को चौतफ� िवकास काय_मा जनसहभािगता, अ?तर_र्◌ा◌ा�य सहयोग एव ंस�ावना जुटाउन सूचना एव ं
संचार Dे;लाई सtuय बनाउन े।  

  



२ नीित 

२.१ प;पि;का स=ब?धी नीित 

२.१.१ संिवधानxारा 1hयाभूत जनताको िवचार र अिभSिiको 2वत?;ता तथा सुसूिचत Kन पाउन ेहकलाई उपभोग 
गन_ नेपाली नागeरकले कुन ैपिन भाषामा प;पि;का 1काशन गन_ पाउन े। 

 २.१.२ प;पि;काको सं2थागत िवकास गन_ प;पि;का Sवसायलाई उ�ोगको Hपमा मा?यता tदने ।  

 २.१.३ प;काeरता Dे;लाई 2वत?;, माया_tदत र उ�रदाियhवपर्◌ूण्◌ा तु�याउँद ै1ित2पधा_hपमक Hपमा िनजी Dे;को 
प;काeरताको िवकास गरी आ�धक एव ंभौितक Hपले आhमन�भर Kने वातावरण सृजना गनr ।  

 २.१.४ प;पि;काको िवतरण ि2थित र िनयिमतताको आधारमा वग�करण गरी ?युजि1?ट र अ?य साम~ीहH सुपथ र 
सुलभ तरीकाले उपलsध गराउन े। 

 २.१.५ सरकारी सूचना र सा_व_जिनक सेवाका िव|ापनहH wी ५ को सरकारले िनजी Dे;का प;पि;कालाई समेत 
िवतरण ि2थित, 2तरीयता र िनयिमतताको आधारमा वगीकरण गरी उपलsध गराउन े।  

 २.१.६ सरकारी एव ंअध_ सरकारी Dे;का उ�ोग Sवसायबाट िनजी Dे;का प;पि;कालाई वग�करणको आधारमा 
िव|ापन उपलsध Kन स�े वातावरण िसज_ना गनr । 

 २.१.७ कानुन अ?त_ग_त रही िनवा_ध समाचार संकलन गन_ पाउन ेअिधकार प;पि;कालाई 1दान गनr ।  

 २.१.८ प;पि;का ढुवानी लगायत समाचारको आदान 1दानमा सKिलयत उपलsध गराउन े।  

 २.१.९ िनि�त आधारमा प;पि;काहHलाई 1ेस रा� सKिलयत Sाज दरमा ऋण उपलsध गराउन 1यास गनr ।  

 २.१.१० मािसक xमैािसक र ;ैमािसक Hपमा 1कािशत भइरहकेा सािहिhयक तथा िवषयगत प;पि;काहHलाई पिन 
अ?य प;पि;काहH सरह वग�करणको आधारमा िव|ापन एव ंअ?य सKिलयतहH 1दान गनr । 

 २.१.११ उ�ोग सरह मा?यता 1ा] 1काशन सं2थामा काम गनr wमजीवी प;कारहHको हक, िहत र अिधकारो संरDण 
गनr संवंधी ऐन तजु_मा गरी यस पेशालाई सुरDा 1दान गनr ।  

 २.१.१२ अ�ील, उ�ेजक र समाजमा िवकृित फैलाउने खालका प;पि;काहHको 1काशन, आयात एव ंिवu� िवतरणमा 
रोक लगाउने ।  

 

२.२ 1सारण स=ब?धी नीित  

 २.२.१ 1सारण स=ब?धी छु�ै ऐन तजु_मा गरी रेिडयो तथा टेिलिभजन 1सारणलाई Sवि2थत गनr ।  

 २.२.२ 2याटेलाइट एव ंकेबुल टेिलिभजन स=ब?धी ऐन, िनयमहHको तजु_मा गरी यसलाई िनयिमत र Sवि2थत गराउन े
। 



 २.२.३ सरकारी 2विमhवमा संचािलत 1सारण सं2थाहHबाट 1सारण गeरन ेकाय_uमहH राि$य सेवा र Sापाeरक सेवा 
गरी दर्◌ुइ सेवामा संचालन गनr ।  

 २.२.४ Dे;ीय 1सारणको अवधारणा िलई uिमक Hपले िविभ� राि$य भाषाहHमा काय_uम 1सारण गनr । 

 २.२.५ रेिडयो र टेिलिभजनबाट 1सारण Kने काय_uमहHको उhपादनमा िनजी Dे;को सहभािगता बढाउँद ैलैजाने ।  

 २.२.६ िशDा1द एव ंमनोरंजताhमक काय_uमहHको 1सारण रेिडयो र टेिलिभजनबाट गन_ चाहमेा िनि�त मापद�डको 
आधारमा िनजी Dे;लाई 1सारण समय उपलsध गराउन स�े । 

 २.२.७ राि$य िहतको 1ितकूल नKन ेगरी िनि�त शत_ र 1tuयाहHका आधारमा िवदशेी संचार माGयमहHल ेकाय_uम 
1सारण गन_ चाहमेा िशDा1द र मनोरंजनाhमक काय_uम 1सारण गन_ समय उपलsध गराउन स�े ।  

 २.२.८ 1सारण ऐन अ?त_ग_त गरी िनजी Dे;का संगeठत सं2थालाई पिन िनि�त Dे;मा ि1m�े?सी मोडुलेसन -एफ.एम.) 
1सारण 1णाली 2थापना गरी िशDा1द र मनोरंजनाhमक काय_u 1सार गन_ tदने ।  

 २.२.९ नेपाल टेिलिभजन र रेिडयो नेपालको 1सारण िव2तारका लािग सहयोग उपलsध गराउन े।  

२.३ सूचना स=ब?धी नीित 

 २.३.१ संिवधानxारा 1hयाभूत जनताको सुसूिचत Kन पाउन ेअिधकारको संरDण गन_ wी ५ को सरकारल े1चिलत 
कानुनले िनषेध गरका कुराहH बाहके सबै tकिसमका सूचनाहH संचार माGयमलाई उपलsध गराउन े।  

 २.३.२ संचार माGयमहHलाई सूचना उपलsध गराउँदा सरकारी तथा िनजी Dे;मा रहकेा 2वदशेी संचार माGयमलाई 
1ाथिमकता tदने ।  

 २.३.३ wी ५ को सरकारका िविभ� म?;ालयमा रहकेा 1वiाहHलाई सूचना 1सार गनr काय_मा 1भावकारी तु�याई 
िनयिमत Hपमा सूचना उपलsध गराउन ेSवसथा िमलाउने ।  

 

२.४ सरकारी Dे;मा रहकेा संचार माGयमहHको समाचार स=ब?धी नीित  

 २.४.१ पदीय मया_दालाई मा; आधार नबनाई समाचारसँग स=बि?धत िवषयगत महhवका राि$य एव ंअ?तर_र्◌ा◌ा�य 
घटना1धान समाचारहHको 1काशन एव ं1सारणमा 1ाथिमकता tदने ।  

 २.४.२ िन�पD, व2तुगत एव ंिवmसनीय समाचारहHको संकलन, 1काशन र 1सारण गना_का साथ ैमहhवपर्◌ूण्◌ा 
~ामीण िवकास स=?धी समाचारहHलाई उपयुi 2थान tदने ।  

 २.४.३ धा�मक असिह�णुतालाई बढावा tदने तथा धम_, वग_, �लग, जाित, समुदाय आtदमा आपसी बैमन2य बढाउन ेर 
उ�ेिजत भावना जगाउन ेखालका समाचारलाई 1wय नtदने ।  

२.५ Kलाक स=ब?धी नीित 



 २.५.१ Kलाक सेवालाई िछटो, भरपद� र 1भावकारी बनाई िज�लाका 1hयेक इलाकामा इलाका Kलाक र हरेक गाउँ 
िवकास सिमितमा अितeरi Kलाक 2थापना गरी गाउँ 2तरस=म Kलाक सेवा उपलsध गराउन े।  

 २.५.२ Kलाक ब2तुहH ढुवानीमा िनयिमतता �याउन यातायात SवसायीहH र स=बि?धत िनकायबाट 1ाथिमकता 
tदलाउने ।  

 २.५.३ आ?तeरक एव ंवाlय Vतु डाक सेवा ९�हउचभकक ◌ःबष ्क्ि◌भचखष्अभ० लाई 1भावकारी Hपमा संचालन 
गनr ।  

 २.५.४ Kलाक सेवाxारा गनr 1कृितका काय_हHमा संलk िनजी Dे;का सं2थाहHलाई िनयिमत र Sवि2थत गनr ।  

 २.५.५ नेपालको कला, सं2कृित, राि$यता झि�कने एव ंभौगोिलक वैिश��, जैिवक िविवधता, ऐितहािसक महhवका 
घटना र काय_ तथा राि$य 2तरका ठूला िनमा_ण काय_हH स=ब?धी Kलाक eटकटहHको 1काशन गरी यी कुराहHलाई 
जीव?त रा�े ।  

२.६ चलिच; स=ब?धी नीित 

 २.६.१ नेपाली चलिच; उ�ोगको समुिचत िवकासका लािग चलिच; िनमा_ण, पर्◌्रदश_न र िवतरण तीन ैDे;मा संलk 
उ�मीहHलाई लगानीका नया ँस=भावनाहH खे�न 1ोhसाहन tदने । 

 २.६.२ नेपाली चलिच;को िनमा_ण एव ं1शोधन काय_ 2वदशेमै Kनस�े ि2थितको सृजना गरी चलिच; उ�ोगमा संलk 
कालाकार एव ं1ािविधक जनशिiल ेआव9यक 1िशDण तथा 1ोhसाहन पाउन स�े वातावरण तयार गनr ।  

 २.६.३ रा$भाषा नेपाली र नेपालका राि$य भाषामा िनमा_ण गeरन ेचलिच;हHको िनमा_ण एव ंपर्◌्रदश_न Dे;मा 
संलk सबै पDलाई िवशेष 1ोhसाहन tदने ।  

 २.६.४ नेपाली कला, सं2कृित एव ंगीत र संगीतको उhथान Kने र यस Dे;मा संलk कालाकारहHको Sावसाियक दDता 
अिभवृि� Kने tकिसमको वातावरण िसज_ना गनr ।  

 २.६.५ चलिच; जाँच सिमितको िज=मेवारी एव ंआधारहH tकटान गरी नेपाल अिधराgयमा पर्◌्रदश_न गeरन ेसबै 
1कारका चलिच;हHको जाँच -से?सर) गनr ।  

 २.६.६ नेपालमा िखचेर बाlय मुलुकमा पर्◌्रदश_न गeरन ेचलिच;हHको पिन िनि�त आधार बनाई जाँच -से?सर) गनr 
Sव2था गनr ।  

२.७ दरूसंचार स=ब?धी नीित 

 २.७.१ राि$य िवकासको पर्◌ूवाधारको रपमा दरूसंचार सेवाको िवकास गन_ यस सेवालाई अhयाव9यक सेवाको रपमा 
िवकिसत एव ंिव2तार गद� जाने । 

 २.७.२ दरूसंचार सेवाको िवकास र संचालनमा िनजी Dे;लाई पिन 1ोhसािहत एव ंसंलk गराउँद ैजाने ।  



 २.७.३ दरूसंचार सेवाको 1योजनका लािग नेपाल अिधराgयलाई अित दर्◌ुगम, दर्◌ुगम र सुगम गरी तीन Dे;मा 
िवभाजन गरी अित दर्◌ुगम र दर्◌ुगम Dे;मा सरदर ६ घ�टाभ?दा बढी पैदल या;ा गनु_ नपनr दरूीमा उपयुi दरूसंचार 
1णाली 2थापना गनr ।  

 २.७.४ आमजनतालाई उपयोगी, दD, भरपद� र िनवा_ध संचार सेवा उपलsध गराउन उपयुi अhयाधुिनक संचार 
1िविधको 1योग गद� जाने । 

 २.७.५ अhयाधुिनक संचार उपकरणको उhपादन तथा जडान 2वदशेमै गन_ िनजी Dे;लाई 1ोhसाहन tदने ।  

२.८ िवभागहHको Sव2थापन स=ब?धी नीित 

 २.८.१ Kलाक सेवालाई अhयाधुिनक 1िविधयुi एव ंभौितक सुिवधा उपलsध गरा_ई यस सेवाको सुदढृीकरण गन_ Kलाक 
सेवा िवभागलाई 2वशािसत 1कृितको 1शासिनक संरचनाको Hपमा िवकिसत गनr । 

 २.८.२ मुVण तथा 1काशन िवभाग लाई मुVण िवभाग नामकरण गरी मूलतः गो◌ृपनीयता कायम रा�ु पनr 1काशनहH 
र सुरDण मुVणका साम~ीहH मुVण गनr सुरDण छापाखानाको Hपमा मुVण िवभागको छापाखानालाई िवकास, िव2तार 
र सुदढृ गनr ।  

 २.८.३ सुरDण मुVणका Hपमा िवकिसत गeरन ेwी ५ को सरकारको छापाखाना बाहके wी ५ को सरकारले Sावसाियक 
Hपमा अ?य छापाखानाहH संचालन नगनr । 

 २.८.४ 1ेस सूचना िवभागलाई सूचना िवभाग नामकरण गरी सूचना सेवालाई सशi तु�याउनाका साथ ैमया_tदत एव ं
सं2थागत प;पि;काको िवकासमा उ�लेखनीय भूिमका िनवा_ह गन_स�े िवभागको Hपमा संचालन गनr ।  

 २.८.५ 1भावकारी सूचना 1वाहका लािग संचार के?VहHको 2थापना गरी संचार माGयमहHलाई सेवा उपलsध गराउन े
।  

२.९ सं2थानहHको Sव2थापन स=ब?धी नीित  

 २.९.१ शाही नेपाल चलिच; सं2थानलाई "नेपाल चलिच; िवकास सं2थान" नामकरण गरी नेपाली चलिच; उ�ोगको 
िवकासमा योगदान पुया_उने सं2थानको Hपमा संचालन गनr र िनजीकरण गनr िसलिसलामा यसका सेयरहH िनजी Dे;मा 
1वािहत गनr ।  

 २.९.२ राि$य समाचार सिमित र गोरखाप; सं2थानको संचालनमा सरकारी 2वािमhवको अ?hय गद� लैजाने उ7े9यल े
कुन ैएक Sिiले एकमु¡ -sलक) सेयर खeरद गन_ नस�े गरी िनजी Dे;मा सेयर 1वािहत गन_ तदनुकूल Sव2थापन 
1णालीमा पeरवत_न गनr ।  

 २.९.३ नेपाल दरूसंचार सं2थानको Sव2थापनलाई 2वाय�ता 1दान गनr र िनजी Dे; समेतको सहभािगतामा यसको 
िव2तार गनr ।  

 २.९.४ रेिडयो नेपाल र नेपाल टेिलिभजनको 1शासक�य संरचनालाई नेपाल राि$य 1ािधकरणका Hपमा िवकिसत गनr 
।  



 २.९.५ रेिडयो नेपाल र नेपाल टेिलिभजन ज2ता सरकारी 2विमhवमा रहकेा सं2थानहHको Sव2थापनलाई 2वाय� 
Hपमा िवकिसत गनr । 

 २.९.६ सरकारी 2वािमhवमा रहकेा सं2थानहHको संचालक सिमितमा सरकारी कम_चारीहHको पदने 1ितिनिधhव कम 
गराउन ेर पेशागत एव ंSव2थापन Dमता भएका SिiहH रा�े ।  

३. सूचना तथा संचार म?;ालय 

 ३.१ म?;ालयका 1मुख काय_हH  

 ३.१.१ राि$य संचार नीितलाई 1भावकारी Hपमा काया_?वयन गनr गराउन े।  

 ३.१.२ संचार स=ब?धी िनकायहHमा सम?वय 2थािपत गरी ती िनकायहHलाई 1भावकारी Hपमा संचालन गनr ।  

 ३.१.३ नेपाल अिधराgयको स_वा¢गीण िवकासका लािग आधुिनक संचार सेवा िछटो छeरतो र सुलभ Hपमा 
आमजनतास=म पुया_उन Kलाक सेवा लगायतका संचार िनकायहHलाई सDम बनाउन े।  

 ३.१.४ अ?तराि$य सहयोग, स�ावना र समझदारी स=व_�_नका िनि=त संचार माGयमलाई सtuय तु�याउन े।  

 ३.१.५ संचार Dे;सँग स=बि?धत अ?तर_र्◌ा◌ा�य सं2थाहHबाट नेपाललाई लाभाि?वत गराउन ती सं2थाहHसँग स=प_क_ , 
सहयोग र समझदारी बढाउन े।  

 ३.१.६ नेपाली कला, सं2कृित र राि$यता झि�कने tकिसमका गीत तथा संगीतको िवकास तथा 1सार गराउन े।  

 ३.१.७ चलिच; िनमा_ण, पर्◌्रदश_न तथा िवतरण स=ब?धी ऐन, िनयमको तजु_मा तथा काया_?वयन गनr गराउन ेर 
2वदशेमा उपलsध चलिच;स=ब?धी सुिवधाहH 1योग गन_ 1ोhसाहन गनr गराउन े।  

 ३.१.८ चलिच; जाँच सिमितको िज=मेवारी एव ंआधारहH tकटान गरी नेपाल अिधराgयमा पर्◌्रदशन गeरन ेसबै 
1कारका चलिच;हH र नेपालमा िखचेर बािहर पर्◌्रदशन गeरन ेचलिच;हHको पिन िनि�त आधार बनाई जाँच -
से?सर) गनr गराउन े।  

 ३.१.९ िवदशेी चलिच;हHको आयातलाई िनयिमत एव ंSवि2थत गराउन े।  

 ३.१.१० ि1m�े?सी िवतरण, Sव2थापन र 1योग स=ब?धमा ऐन िनयमको तजु_मा तथा काया_?वयन गरी t£�े?सीको 
के?Vीय अिभलेख रा�े र अनुगमन (मिनटeरङ) काय_ गनr ।  

 ३.१.११ 1सारण स=ब?धी छु�ै ऐनको तजु_मा गरी काया_?वयन गनr गराउन े।  

 ३.१.१२ 2याटेलाइट एव ंकेबुल टेिलिभजन स=ब?धी ऐन िनयमको तजु_मा एव ंकाय_?वयन गनr गराउन े।  

 ३.१.१३ मुVण स=ब?धी काय_हH 2वदशेी मुVण उ�ोगबाटै मुtVत गन_ 1ोhसाहन tदई 2वदशेी मुVण उ�ोगको 
पर्◌्रव�_न गनr ।  

 ३.१.१४ 2व2थ र मया_tदत प;काeरताको िवकासको लािग 1ेस काउि?सललाई अिविछ� उ�रािधकारवाला एक 
2वशािसत र संगeठत सं2थाको Hपमा िवकिसत गनr ।  



 ३.१.१५ संचार 1ित¥ानहHको सुरDा Sव2था स=ब?धी नीित िनयमहH तजु_मा गरी काय_?वयन गनr गराउन े।  

 

 

४.िनकायगत उ7े9य र नीितहH  

४.१ Kलाक सेवा िवभाग  

 क. उ7े9य  

 १. स_वसाधारण जनतालाई सुलभ, िछटो, भरपदा_◌े र 1भावकारी Kलाक सेवा उपलsध गराउन े।  

 २. िछटो सिजलो तरीकाबाट धनादशे र बचत ब¦क सेवा ज2ता आ�थक सेवाहH 1दान गनr ।  

 ख. नीित  

 १. िज�लाका 1hयेक इलाकामा इलाका Kलाक र 1hयेक गा.िव.स.मा अितeरi Kलाक 2थापना गरी गाउँ 2तरस=म 
Kलाक सेवा उपलsध गराउन े।  

 २. आ?तeरक Vतु डाँक सेवा िव2तार गनr र अ?तर_र्◌ा◌ा�य 2तरमा पिन Vतु डाँक सेवा र्-इ.एम.एस) 1ार=भ गनr ।  

 ३. Kलाकxारा स§ालन गeरन ेिविभ� आ�थक सेवाहHलाई सुलभ, िछटो एव ंभरपद� बनाउन ेर मू�यदये (Cash on 
Delivery) लगायतका अ?य िविभ� tकिसमका सेवाहH पिन लागु गद� जाने ।  

 ४. इलाका Kलाकस=म धनादशे र बचत ब¦क सेवा लागू गनr ।  

 ५. Kलाक व2तुहH िवतरण (डिेलभरी) गनr समय िनि�त गरी ~ामीण तथा शहरी Dे;का दगु_म तथा सुगम 2थानहHमा 
िनधा_eरत समयिभ; ैKलाक व2तुहH पुया_उने । 

 ६. Kलाक अपराध रोकथाम गन_ िनरीDण 1tuयालाई 1भावकारी बनाई सेवाको गुण2तरमा वृि� गनr ।  

 ७. Kलाक Sव2थालाई सDम र 1भावकारी बनाउन Kलाक समूहलाई आवष_ र Sवि2थत गराउँद ैसमूह संचालनमा 
आ�थक र 1शासिनक 1tuयालाई Sावहाeरक एव ंसरल बनाउन े।  

 ८. Kलाक सेवालाई आव9यक पनr सबै 1कारका दD जनशिi तयार पानr ।  

 ९. Kलाक सेवाल ेगनr 1कृितका काय_हH आव9यकतानुसार िनजी Dे;लाई गन_ tदने र hयसलाई िनयिमत र Sवि2थत 
गनr ।  

 १०. Kलाक सेवामा िनजी Dे;को सहभािगता uमशः जुटाउदै ँजाने ।  

 ११. Kलाक सेवालाई सुलभ, सDम, भरपदा_◌े र 1भावकरी बनाउन गुµ योजना तयार गनr ।  

 



४.२ मुVण िवभाग  

 क. उद9ेय  

 १. wी ५ को सरकारको लािग आव9यक साम~ीहH मुVण गनr ।  

 २. wी ५ को सरकारको महhवपर्◌ूण्◌ा मुVण काय_का लािग यस िवभागको छापाखानालाई uमशः सुरDण 
छापाखानाका Hपमा िवकास, िव2तार र सुदढृ गद� लैजाने ।  

 ख. नीित  

 १. मूलतः गोपनीयता कायम रा�ु पनr 1काशनहH र Kलाक eटकट, हवाईप;, ब¦क चेक, राहदानी, 1वेश आ|ा, हवाई 
eटकट तथा राजm रसीद ज2ता सुरDण मुVणका सामा~ीहH मुVण गनr सुरDण छापाखानाको Hपमा मुVण िवभागको 
छापाखानालाई िवकास गनr ।  

 २. wी ५ सरकारका सबै िनकायहHलाई मुVण सेवा उपल¶ध गराउन े।  

 ३. छापाखानाको समयानुकूल सुधार गरी आ�थक आhमिनभ_रता हािसल गनrतफ_ tuयाशील रहन े।  

 ४. wी ५ को सरकारले आव9यक महसूस गरेका समसामियक िवषयहH स=ब?धी साम~ीहH 1काशन गनr ।  

 ५. आधुिनक मुVण य?;हH 2थापना गरी 2तरीय मुVण सेवा स§ालन गनr ।  

 ६. मुVण सेवा संचालन तथा 2याहार स=भारका लािग आव9यक तालीमको Sव2था गनr ।  

 ७. लेटर 1ेसलाई uमशः हटाउँद ैलगी अफसेट 1िविधको 1ेस बढाउद¦ लk े।  

 

 

४.३ सूचना िवभाग  

 क. उ7े9य  

 १. 2व2थ र मया_tदत तथा सं2थागत 1;काeरताको िवकासका लािग 1ेस जगतलाई आव9यक सूचना एव ंअ?य सहयोग 
उपलsध गराउन े।  

 २. wी ५ को सरकारxारा 1ितपाtदत नीित, योजना, काय_uम तथा हािसल गरेका उपलिsधहH बारे प;ि;का एव ं
1काशनका िविवध साधनका माGयमबाट समेत स_वसाधारणलाई जानकारी गराउन े।  

 ख. नीित  

 १. नेपाल अिधराgयको संिवधान, २०४७ मा Sव2था भए अनुसार नागeरकको मौिलक अिधकार, वैचाeरक 2वत?;ता र 
मानव अिधकारको संरDणको लािग आमजनतालाई सुसूिचत गन_ समाचार संकलन गन_ पाउन े1ेस जगतको अिधकारको 
संरDण गनr तथा सामािजक जीवन प�ितलाई िवकिसत गनr काय_मा प;काeरता जगतलाई 1ोhसािहत गनr ।  



 २. प;पि;का जगतको लािग उपयोगी Kनस�े साम~ीहHको संकलन तथा 1योगको समुिचत Sव2था गनr ।  

 ३. नेपाल अिधराgयबाट 1कािशत Kने सबै प;पि;काको अ�ाविधक िववरणको अिभलेख आधुिनक र बै|ािनक ढंगल े
रा�े ।  

 ४. वाचनालयको 2थापना एव ंसंचालनका लािग 1ोhसाहन tदई यथाश·य सहयोग उपलsध गराउन े।  

 ५. wी ५ को सरकार तथा िविभ� म?;ालयका 1वiा र 1ेस बीच स=प_क_  कायम गराउन संयोजकको Hपमा काम गनr ।  

 ६. wी ५ को सरकारको औपचाeरक फोटो~ाफरको Hपमा काय_ गनr र फोटो~ाफ�को अ�ाविधक अिभलेख राखी 
फोटो~ाफ� तथा ¶लक िनमा_ण स=ब?धी कामलाई समयानुकूल आधुिनक 1िविधबाट साधन स=प� गदr◌ै जाने ।  

 ७. सूचना 1वाहका लािग दशेका उपयुi 2थानहHमा uमशः आधुिनक संचार उपकरणहH स=प� संचार के?VहH 
2थापना गरी सKिलयत दरमा संचार माGयमहHलाई सेवा उपलsध गराउन े।  

 ८. सूचना िवभागमा राि$य सूचना के?Vको Hपमा काम गनr एकाई 2थापना गनr ।  

 ९. नेपाल अिधराgयका िविभ� भागमा संचािलत िवकास आयोजना र सा_व_जिनक महhवको घटनाबारे जानकारी 
गराउन ेतथा 2वदशे तथा िवदशेमा भएका िनि�त घटना र िवषयमा िवषेश अGययन गराउन आव9यकतानुसार 
प;कारहHको अGययन ¹मणको Sव2था िमलाउने ।  

 १०. 2वदशेी तथा िवदशेी संचार माGयमका 1ितिनिधहHलाई 1ेस 1ितिनिध 1माणप; तथा पeरचयप; 1दान गनr र 
नवीकरण गनr । 

 ११. िनजी Dे;का प;पि;कालाई सरकारी काया_लयहHको िव|ापन उपलsध गराउन स=बि?धत िनकायसँग स=प_क_  
राखी िव|ापन िवतरणका लािग आव9यक Sव2था िमलाउने ।  

 १२. राि$य िहतलाई दिृ¡गत गरी समयसमयमा िवदशेका ºयाि;्रा] र महhवपर्◌ूण्◌ा प;कारलाई िन=hयाई आित»य 
गनr ।  

 १३. सरकारको Gयानाकषा_ गराउन ुपनr कितपय समाचारबारे स=बि?धत म?;ालयहH र सरकारी िनकायहरलाई 1ेस 
सूचना सेवाका माGयमबाट समेत सूचना गनr ।  

 १४. िनजी Dे;का प;पि;कालाई आव9यक पनr ?यूजि1?ट सुलभ तeरकाले उपलsध गराउन प;पि;काल ेआयातको 
लािग माग गरेमा सहयोग पुया_उने ।  

 १५. िवदशेीहHलाई नेपाल बारे िचनारी गराउन ेपुि2तकाहH 1काशनको Sव2था गनr ।  

 

४.४ राि$य 1सारण 1ािधकरण (रेिडयो नेपाल)  

 क. उ7े9य  



 १. आमजनतालाई राि$य तथा अ?तर_र्◌ा◌ा�य 2तरमा भएका महhवपर्◌ूण्◌ा गितिविधहHका स=ब?धमा जानकारी 
गराउन समाचार, सूचना, िशDा र मनोर¼नाhमक काय_uम 1सारण गनr ।  

 २. मुलुकको आ�थक, सामािजक, सां2कृितक, सािहिhयक, धा�मक एव ंकला स=ब?धी र राि$य िचनारीका िविभ� पDको 
जगर्◌ेना तथा स=व_�_न गनr काममा सघाउ पुया_उने साम~ीहH 1सारण गरी ितनीहHको उhथान एव ंिवकासमा सहयोग 
पुया_उने ।  

 ३. मुलुकको िविभ� Dे;, भाषा, जाित, स=1दाय र वग_बीच भावनाhमक एकता अिभवृि� गनr खालका साम~ी 1सार 
गनr ।  

 ख. नीित  

 १. रेिडयो नेपाललाई 2वाय� सं2थाका Hपमा िवकिसत गरी जनताको सुसूिचत Kने अिधकारलाई रेिडयो 1सारणको 
माGयमबाट संरDण गद� कृिष, िशDा, 2वा2»य, पeरवार िनयोजन, िव|ान 1िविध तथा वातावरण संरDण ज2ता 
िवकासमूलक एव ंिशDामूलक सूचनाहH जनतासमD पुया_उने ।  

 २. धूमपान एव ंमtदरा ज2ता 2वा2»यलाई हािनकारक पदाथ_को िव|ापन 1सारणलाई िनµhसाहन गनr ।  

 ३. लोक गीत एव ंलोक सं2कृितको पर्◌्रव�_न गरी िविभ� 1कारका 2व2थ मनोर¼न 1दान गन_ िनजी Dे;को समेत 
सअभािगतामा िविभ� साम~ीहH तयार पानr र उपयुi साप~ीहH 1सारण गनr ।  

 ४. काय_uम उhपादनका Dे;मा िनजी Dे;लाई पिन संलk गराउँद ैजाने ।  

 ५. राि$य चेतना एव ंनैितक जागरण अिभवृि� गनr खालका साम~ीहH 1सारण गरी नैितक, चाeरि;क, धा�मक एव ं
आGयािhमक भावनालाई 1ोhसािहत गनr ।  

 ६. रेिडयो नेपालल ेराि$य सेवा र Sापाeरक सेवा गरी 1सारण गनr र Sापाeरक सेवामा uमशः िनजी Dे;को समेत 
सहभागीता बढा_ई यस सेवालाई आ�थक Hपले आhमिनभ_र बनाउने।  

 ७. रेिडयो नेपालको 1सारणलाई २ ½यानलमा 1सारण गनr ।  

 ८. रा$ल ेअवल=वन गरेको पररा$ नीितलाई टेवा पुk ेखालका साम~ी 1सार गनr ।  

 ९. आ¾नो छु�ै आधुिनक समाचार संकलन, स=पादन र 1सारण 1णालीको िवकास गरी िन2पD, दD, एव ंSावसाियक 
ढंगल ेसमाचार सेवाको स§ालन गनr ।  

 १०. Dे;ीय 1सारण 1ार=भ गरी uिमक Hपले िविभ� राि$य भाषाहHमा 1सारण गनr ।  

 ११. अिधराgयभरी रेिडयो नेपाल 2प¡सँग सु� सtकन ेगरी िमिडयम वेभ 2टेशनहH -tफल इन 2टेशन) uमशः 2थापना 
तथा िव2तार गद� जाने ।  

 १२. रेिडयो काय_uम उhपादन, स=पादन, 1सारण र मम_त स=भारका लािग आव9यक दD जनशिi तयार गनr । 

 १३. समय समयमा wोतर्-स_वेDण गनr र तदनुकूल रेिडयो काय_uमहHमा सुधार गनr ।  



 

४.५ राि$य 1सारण 1ािधकरण (नेपाल टेिलिभजन )  

 क. उ7े9य  

 १. राि$य तथा अ?तराि$य 2तरमा भएका महhवपर्◌ूण्◌ा गितिविधहHका स=व?धमा स_वसाधारण जनतालाई 
जानकारी गराउन समाचार, सूचना, िशDा र मनोर¼नाhमक काय_uमहH 1सारण गनr ।  

 २. मुलुकको आ�थक, सामािजक, सां2कृितक, सािहिhयक, धा�मक एव ंकला स=ब?धी र राि$य िचनारीका िविभ� पDको 
जग_ना_ तथा स=ब_�_न गनr काममा सघाउ पुया_उने tकिसमका रोचक, मनोर¼नपर्◌ूण्◌ा र 1भावकारी काय_uमहHको 
1सारणxारा जानकारी 1दान गनr ।  

 ख. नीित  

 १. नेपाल टेिलिभजनलाई 2वायत सं2थाको Hपमा िवकिसत गद� Sावसाियक दDता अिभवृि� गनr ।  

 २. जनताको सुसूिचत Kने अिधकारलाई टेिलिभजन 1सारणको माGयमबाट सरंDण गद� कृिष, िशDा, 2वा2»य, पeरवार 
िनयोजन, िव|ान 1िविध तथा वातावरण संरDण ज2ता िवकासमूलक एव ंिशDा1द सूचनाहH जनतासमD पुया_उने ।  

 ३. धूमपान एव ंमtदरा ज2ता 2वा2»यका हािनकारक पदाथ_हHको िव|ापन 1सारणलाई िनµhसाहन गनr ।  

 ४. राि$य िहत र एकताको अिभवृि� गराउन ेदिृ¡कोण िलई मुलुकका िविभ� आ�थक, सामािजक एव ंसां2कृितक 
पDहHबारे पeरिचत गराउन ेकाय_uमहH 1सार गनr ।  

 ५. रा$ल ेअबल=बन गरेको पररा$ नीितलाई टेवा पुया_उने र सामािजक, सां2कृितक एव ंराि$य एकताको महhवबोध 
गराउन ेिवषय 1सार गनr ।  

 ६. िन2पD, दD एव ंSावसाियक ढं¢गल ेसमाचार सेवाको संचालन गरी 1सारणको Sावसाियक िवmसनीयतामा वृि� 
गन_र्◌ े।  

 ७. समय समयमा दश_क एव ंwोता स_वेDण गरी सुधाराhमक कदमहर चा�ने ।  

 ८. काय_uम उhपादनका Dे;मा िनजी Dे;लाई पिन संलk गराउँद ैजाने ।  

 ९. िनजी Dे;�ारा उhपाtदत 2तरीय काय_uमहH खरीद गरी 1सारण गनr ।  

 १०. समाचारको संकलन 1णालीलाई सुदढृ एव ंSापक बनाउन आ¾न ैसमाचार ¿ोत िवकिसत गद� जाने ।  

 ११. नेपाल टेिलिभजनको 1सारणलाई रा$Sापी एव ंSापक बनाउन आव9यक भौितक पर्◌ूवाधारहH तयार गद� 
लैजानका लािग आव9यक ठाँउहHमा 1सार के?VहH 2थापना गद� जाने ।  

 १२. काय_uमहHलाई 2तरीय एव ं1भावकारी तु�याउन दD, योÀय र तालीम 1ा] जनशिiको Sव2था गनr ।  

 १३. रोचक, |ानव�_क र मनोर¼नपर्◌ूण्◌ा 2तरीय काय_uमहHको िन2पD 1सारण जोड tदने ।  



 १४. टेिलिभजन 1सारणका िनि=त 1योग गeरन ेय?; तथा औजारहHको 2तरीयता कायम गनr । 

 १५. शैिDक काय_uमको 1सारणलाई 1ाथिमकता tदने ।  

 

४.६ नेपाल दरूस§ार सं2थान  

 क. उ7े9य  

 १. जनसाधारणलाई दरूसंचार सेवा उपलsध गराउन र नेपालको आ�थक सामािजक र िवकास काय_हHमा यथास·य 
सहयोग पुया_उन नेपाल अिधराgयिभ; र अ?तराि$य Dे;मा समेत आव9यकता अनुHप दरूसंचार सेवाहH सुलभ, सरल 
तथा सुिनयोिजत Hपबाट िवकास गद� जाने ।  

 २. दरूसंचार सेवालाई राि$य िवकासको पर्◌ूवाधारको Hपमा िवकिसत गनr ।  

 ख. नीित 

 १. नेपाल दरूसंचार सं2थालाई 2वाय� सं2थाको Hपमा िवकिसत गद� लैजाने ।  

 २. आव9यकताअनुसार दरूसंचारका Dे;को िवकास र संचालनमा िनजी Dे;लाई पिन 1ेाhसाहन एव ंसंलk गराउँद ैजाने 
।  

 ३. दरूसंचार सं2थाल े1दान गद_र्◌ ैआएको िव�मान तथा नया ँस§ालन Kने सेवाहHमा आव9यकतानुसार uिमक Hपमा 
उदार नीित अपनाउँद ैजाने ।  

 ४. राि$य तथा अ?तराि$य दरूसंचार सेवालाई िनबा_ध र भरपदा_◌े बनाउन समयानुकूल आधुिनक 1िविधहHको 1योग 
गरी सेवा स§ालन र िव2तार गद� जाने ।  

 ५. दरूसंचार सेवालाई अhयाव9यक सेवाको Hपमा िवकिसत एव ंिब2तार गद� जाने ।  

 ६. नेपाल अिधराgयका िज�ला सदरमुकाम, इलाका तथा गाउँ िवकास सिमितका साथ ैकृिष Dे;, उ�ोग Sवसाय, 
Sापाeरक के?VहH र राि$य दिृ¡कोणबाट महhवपर्◌ूण्◌ा 2थानहHमा दरूसंचार सेवाहHको िवकास र िव2तार गनr ।  

 ७. दरूसंचार सेवाहHको िवकास र िव2तार गदा_ Dे;ीय स?तुलनका साथ ैमाग र आव9यकता हरेी 2थापना गद� जाने ।  

 ८. िविभ� सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायहHको भावी काय_uम र आव9यकता अनुHप दरूसं◌ंचार सेवामा अिभवृि� 
गद� जाने ।  

 ९. दD जनशिiको िवकासका लािग आव9यक पनr काय_uमहH योजनाब� Hपमा तयार पारी सोको काया_?वयन गद� 
जाने ।  

 १०. सं2थानको काय_ संचालन र सेवालाई बढी Sावसाियक बनाई नया ँकाय_uमको पर्◌्रव�_न गनr ।  



 ११. दरूसंचार सेवाको 2तर कायम रा� यस सेवाका लािग 1योग Kने य?; तथा औजारहHको 2तरीयता कायम गनr र 
सेवा सूचाका¢कहH िनयिमत Hपमा अGययन गनr ।  

 १२. दरूसंचार सं2थानको मा; काया_लय खोली सेवा उपलsध गराउँद ैआएकोमा िनजी Dे;लाई पिन 1ित2पर्◌्रधाhमक 
तरीकाबाट अिधराgयका िविभ� 2थानमा सा_व_जिनक टेिलफोन काया_लय खोली सेवा सं◌ंचालन गन_ tदने । 

 

४.७ गोरखाप; सं2थान  

 क.उ7े9य  

 १. जनताको सुसूिचत Kने संवैधािनक हकको स=मान गद� 2वदशे र िवदशेका िवmसनीय समाचारहH िन�पD ढ¢गल े
1कािशत गनr ।  

 २. 2तरीय, 2व2थ र व2तुगत प;काeरताको सं2थागत िवकासमा योगदान पुया_उने । 

 ३. नेपाल िवाÁयको िवकास र स=व_�_नमा tuयाशील रहन े।  

 ख. नीित  

 १. uिमक Hपमा सरकारी सहभािगता कम गरी िनजी Dे;को सहभािगता बढाउँद ैजाने uममा गोरखाप; सं2थानको 
शेयर 1वािहत गनr ।  

 २. गोरखाप; सं2थानलाई 1काशनगृहको Hपमा िवकिसत गद� जाने ।  

 ३. नेपाल अिधराgयको संिवधान, २०४७ का आधारभूत मू�य, मा?यता र संरचना1ित आ2था बढाउन ेपाÂ साम~ीहH 
1कािशत गनr ।  

 ४. सबै Dे;, वग_ र Sवसायका नागeरकहHका िनि=त उपयोगी Kने लेख-रचना तथा िविभ� जात जाितको भाषा, 
सं2कृित, पर=परा र रीित-eरवाजको जगrना Kने साम~ीहH 1कािशत गनr ।  

 ५. सामािजक कुरीित, िवकृित एव ंअसामािजक गितिविधहH तथा अ?याय, अhयाचार ज2ता tuयाकलापलाई 
िनµhसािहत पानr tकिसमका साम~ीहH 1कािशत गनr ।  

 ६. स_वसाधारण जनतालाई राि$य स=पदाहHको महhवबोध गरा_ई ितनीहHको संरDण र स=ब_�_नमा सचेत Kन 1ेरणा 
tदने ।  

 ७. दशे िनमा_णमा सृजनाhमक भूिमका िनवा_ह गन_ नागeरकहHमा जांगर र आhमिवmास पैदा गराउन ेखालका साम~ी 
1कािशत गनr ।  

 ८. पया_वरण एव ंवातावरण स?तुलन र संरDणका िनि=त वनजंगलको सुरDा, वृDारेपण, 1दषूण िनय?;ण आtद 
काय_हHमा आमजनतालाई 1ेरणा tदने 1कारका लेख-रचनाहH 1कािशत गनr ।  

 ९. नेपाल बािहर पिन िवशेषतः नेपाली भाषी Dे;हHमा नेपाली भाषा र सािहhयको उhथानमा सहयोग पुया_उने ।  



 १०. Sिiगत 2वाथ_ वा दरूा~ह राखी लेिखएका कसैको चeर; हhयाKने, कुन ैSवसाय वा सं2थाको िवmसनीयतामा 
आघात पुk ेर सा=1दाियक भावनालाई बढावा tदने ज2ता साम~ीलाई 2थान नtदने ।  

 ११. रा$ल ेअवल=वन गरेको पररा$ नीितको 1ितकूल Kने tकिसमका समाचार वा लेख रचना आtद 1काशन नगनr ।  

 १२. सरकारी एव ंगैर सरकारी िनकायहHको tuयाकलापका स=व?धमा महhवबोध गराउन ेवा मया_tदत आलोचना 
भएका साम~ीहHलाई पिन 2थान tदने ।  

 १३. सं2थानलाई आhमिनभ_र बनाउन िविभ� 1भावकारी उपायहH अवल=बन गनr ।  

 १४. सं2थानल ेआ¾नो आ�थक तथा भौितक Dमता अनुसार 2वदशे तथा िवदशेमा आ¾न ैस=वाददाताहH uमशः राºद ै
जाने ।  

 १५. दD जनशिiको पeरपर्◌ू�तका लािग 2वदशे तथा िवदशेमा तािलमको Sव2था गनr ।  

 

४.८ राि$य समाचार सिमित  

 क. उ7े9य  

 १. राि$य िहतलाई Gयानमा राखी राि$य तथा अ?तराि$य गितिविधका िन2पD, वा2तिवक एव ंत»यपर्◌ूण्◌ा संमाचार 
संकलन र िवतरण गनr ।  

 ख. नीित  

 १. uिमक Hपमा सरकारी सहभािगता कम गरी िनजी Dे;को सहभािगता बढाउँद ैजाने uममा शेयर 1वािहत गनr ।  

 २. राि$य समाचार सिमितलाई िन2पD एव ंव2तुगत समाचार संकलन तथा िवतरण गनr 2वाय� एव ंआhमिनभ_र 
सं2थाको Hपमा िवकिसत गनr ।  

 ३. राि$य िहत र 1जात?;को संरDण, स_=व_�न एव ंसामािजक उhथानमा सघाउ पुया_उने समाचारहH संकलन, 
स=पादन, िवतरण एव ंआदान-1दान गनr ।  

 ४. दशेको सामािजक, आ�थक, राजनीितक र धा�मक िवषयका अितeरi जनअिभµिचका अ?य महhवपर्◌ूण्◌ा समाचार 
र लेख उपलsध गराउन े।  

 ५. रा$ल ेअवल=वन गरेको पररा$ नीितलाई टेवा पुया_उने tकिसमका राि$य तथा अतराि$य महhवका समाचार संकलन 
र िवतराण गनr ।  

 ६. समाचारहHको 2तर र महhव िनधा_eरत गन_ सं2थािभ; र बािहर उपलsध सेवाहH एव ंदD जनशिi संगeठत पानr ।  

 ७. 2तरीय समाचार एव ंलेख-रचनाहHको िबtu िवतरण गनr र आज_नका थप ¿ोतहH जुटाउन समयानुकूल सेवाहH थप 
गद� जाने ।  



 ८. आव9यकतानुसार uिमक Hपमा िवदशेका महhवपर्◌ूण्◌ा 2थानहHमा रा.स.स. का समाचारदाताहH थÃद ैजाने ।  

 ९. आव9यक समाचार सेवाहH उपलsध गराउन उपयुi उपकरणहH 1योग गद� जाने ।  

 १०. संचार माGयमहरका लािग उपयुi Kने त2वीर एव ंwSद9ृय साम~ीहH उhपादन एव ंिबtu िवतरण गनr ।  

 

 

४.९ नेपाल चलिच; िवकास सं2थान  

 क. उ7े9य  

 १. नेपाली तथा नेपालका अ?य राि$य भाषाहHमा चलिच; ब� ेवातावरण िसज_ना गनr ।  

 २. नेपालमा रोजगारीमूलक, आयमूलक र 2व2थ 1ित2पधा_युi नेपाली चलिच; उ�ोगको िवकासमा सहयोग पुया_उने ।  

 ३. चलिच; स=ब?धी िवदशेी सं2थाहHसँग स=ब?ध कायम गरी सुिवधा र 1िविधको आदान 1दान गनr ।  

 ख. नीित  

 १. नेपाल चलिच; िवकास सं2थानलाई िनजीकरण गनr िसलिसलामा यसका शेयरहH िनजी Dे;मा 1वािहत गनr ।  

 २. सं2थानल ेमूलतः चलिच; 1शोधनशालालाई पर्◌ूण्◌ा Dमता एव ं1भावकारी Hपमा संचालन गनr काममा आ¾नो 
1यास केि?Vत गनr ।  

 ३. नेपाली र अ?य राि$य भाषामा चलिच; िनमा_ण एव ंपर्◌्रदशन Kनस�े वातावरण तयार गनr ।  

 ४. चलिच; स=ब?धी 1ािविध|, कलाकार एव ंसंगीत Dे;का जनशिiलाई आव9यक 1िशDणको Sव2था गनr ।  

 ५. सं2थानल ेिनजी Dे;लाई tफ�म िनमा_ण स=ब?धी भौितक सुिवधा सरल र सुगम तरीकाले उपलsध गराउन ेर भौितक 
लगानी गरेर मुनाफा आज_न Kने खालका पeरयोजनाहरमा िनजी Dे;सँग संयुi Hपमा सहभागी Kने ।  

 ६. tफ�म उ�ोगमा 1योग Kने साम~ीहH चलिच; उ�ोगले पाउन ेसुिवधा एव ंसKिलयत उपयोग गरी आयात गनr र 
िनजी Dे;का चलिच; उ�मीहHलाई आव9यकतानुसार सरल ढ¢गल ेउपलsध गराउन े।  

 ७. सरकारी, अध_सरकारी र गैरसरकारी िनकायहHxारा उhपादन गनr wSद9ृय साम~ीहH िनमा_ण गन_ 
1ित2पर्◌्रधामा जाने ।  

 

४.१० 1ेस काउि?सल  

 क.उ7े9य  



 १. प;काeरताको पेशागत उÄतम आचरण कायम राखी 2वत?;, मया_tदत र उ�रदायी प;काeरताको िवकास तथा 
स=व_�_न गनr ।  

 २. प;काeरताको िवकासको लािग प;काeरतालाई आ�थक Hपले आhमिनभ_र तु�याउन चािलनु पन_र्◌ ेिविभ� 
कदमहHबारे wी ५ को सरकारलाई स�लाह र सुझाव tदने । 

 ख.नीित  

 १. प;पि;काको Sावसाियक आचारसंिहता जारी गरी लागु गनr गराउन ेर प;पि;कामा 1कािशत समाचारसँग 
स=बि?धत िवषयलाई िलएर कसैल ेकाउि?सलमा उजुरी tदएमा सेा स=ब?धमा काय_वाही गनr ।  

 २. प;पि;काको िवतरण ि2थित, िनयिमतता, 2तरीयता र जे¥ताको आधारमा वग�करण गनr ।  

 ३. िव|ापन एव ं?यूजि1?ट कोटाको 1योजनको लािग िवतरण ि2थितको आधारमा प;पि;काको वग�करण गनr काय_ 
स=बि?धत 1काशक, िव|ापनदाता र िव|ापन सं2थाहHले संयुi Hपमा गनु_ पनrमा सो काय_ उi Dे;बाट नK?जेलस=म 
िवतरण संपरीDण स=ब?धी काम 1ेस काउि?सलल ेगनr ।  

 ४. प;पि;काको िवतरण ि2थितको अ�ाविधक अिभलेख रा�े ।  

 ५. प;पि;काको गितिविध एव ंव2तुि2थितबारे अGययन र मू�यांकन सिहतको वािषक_  1ितवेदन wी ५ को सरकारसमD 
पेश गनr । 


