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विऻाऩन यहहत (Clean Feed) नीतत, २०७३ 

 

१. ऩषृ्ठबूतभ्– 

नेऩारभा स्िदेशी य विदेशी गयी  समं च्मानरहरुको प्रशायण घयघयभा उऩरब्ध हुदै आएको   
छ । मसयी उऩरब्ध टेतरतबजन च्मानरहरुिाट नेऩारी जनतारे स्िदेशी तथा विदेशी 
सूचना, जानकायी य भनोयन्जनात्भक कामयक्रभ हेदे आएका छन ् । सूचना, तशऺा य 
भनोयन्जनका रातग भहत्िऩुणय भातनने टेतरतबजन प्रशायणभा विऻाऩन प्रशायणका विषमभा 
बने वितबन्न देशभा आफ्नै प्रकायको नीतत तरने गरयएको छ । नेऩारभा त्मस प्रकायको 
कुनै नीतत नहुॉदा विदेशी च्मानरहरुरे तनिायध रुऩभा कामयक्रभका साथ साथ ै विऻाऩन 
प्रशायण गरय यहेको ऩाईन्छ । एकाततय उऩबोक्तारे केिर िा DTH राई शुल्क ततनुय ऩन ेय 
अको तपय  विऻाऩन सभेत हेनुय ऩन ेिाध्मता छ । साथ ैमसयी विऻाऩन सहहत विदेशी 
च्मानरहरु नेऩारभा प्रशायण हुॉदा िहुयाविम कम्ऩतनहरु स्िदेशी टेतरतबजन च्मानरहरुभा 
विऻाऩन कभ गन ेगयेको गुनासो सभेत आउने गयेको छ ।  

विश्वभा शुल्क ततयेय भात्र हेनय ऩाउने स्शुल्क च्मानर (Pay channel) य शुल्क नततयी हेनय 
ऩाईने तन्शुल्क च्मानर (Free to air) गयी २ प्रकायको प्रशायण हुने गयेको ऩाईन्छ । 
तन्शुल्क च्मानरहरुरे विऻाऩन सहहत प्रशायण गन ेगयेऩतन ग्राहकहरुसॊग शुल्क तरदैनन ्
बने स्शुल्क च्मानरहरुरे विऻाऩन यहहत प्रशायण गन े य ग्राहकफाट शुल्क तरन ऩाउने 
अन्तयाविम प्रचरन यहेको छ । मसयी टेतरतबजन च्मानरहरुरे शुल्क तरई विऻाऩन यहहत 
प्रशायण गन ेव्मिस्था नै Clean Feed हो । विऻाऩनयहहत प्रशायणराई सम्फन्न्धत देशको 
नीतत य कानूनरे व्मिन्स्थत गन े गयेको ऩाइन्छ । नेऩारभा याविम प्रशायण ऐन य 
तनमभािरी रागु बएऩतछ वि.सॊ. २०५२ सार देन्ि विदेशी टेतरतबजन च्मानरहरु प्रिेश 
गन ेभौका   ऩाए । त्मस्ता च्मानरहरु फहुयाविम कम्ऩनीका विऻाऩन सहहत नेऩारभा 
तनिायध रुऩभा प्रशायण बई यहेका छन ्बने कततऩम अन्म विदेशी भुरुकका टेतरतबजन 
च्मानरहरु विऻाऩन यहहत आउने य बायतभा विऻाऩन बयेय नेऩारभा प्रशायण गन ेगयेको 
सभेत ऩाईन्छ ।  

 

विदेशी टेतरतबजन च्मानरहरु डाउनतरङ्कको अनुभतत तरएय नेऩारी टेतरतबजन तसग्नर 
वितयक (DTH य केफुर वितयक) भापय त दशयकको घयघयभा ऩुग्ने गयेको छ । अऩिाद 
च्मानरहरु फाहेक अन्म सफै विदेशी च्मानरहरु तनिायधरुऩभा विऻाऩन सहहत प्रशायण हुने 
गयेको ऩाईन्छ। नेऩारभा प्रशायणको रातग डाउनतरङ्कका अनुभतत तरने च्मानरहरुको 
सॊख्मा १४७ यहेको छ। केही अऩिाद फाहेक सफै िारे विदेशी च्मानरहरुरे विऻाऩनभा 
ठुरो यकभ िचय गन ेफुहुयाविम कम्ऩनीका विऻाऩन नेऩारी दशयकहरुरे भातसक रुऩभा शुल्क 
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ततयी हेनुय ऩन ेअिस्था छ बने स्िदेशी विऻाऩन फजाय िनु्म्चएको अिस्थाभा छ । महह 
ऩषृ्ठबुतभभा मो नीतत आिश्मक बएको हो ।  

 

२. ितयभान अिस्था्– 

 

२.१.याविम सन्दबय्  

याविम प्रशायण ऐन, २०४९ य याविम प्रशायण तनमभािरी, २०५२ रागु बएऩतछ प्रशायण 
ऺेत्रभा स्िदेशी तथा विदेशी च्मानरहरुको प्रबाि िढ्न थाल्मो । याविम प्रशायण 
तनमभािरीभा विदेशी च्मानर प्रशायणको रातग तसग्नर वितयण गनय चाहने सॊस्था िा 
व्मवक्तरे डाउनतरङ्कको अनुभतत भाग गनय सक्ने व्मिस्था गमो । तन्शुल्क िा विऻाऩन 
सभािेश नबएको स्शुल्क च्मानरराई रु. २५,०००।– इजाजत दस्तुय य विऻाऩन सभािेश 
बएको स्शुल्क च्मानर बए रु. ५०,०००।– इजाजत दस्तुय तरएय डाउनतरङ्कको अनुभतत 
हदन सहकने कानूनी व्मिस्था तनमभािरीरे गयेको छ ।  

 

 सोही कानूनी व्मिस्था फभोन्जभ हार १४७ िटा विदेशी च्मानरहरुरे नेऩारभा प्रशायण 
गनय अनुभतत तरएका छन ्। तत भध्मे १०० बन्दाफढी स्शुल्क च्मानरहरु हुन बने फाॉकी 
तन्शुल्क च्मानर छन ् । डाउनतरङ्क अनुभतत हददा विऻाऩन यहहत स्शुल्क बतनने 
च्मानरराई फावषयक शुल्कभा छुट बएऩतन त्मसको प्रशायणको अनुगभन गन ेव्मिस्था गनय 
सहकएको छैन । कुन च्मानर विऻाऩन सहहत िा यहहत बन्ने प्रशायण हेयेय भात्र अनुभान 
गनय सहकने अिस्था छ ।  

 फहुयाविम कम्ऩनीका उत्ऩादनको रन्ऺत फजाय नेऩार सभेत यहेको छ । विदेशी 
स्शुल्क च्मानरहरुरे नेऩारभा तनिायध रुऩभा विऻाऩन सहहत प्रशायण गन े गरयएको 
ऩाइन्छ । नेऩारभा डाउनतरङ्क अनुभतत तरएय प्रशायण हुने टेतरतबजन च्मानरहरु 
विऻाऩन यहहत -Clean Feed_ फनाउनका रातग नेऩारी प्रशायक तथा विऻाऩन एजेन्सीहरुरे 
विऻाऩन यहहत  -Clean Feed_ प्रशायण नीतत रागु गनय फायम्फाय भाग गयेका छन ्।  

 विदेशी टेतरतबजन च्मानरहरुराई तनमभन गयी विऻाऩन सहहत िा यहहत प्रशायण गनय 
नीतत य कानून फनाउने अन्तयाविम प्रचरन ऩतन यहेको सन्दबयभा नेऩाररे ऩतन विऻाऩन 
यहहत (Clean Feed) प्रशायणको रातग नीतत य कानून फनाई रागु गनय अत्मािश्मक 
बएको छ । मस नीतत भापय त विदेशी विऻाऩनफाट नेऩारी बाषा, सॊस्कृततभा बएको 
अततक्रभण योक्ने, विदेशी टेतरतबजन च्मानरहरुभा हुने विदेशी विऻाऩन प्रशायणराई 
तनमतभत गन,े स्िदेशी विऻाऩन फजायराई विस्ताय गन,े विऻाऩनका भाध्मभफाट याजश्व य 
योजगायीभा फवृि गनय सहकने देन्िएकोरे मो नीतत फनाईएको हो ।  
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२.२ अन्म भुरुकको अभ्मास  ्

कुनै ऩतन स्शुल्क विदेशी च्मानररे विऻाऩन यहहत (Clean Feed) प्रशायण गदाय 
ग्राहकफाट शुल्क तरन ऩाउने य विऻाऩन सहहत प्रशायण गन े तन्शुल्क च्मानर (Free–

to–air) रे ग्राहकफाट शुल्क तरन नऩाउने हुॉदा विदेशी टेतरतबजन च्मानरराई आफ्नो 
भुरुकभा नीतत य कानून फनाएय तनमभन गनय सहकने अन्तयाविम अभ्मास य भान्मता 
यहेको छ ।  

 अभेरयका, मुयोऩेरी भुरुकहरु, दन्ऺणऩूिी एतसमारी भुरुकहरुरे विऻाऩन सहहत 
(Advertisement Feed) प्रशायण गन े च्मानरहरुरे ग्राहकफाट शुल्क तरन नऩाउने तय 
विऻाऩन यहहत (Clean Feed) भा प्रशायण गन े च्मानरहरुरे ग्राहकफाट भातसक शुल्क 
तरन ऩाउने व्मिस्था गयेका छन ्।  

 दन्ऺण एतसमारी यािहरु भध्मे ऩाहकस्तानरे विदेशी च्मानर तनमभन गन े कानून 
फनाएय विदेशी च्मानररे ग्राहकफाट शुल्क तरन नऩाउने गयेको छ । श्रीरॊकारे विदेशी 
च्मानरको हपडराई तनमभन गन ेव्मिस्था गयेको छ । फॊगरादेशरे स्शुल्क च्मानरभा 
भूल्म तनमभनको कानूनी व्मिस्था गयेको छ । बूटानभा च्मानर वितयणको अतधकाय 
सयकायी तनकामभै यान्िएको छ । मसयी मी सफ ै भुरुकभा विदेशी च्मानरभा हुने 
विऻाऩन प्रशायणराई तनमभन गयेको देन्िन्छ । नेऩारभा बने मस सम्िन्धभा व्मिस्था 
हुन सकेको छैन ।   

 

३. नीततको उदेश्म्  

नेऩारभा विदेशी च्मानर प्रशायणभा विऻाऩन सहहत य विऻाऩन यहहत प्रशायणभा फावषयक 
२५ हजायको शुल्कभा तबन्नता फाहेक अन्म कुन ै तबन्नता यहेको ऩाईदैन । नेऩारभा 
प्रशायण हुने विदेशी च्मानरहरुरे विऻाऩन सहहत प्रशायण गन े हुॉदा फहुयाविम 
कम्ऩतनहरुको नेऩारी च्मानरभा विऻाऩन हदने तपय  त्मतत उत्साहहत नबएको य विऻाऩन 
िजाय िनु्म्चएको धायणा विऻाऩन व्मिसामीहरुको छ । विऻाऩनदातारे उऩरब्ध गयाएको 
विऻाऩनको नेऩारी दशयक सभेतराई गणना गयी विदेशी प्रशायकरे पाईदा तरने गयेको 
धायणा व्मिसामीहरुको छ । एकाततय िहुयाविम कम्ऩतनका विऻाऩन कभ हुॉदा नेऩारको 
टेतरतबजन उद्योगभा आम्दानी कभ हुने, आम्दानी कभ हुॉदा गुणस्तयीम कामयक्रभ तनभायण 
हुन नसक्ने य गुणस्तयीम कामयक्रभ उत्ऩादन हुन नसक्दा दशयकहरु विदेशी च्मानर प्रतत 
आतश्रत हुने जसरे गदाय नेऩारी बाषा, सॉस्कृतत, ऩयम्ऩया, रयततरयिाज य भौतरकता सभेत 
ओझेरभा ऩन ेबएकोरे त्मसको जगेनाय गन ेउदेश्मरे मो नीतत ल्माइएको हो ।  
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मसका अततरयक्त विदेशी च्मानर तसग्नर वितयकहरु आतधकारयक विके्रता हुने होडभा फढी 
बन्दा फढी भूल्म ततन ेगयेको कायण ठूरो भात्राभा विदेशी भुद्रा विदेतशने गयेको छ । 
विदेशी च्मानरका तसग्नर वितयककाविच एकातधकाय, वििाद, झगडा य अदारतभा भुद्दा 
सभेत गयी सभम य श्रोतको अनुत्ऩादक िचय बईयहेको हुॉदा स्िदेशी टेतरतबजन य 
विऻाऩन एजेन्सीहरुराई प्रोत्साहन गनय, ठूरो भात्राभा विदेशीने विदेशी भुद्राराई कभ गनय, 
विदेशी विऻाऩनफाट नेऩारी बाषा, सॊस्कृततभा बएको अततक्रभण योक्न, विदेशी टेतरतबजन 
च्मानरहरुभा हुने विदेशी विऻाऩन प्रशायणराई तनमतभत गनय, स्िदेशी विऻाऩन फजायराई 
विस्ताय गनय, विऻाऩनका भाध्मभफाट याजश्व य योजगायीभा फवृि गनयका रातग नेऩार तबत्र 
प्रशायण हुॉने विदेशी च्मानरहरुभा Clean Feed नीतत रागु गनय आिश्मक यहेकोरे मो 
नीतत ल्माईएको   हो । मसका भुख्म उदेश्महरु मस प्रकाय छन ्।  

क)  नेऩारभा डाउनतरङ्क अनुभतत तरई प्रशायण हुने विदेशी टेतरतबजन च्मानरराई 
विऻाऩन यहहत फनाई दशयकहरुराई स्िच्छ य सपा रुऩभा हेनय सक्ने फनाउने ।   

ि)  फहुयाविम कम्ऩतनका उत्ऩादनको विऻाऩनराई स्िदेशी च्मानरहरुिाटै प्रशायण गयाई 
स्िदेशी विऻाऩन एजेन्सी य टेतरतबजन च्मानरहरुराई आत्भतनबयय फनाउने ।  

ग)  स्िदेशी च्मानरहरुभा िहुयाविम कम्ऩतनका विऻाऩन िवृि गयाई उनीहरुका 
कामयक्रभको गुणस्तय िवृि गन े।  

घ)  स्िदेशी कामयक्रभको गुणस्तय फवृि गयाई विदेशी च्मानरफाट हुने बाषीक तथा 
साॉस्कृततक अततक्रभण न्मुन गन े।  

ङ)  नेऩारी विऻाऩन फजाय िवृि बई थऩ योजगायी श्रजृना हुने ।  

च)  विऻाऩन फजायको िवृििाट याजश्व सॊकरनभा सभेत थऩ मोगदान ऩुमायउने ।   

छ)  नेऩारभा कामयक्रभ उत्ऩादन, प्रशायण रगाएतका गततवितध िवृि बई टेतरतबजन 
व्मिसामराई उद्योगको रुऩभा विकास गन े।  

 
 
 

४. नीततको रक्ष्म  

 

नेऩारभा डाउनतरङ्क अनुभतत तरई प्रशायण हुने विदेशी च्मानरराई विऻाऩन यहहत 
(Clean Feed) फनाई सि ैहकतसभका विऻाऩनहरु स्िदेशी सॊचाय भाध्ममभहरुफाट प्रशायण 
गयी स्िदेशी विऻाऩन फजायराई विस्ताय गन े य विऻाऩनका भाध्मभफाट याजश्व य 
योजगायीभा फवृि गयी विदेशी च्मानरको नाभभा ठूरो भात्राभा हुने विदेशी भुद्राको 
िहहगयभनराई घटाउदै जाने । 
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५. नीततको प्रबाि्– 

मो नीतत रागु गदाय भुरुकभा विदेशी च्मानर हेन ेदशयक य िासगयी शहयी ऺेत्रका दशयकभा 
तनम्न प्रबाि ऩनय सक्ने देन्िन्छ ।  

क) विदेशी स्शुल्क च्मानरहरुको तसग्नरको भूल्म केहह भहॊगो हुन सक्ने ।  

ि) स्शुल्क च्मानरहरुको विऻाऩन यहहत प्रशायणको सभम नेऩारको स्थानीम सभम 
अनुकुर नहुन सक्ने ।  

ग) विदेशी प्रशायकहरुरे वितयण गन े च्मानरभा विऻाऩन यहहत नेऩार हपड तमाय गनय 
नसक्दा केहह विदेशी च्मानरको प्रशायण योहकन सक्ने ।  

घ) स्शुल्क च्मानरभा सभेत विऻाऩन सहहत तसग्नर तरई सोझै प्रशायण गरय आएका 
स्िदेशी तसग्नर वितयकहरुरे प्रशायण प्रवितधभा सुधाय गनुय ऩन,े थऩ जनशवक्त य रागत 
सभेत राग्न सक्ने ।  

ङ)  स्शुल्क च्मानरको भूल्मभा केहह िवृि हुन सक्ने ।  

६. यणनीततहरु  

मो नीतत कामायन्िमका रातग तनम्न यणनीततहरु अऩनाईने छ ।  

क)  डाउनतरङ्क अनुभतत तरई प्रशायण गरययहेका केिर अपे्रटय तथा वितयकहरु सभेतको 
सहबागीताभा सूचना तथा सॊचाय भन्त्रारमका सहसतचिको सॊमोजकत्िभा एक 
सतभतत फनाई नीतत कामायन्िमनभा उत्ऩन्न हुने सभस्माको सभाधान गने ।  

ि)  उक्त कामयदरभा विऻाऩन एजेन्सी सॊघका प्रतततनतधका साथ ै प्रशायकहरुको सभेत 
सहबागीता गयाउने ।  

ग)  वफऻाऩन यहहत प्रशायण नीततको सतभऺा गरय त्मसभा कुनै सॊसोधन गनुय ऩन ेबए 
कामयदररे तसपारयश गने ।  

घ)  विदेशी च्मानर हेन े उऩबोक्ताराई चको शुल्क ततनय नऩन े गयी सुविधा उऩरव्ध 
गयाउन आिश्मक ऩहर गन े।  

ङ)  विदेशी भुद्रा वितनमभको तसपारयश सम्िन्धी व्मिस्थाराई सयरीकृत ऩान े।  

च) Clean Feed भा प्रशायण हुने विदेशी च्मानरको भूल्म तनधाययणभा सभस्मा बएभा 
प्रकयण (क) फभोन्जभको कामयदररे आिश्मक तसपायीस गन े। 

७. कामय नीततहरु्–  

नेऩारभा विऻाऩन यहहत प्रशायण गनयका रातग तनम्न कामयनीततहरु अिरम्िन गरयने छ ।  

क)  मो नीतत रागु ्बएऩतछ डाउनतरङ्क अनुभतत तरई टेतरतबजन प्रशायण गनय चाहने 
सॊस्थाराई विऻाऩन यहहत हुन ुऩन ेशतय तोकी अनुभतत प्रदान गन े।  
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ि)  मो नीतत रागु हुनु ऩूिय डाउनतरङ्कको अनुभतत तरइसकेका सफ ैप्रकायका विदेशी 
टेतरतबजन च्मानर प्रशायकहरुराई आ.ि. ०७३।७४ को अन्न्तभ सम्भ आफ्ना 
च्मानरहरुराई विऻाऩन यहहत प्रशायण गनय शतय तोक्ने ।  

ग)  डाउनतरङ्क अनुभतत तरइसकेका ती विदेशी च्मानरहरुको रातग हदइने विदेशी 
वितनभम तसपारयश सोही आधायभा गन े। 

घ)  आ.ि. ०७३।७४ तबत्र विऻाऩन यहहत प्रशायण गन े विदेशी च्मानरहरुको 
डाउनतरङ्क अनुभतत ऩत्र भात्र आ.ि. ०७४।७५ भा नविकयण गन े।  

 ङ) याविम प्रशायण तनमभािरी, २०५२ भा सॊशोधन गयी डाउनतरङ्क सम्फन्धी दस्तुयराई 
विऻाऩन यहहत प्रशायण गनय अनुभतत दस्तुय एकभुष्ठ तोक्ने । 

च) टेतरतबजन तसग्नर, डाउनतरङ्क तसग्नर य केफुर वितयणराई व्मिन्स्थत गनय 
याविम प्रशायण ऐन अन्तगयत छुट्टै तनमभािरी स्िीकृत गयी रागु गन े। 

छ) नेऩारी टेतरतबजन च्मानरभा हुने व्माऩारयक फस्तुहरुको विऻाऩन अतनिामय रुऩभा 
सेन्सय गयेय प्रशायण गन ेव्मिस्था गन े। 

ज) Clean Feed भा नेऩारभा प्रशायण हुने विदेशी च्मानरहरुभा नेऩारभ ै तमाय हुने 
विऻाऩनको हपड गन ेसम्फन्धभा आिश्मक अध्ममन गन े। 

 

८.  नीतत कामायन्िमन य अनुगभन्– 

नेऩारभा प्रशायण हुने विदेशी टेतरतबजन च्मानरहरु प्रशायण गदाय विऻाऩन यहहत -Clean 

Feed_ प्रशायण गन े व्मिस्था गनय तमाय ऩारयएको विऻाऩन यहहत -Clean Feed_ नीतत, 

२०७३ कामायन्िमनका रातग सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारमरे गन ेछ । 
(क) कामायन्िमन कामयमोजना 

 

क्र.सॊ हक्रमाकराऩ सभम न्जम्भेिाय 
तनकाम 

कैहपमत 

 

१. विऻाऩन यहहत नीतत 
सयोकायिाराहरुसॊग अन्तहक्रमा 
गयी कामायन्िमन कामयमोजना 
स्िीकृत गन े

२०७३ बाद्र  
भसान्त सम्भ 

सूचना तथा 
सॊचाय भन्त्रारम 

 

२. याविम प्रशायण तनमभािरीभा 
आिश्मक सॊशोधन गन,े 

२०७३ आन्श्वन 
भसान्त सम्भ 

सूचना तथा 
सॊचाय भन्त्रारम 

 

३. टेतरतबजन तसग्नर वितयण य 
केफर वितयण सम्फन्धी छुट्टै 

२०७३ भाघ 
भसान्त सम्भ 

सूचना तथा 
सॊचाय भन्त्रारम 
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तनमभािरी तजुयभा गयी रागु गन े
। 

४. सभग्र विऻाऩन तनभायण, वितयण, 

प्रकाशन य प्रशायणको रागी छुट्टै 
तनमभ य सॊयचना तमाय गयी 
रागु गन,े 

२०७३ चतै्र 
भसान्त सम्भ 

सूचना तथा 
सॊचाय भन्त्रारम 

 

५. विऻाऩन यहहत प्रशायण -Clean 

Feed_ ऩूणयरुऩरे कामायन्िमन हुने 

२०७४ श्रािण 
१ देन्ि 

सूचना तथा 
सॊचाय भन्त्रारम 

 

 
         

(ि) नीततको तनमतभत अनुगभन गरयनेछ ।       

  
       


