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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 21 

ूदेश सञ् चार माध्यम व्यवःथापन सम्बन्धी ऐन 
ूःतावना:  नेपालको संिवधानले ूत्याभतू गरेको िवचार र अिभव्यिक्तको 
ःवतन्ऽता तथा स ार एवं सूचनाको हक संरक्षण र सम्बधर्न गनर्को 
लािग ूदेश िभऽका िविभ  भाषा, सािहत्य, कला र संःकृितको उत्थान 
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तथा ूवधर्नमा सहयोग परु् याउन स ार माध्यमको अनमुित¸ 
ूकाशन,ूसारण, स ालन,  नवीकरण र िनयमनका लािग आवँयक 
कानूनी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 

            ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
 

पिरच्छेद-१ 
ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "ूदेश स ार  
माध्यम व्यवःथापन ऐन, २०७५" रहेको छ। 

    (२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषा: िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "इजाजतपऽ" भ ाले  दफा ७ बमोिजमको 
इजाजत पऽ सम्झन ुपछर् । 

(ख) "कायर्बम" भ ाले ौव्य, ौव्य  ँय वा िव तुीय 
माध्यम ारा  ूसारण  हनेु  जनुसकैु  िकिसमको  
कायर्बम  सम्झन ुपछर्। 

(ग) "कायार्लय" भ ाले दफा ३७ बमोिजम ःथापना 
भएको कायार्लय सम्झन ुपछर् । 

(घ) "केबलु" भ ाले कुनै िनि त ूसारण केन्िबाट तारको 
माध्यम ारा ूसारण हनेु साममी उपभोक्ता समक्ष 
परु् याउने ूिविध सम्झन ुपछर् । 
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(ङ) "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भ ाले  यस 
ऐन अन्तगर्त बनेको  िनयममा  तोिकएको  वा  तोिकए 
बमोिजम  सम्झन ुपछर्। 

(च) "पऽपिऽका" भ ाले   छापा वा िव तुीय 
माध्यम ारा ूकाशन र ूसारण हनेु पऽपिऽका 
सम्झन ुपछर् । 

(छ) "पऽकार" भ ाले  स ार माध्यमबाट  ूसारण  हनेु 
साममी संकलन,  लेखन वा सम्पादन गन व्यिक्त 
सम्झन ु पछर् र सो शब्दले सम्पादक, 

फोटोपऽकार,  क्यामेरामेन¸  समाचारवाचक¸ 

व्यङ्ग्यिचऽकार,  भाषासम्पादक,  वेभिडजाइनर, 
ःतम्भलेखक,  कायर्बम उत्पादक र कायर्बम 
ूःतोता समेतलाई जनाउँछ । 

(ज)  "ूदेश" भ ाले ूदेश नं. ३ समझन ुपछर् ।  

(झ) "ूसारण" भ ाले  इसारा,  ध्वनी¸ आकृित,  तःवीर 
वा अन्य यःतै ूकारबाट जानकारी गराउने 
स ारसेवा सम्झन ुपछर् । 

(ञ) "ूसारक" भ ाले  ूसारण  संःथाबाट  ूसारण  हनेु 
कायर्बम  वाचन  गन  व्यिक्त वा  ूःतोता सम्झन ु
पछर् र सो शब्दले त्यःतो कायर्बम तयार गन 
तथा सम्पादन गन व्यिक्तलाई समेत जनाउँछ । 

(ट) "ूसारण संःथा" भ ाले यस ऐन बमोिजम कायर्बम 
ूसारण  गनर्  इजाजत  पऽ  ूा   व्यिक्त  वा  संगिठत 
संःथा सम्झन ुपछर्। 
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(ठ) "ूसे  ूितिनिध" भ ाले  दफा  ४४  बमोिजम  ूसे 
ूितिनिध ूमाणपऽ ूा  व्यिक्त सम्झन ुपछर् । 

(ड) "मन्ऽालय" भ ाले आन्तिरक मािमला तथा  
कानून  मन्ऽालय सम्झन ुपछर्। 

(ढ) "स ार माध्यम" भ ाले सूचना  तथा  सन्देश 
संूषेण  गन  उ ेँयले  ःथापना  भई  ूकाशन  तथा 
ूसारण हनेु सरकारी, सामदुाियक र िनजी क्षेऽबाट 
स ािलत िव तुीय तथा छापा स ार माध्यम 
सम्झन ुपछर् ।  

(ण) "स ार रिज ार" भ ाले दफा  ३१ बमोिजम 
िनयकु्त भएको व्यिक्त सम्झन ुपछर्। 

(त) "स ालक" भ ाले स ार माध्यम  स ालन  गनर् 
ूमाण पऽ ूा  व्यिक्त सम्झन ुपछर्। 

(थ) "समाचारपऽ" भ ाले सावर्जिनक एवं समसामियक 
िवषयका लेख,  समाचार तथा िवचार लगायतका 
िवषय समावेश भएका सावर्जिनक पमा िवबी 
वा िवतरण हनेु पऽपिऽका सम्झन ुपछर् । 

(द) "सम्पादक" भ ाले  स ार माध्यम  स ालन 
संःथाको  समाचार  वा  समाचारमूलक  कायर्बमको 
उत्पादन  तथा  ूकाशन  वा  ूसारण अिधकार र 
उ रदाियत्व बहन गन सम्पादक,  ूधान 
सम्पादक वा समाचार ूमखु सम्झन ुपछर् । 
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(ध) "संिवधान" भ ाले  नेपालको  संिवधान  सम्झन ु
पछर्। 

(न) "ःयाटेलाइट" भ ाले  िविभ   ूसारण साममी  ूा  

गनर् वा ूषेण गनर् अन्तिरक्षमा अविःथत भ-ूउपमह 
सम्झन ुपछर् । 

(प)   "ःवतन्ऽ पऽकार" भ ाले कुनै पिन स ार 
िमिडयासँग ूत्यक्ष संलग्न नभई ःवतन्ऽ पमा 
पऽकािरता गन व्यिक्त सम्झन ुपछर् ।  

 

पिरच्छेद-२ 
ूसारण सम्बन्धी व्यवःथा 

३. ूसारण सम्बन्धी कायर्बमको रेखदेख र स ालन: ूदेश िभऽ 
एकसय वाट देिख एक हजार वाट सम्मको रेिडयो, एफ. एम. 
र ःयाटेलाईट ूणालीबाट ूसारण हनेु बाहेकको स ार 
माध्यमको अनमुित, रेखदेख र स ालनको नीित िनमार्ण गरी 
कायार्न्वन गन अिधकार ूदेश सरकारलाई हनेुछ। 

४. इजाजतपऽ निलई ूसारण गनर् नहनेु: यस ऐन बमोिजम सबै 
स ार माध्यमले ईजाजत पऽ िलएर माऽ कायर्बम  ूसारण 
गनुर् पनछ । 

५. इजाजतपऽको लािग िनवेदन िदन ुपन: ूदेशिभऽ रेिडयो, एफ. 
एम. र टेिलिभजन ूसारण गनर् चाहने व्यिक्त वा संःथाले 
स ार रिज ार समक्ष तोिकए बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन 
िदन ुपनछ। 



v08 @_ cltl/Qmf° @$-ª_ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.(.!! 

6 
 

६. िनवेदनसाथ कागजात संलग्न गनुर्पन: (१) दफा ५ 
बमोिजमको िनवेदन साथ देहायको कागजात संलग्न गनुर् 
पनछ :-            

(क)  ू सारण संःथा दतार्को ूमाणपऽ , 

(ख)  सम्बिन्धत संःथाको िवधान,   

(ग)  नागिरकताको ूमाणपऽको ूितिलिप¸ 

(घ)  तोिकए बमोिजम िनवेदन दःतरु बझुाएको 
नगदी रिसद वा तोिकएको राजःव 
खातामा जम्मा गरेको बक भौचर, र 

(ङ) ूसारण केन्ि रहने ठाउँको नक्सा 
सिहतको िववरण। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कागजातको साथ 
सम्बिन्धत िवषयमा अनभुवी तथा ख्याित ूा  व्यिक्त वा 
मान्यता ूा  अनसुन्धनात्मक संःथाबाट आफूले इजाजतपऽ 
िलन खोजेको िवषयको आिथर्क¸ ूािविधक तथा व्यवसाियक 
क्षेऽको िवःततृ अध्ययन गनर् लगाई तयार गरेको ूितवेदन 
समेत संलग्न गनुर् पनछ । 

७. इजाजतपऽ िदन सिकने : (१) दफा ५ बमोिजमको िनवेदन 
पनर् आएमा स ार रिज ारले उक्त िनवेदन उपर आवँयक 
छानिवन गदार् इजाजतपऽ िदन मनािसब देखेमा िनवेदकलाई 
तोिकएको शतर्ह  पालना गन गरी कायर्बम ूसारण गनर् 
पतालीस िदनिभऽ तोिकएको दःतरु िलई इजाजतपऽ  
िदनेछ । 
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(२) इजाजतपऽको ढाँचा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम इजाजतपऽ िदन नसक्ने 
भए सो को आधार र कारण खलुाई िनणर्य भएको सात 
िदनिभऽ िनवेदकलाई िलिखत जानकारी िदन ुपनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको जानकारी उपर िच  
नबझु्ने पक्षले जानकारी ूा  गरेको िमितले तीस िदनिभऽ 
मन्ऽालय समक्ष  पनुरावेदन गनर् सक्नेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोिजमको िनवेदन परेको िमितले 
एक मिहना िभऽ मन्ऽालयले आवँयक छानिवन गरी िनणर्य 
गनुर् पनछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम मन्ऽालयले गरेको 
िनणर्य अिन्तम हनेुछ । 

(७) यस अिघ दतार् भएका स ार माध्यमह ले यो 
ऐन ूारम्भ भएको िमितले एक वषर् िभऽ अिभलेखीकरण गरी 
स ालन गनुर् पनछ ।  

८. िववरण पेश गनुर्पन : दफा ७ को उपदफा (१) बमोिजमको 
इजाजतपऽ ूा  गरेको एक वषर् िभऽमा अिनवायर् पमा 
ूसारण गनुर् पनछ र त्यःतो कायर् ूारम्भ हनुअुिघ ूसारण 
ूारम्भ हनेु िदन¸ ूसारण गिरने दैिनक समय तािलका र 
ूसारण गिरने कायर्बमको िववरण समेत स ार रिज ार 
समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

९. ूसार केन्ि ःथापना: (१) कुनै व्यिक्त वा संगिठत संःथा वा 
संयकु्त लगानीमा ःवदेशी व्यिक्त वा संगिठत संःथाले 
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ःयाटेलाइट टेिलिभजन बाहेकको टेिलिभजन सम्बन्धी ूसारण 
केन्ि ःथापना गरी कुनै कायर्बम ूसारण गनर् चाहेमा 
अनमुितको लािग तोिकए बमोिजमका कागजात संलग्न गरी 
तोिकए बमोिजको ढाँचामा तोिकए बमोिजमको दःतरु बझुाई 
िनवेदन िदन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन पनर् आएमा 
मन्ऽालयले उक्त िनवेदन उपर आवँयक छानिवन गदार् 
िनवेदकलाई टेिलिभजन सम्बन्धी कायर्बम ूसारण गन 
अनमुित िदन मनािसब देखेमा तोिकए बमोिजमको दःतरु िलई 
तोिकएको शतर्ह  पालना गन गरी कायर्बम ूसारण गनर् 
िदनेछ ।  

(३) अनमुित पऽको ढाँचा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

१०. नवीकरण सम्बन्धी व्यवःथा : (१) कायर्बम ूसारण गन 
संःथा वा व्यिक्तले ूा  इजाजतपऽको ूत्येक आिथर्क वषर् 
समा  भएको तीन मिहनािभऽ नवीकरण गनुर् पनछ र 
नवीकरण सम्बन्धी शतर्ह  र सो बापत बझुाउन ुपन शलु्क 
र दःतरु तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(२) यो ऐन ूारम्भ हनुभुन्दा अगािड ूचिलत कानून 
बमोिजम ूसारण गनर् इजाजतपऽ पाएका ूसारण गन 
संःथाले यस ऐन बमोिजम इजाजत पाएको मािननेछ र त्यःता 
संःथाले यो ऐन ूारम्भ भएपिछ तोिकए बमोिजम नवीकरण 
गनुर् पनछ । 

(३) अन्य ूदेशमा ूचिलत कानून बमोिजम ूसारण 
इजाजत िलई कायर्बम ूसारण गरेका संःथाले यस ूदेशमा 
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समेत शान्सिमटर लगायतका उपकरण राखी छु ै िरले ःटेसन 
ःथापना गरी कायर्बम ूसारण गरेमा त्यःता ूसारण संःथाले 
तोिकए बमोिजमको शतर् पालना गनुर् पनछ । 

११. ूसारणमा रोक लगाउन सिकने : नेपालको संिवधानको धारा 
५ र धारा १९ को ममर् र भावना िवपिरत काम गरेमा ूदेश 
सरकारले ूदेश राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी एक पटकमा 
छ मिहनामा नबढाई कुनै खास िवषय, घटना वा क्षेऽसँग 
सम्बिन्धत कुनै कायर्बम ूसारण संःथाबाट ूसारण गनर् 
नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ। 

१२. िनयमन गनर् सिकने : (१) कुनै ूसारण संःथाले यस ऐन वा 
यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमको िवपिरत कुनै कायर्बम 
ूसारण गरेमा मन्ऽालयले त्यःतो ूसारण संःथालाई पिहलो 
पटक जिरवाना गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोिजम इजाजतपऽ र  गनुर् 
अिघ मन्ऽालयले त्यःतो ूसारण संःथालाई आफ्नो सफाई 
पेश गनर् मनािसव मािफकको मौका िदन ुपनछ । 

        (३) उपदफा (१) बमोिजम सचेत गराउँदा समेत 
यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम िवपरीत कुनै 
कायर्बम ूसारण गरेमा मन्ऽालयले त्यःतो ूसारण संःथाले 
ूा  गरेको इजाजतपऽ र  गनर् सक्नेछ । 

१३. ूसारण तथा िवतरण शलु्क (१) ूसारण संःथाले कुनै 
कायर्बम िवतरण गरी स ालन गनर् चाहेमा स ार रिज ारको 
कायार्लयमा शलु्क बझुाउन ुपनछ ।  
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              (२) उपदफा (१) बमोिजमको शलु्क तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

१४. कायर्बम उत्पादन तथा ूसारण : ूसारण संःथाले कुनै 
कायर्बमको उत्पादन तथा ूसारण गदार्  देहायका कुरालाई 
ूाथिमकता िदन ुपनछः– 

(क)  ूदेशमा स ालन गिरने कृिष, िशक्षा, उ ोग, 

वािणज्य, िव ान र ूिविध, ःवाःथ्य तथा 
खेलकूद, पिरवार िनयोजन र पयर्टन, वन तथा 
वातावरण संरक्षण लगायतका िवकासमूलक 
कायर्बम, 

(ख)  ूदेशिभऽका जात जाित, भाषा, वगर्, क्षेऽ, िल  
तथा धािमर्क सम्ूदायबीच समानता, आपसी 
सद \भाव र सामन्जःयता अिभविृ  गन 
िकिसमका कायर्बमह , 

(ग)  ूदेशिभऽका िविभ  भाषा, सािहत्य र 
संःकृितको उत्थानमा सहयोग पयुार्उन ु
कायर्बम, 

(घ)  राि य िहत र राि य एकतामा अिभबिृ  
गराउने िवषयका कायर्बम, 

(ङ)  कानूनी सचेतना तथा नैितक जागरण विृ  
गन िवषयका कायर्बमह , 
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(च)  सामािजक चेतना बढाउने र लोकतािन्ऽक 
मूल्य, मान्यता एवं संःकारको िवकास 
गराउने िकिसमका कायर्बमह , 

(छ)  अन्तर ूदेश र िछमेकी मलुकु तथा 
िमऽरा ह सँगको सम्बन्धमा ूितकूल ूभाव 
नपान िवषयका कायर्बमह , 

(ज)  रा ले अिख्तयार गरेको पररा  नीित 
सम्बन्धी कायर्बमह , 

(झ)  ूदेश िभऽको लोक गीत र लोक संःकृितको 
ूव र्न तथा सम्ब र्न हनेु कायर्बमह , 

(ञ)  राि य तथा अन्तरार्ि यःतरमा भए गरेका 
महत्वपूणर् गितिविधह ,  

(ट)   ूदेश िभऽका भौितक, जैिवक तथा ूाकृितक 
र वै ािनक खोज अनसुन्धानका  
कायर्बमह  ।  

१५. िवदेशी ूसारण संःथा वा स ार माध्यमलाई ूसारण समय 
उपलब्ध गराउन सिकने : िवदेशी ूसारण संःथा वा स ार 
माध्यमह ले ूसारण संःथाबाट कुनै कायर्बम ूसारण 
गराउन चाहेमा ूचिलत कानूनको ूितकूल नहनेु गरी 
कायर्बम ूसारण गनर् स ार रिज ारले समय उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  
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१६. िव ापन ूसारण गनर् नपाइने : (१) दफा १५ मा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन ूसारण संःथाले देहायको 
कुराह को िव ापन ूसारण गनर् गराउन हुँदैन:- 

(क)  राजनैितक दलह लाई झठुो अरोप र 
लान्छना लगाउने िवषयका कुराह , 

(ख)  अि ल तथा कुनै व्यिक्तको म ुरी िबना 
िनजको पािरवािरक तथा सामािजक पक्षसँग 
सम्बिन्धत साममीह , 

(ग)  राज्य िव को िहँसात्मक गितिविधलाई 
बढावा िदने साममीह , 

(घ)  जनमानसमा अःवाभािवक भय, डर, िहंसा, 
झु ा अफबाह फैलाउने लगायत आत  पैदा 
गन ूकृितका साममीह , 

(ङ)  राज्यका पररा  नीित िवपिरतका कुराह , 

(च)  कुनै पिन जातजाित, भाषा, धमर्, िल ,वगर् र 
संःकृितलाई अवहेलना गन तथा े ष उत्प  
गन साममीह , 

(छ)  मिहला िहंसालाई बढावा िदने,मिहलाको 
अपमान गन र बेइज्जत गन ूकृितका 
सामामीह  । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन िनवार्चनको समयमा सम्बिन्धत रानीितक दलले 
िनवार्चन आयोगको अनमुित िलई कुनै पिन राजनैितक 
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दललाई आफ्नो घोषणापऽ, कायर्बम लगायतको जानकारी 
गराउन यस दफाले बन्देज लगाएको मािनने छैन । 

१७. ूसारकको काम, कतर्व्य र अिधकार: ूसारकको काम, कतर्व्य 
र अिधकार देहाय बमोिजमको हनेुछ:- 

(क)  आफू समक्ष ूा  हनु आएका सूचना, 
समाचार, लेख वा कायर्बमह को सत्यता 
बारे आवँयक छानिवन गरी िनधार्िरत 
समयमा ूसारण गन, गराउने, 

(ख)  िनंपक्ष र तथ्यमा आधािरत समाचारको 
सम्पादन तथा ूसारण गन, गराउने, 

(ग)  सावर्जिनक सरुक्षा, नैितकता र सामािजक 
मयार्दामा आचँ आउने िकिसमका कायर्बम 
ूसारण गनर्, गराउन नहनेु, 

(घ)  कसैको चिरऽ हत्या वा अपमान हनेु वा 
लैि क िहंसा वा िवभेदलाई बढवा िदने 
ूकृितका साममी ूसारण नगन वा गनर् 
नलगाउने, 

(ङ)  लापरवाही वा हेलचेक्र्याईंपूवर्क कुनै पिन 
कुराको ूसारण गनर् वा गराउन नहनेु, 

(च)  कुनै िववादाःपद िवषयमा ूसारण गनुर् परेमा 
वःतिुन  र यथाथर्परक ढंगबाट िव षेण गरी 
वःतिुःथितलाई नबंग्याई ूसारण गनुर् पन, 
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(छ)  गलत तथा ॅामक समाचार तथा अन्य 
साममीको ूसारण गनर् नहनेु, 

(ज) ूसारण संःथाले तोिकिदए बमोिजम अन्य 
कायर् गन । 

१८.  िृक्वेन्सी सम्बन्धी व्यवःथा: िृक्वेन्सी सम्बन्धी व्यवःथा 
संघीय कानून बमोिजम हनेुछ । 

१९.  ूसारण माध्यमको वगीर्करणः   (१) स ार रिज ारले 
ूदेशिभऽको ूसारण माध्यमलाई सावर्जिनक सेवा ूसारक, 
सामदुाियक ूसारक र िनजी एवं व्यापािरक ूसारकको पमा 
वगीर्करण गनर् सक्नेछ । 

            (२) उपधारा (१) बमोिजमको अन्य व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ ।  

 

पिरच्छेद-३ 
पऽपिऽका सम्बन्धी व्यवःथा  

२०. पऽपिऽका दतार् गनुर् पनः (१) सावर्जिनक पमा िबबी 
िवतरण हनेु पऽपिऽका ूदेशिभऽ ूकािशत गनर् चाहने 
व्यिक्तले पऽपिऽकको नाम, िकिसम, भाषा, आकार, पृ  
सङ् ख्या, छािपने सङ् ख्या र ूकािशत हनेु ःथान समेत खलुाई 
पऽपिऽका दतार् गनर्को लािग तोिकए बमोिजमको दःतरु 
सिहत तोिकएको ढाचँामा सम्बिन्धत िजल्लाको ूमखु िजल्ला 
अिधकारी समक्ष िनवेदन िदन ुपनछ ।  

       तर ूदेश सरकारको ःवािमत्व भएको संगिठत संःथा, 
िव िव ालय, ूदेश सरकारको ःवीकृित ूा  िशक्षण संःथा, 
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कुनै राजनैितक दल वा संगठनको मखुपऽको पमा 
ूकािशत हनेु पऽपिऽकालाई यस दफा बमोिजम दतार् गराउन 
आवँयक पन छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन ूा  भएपिछ 
ूमखु िजल्ला अिधकारीले सो िनवेदन उपर आवँयक 
छानिवन गरी पतीस िदनिभऽ िनवेदकलाई त्यःतो पऽपिऽका 
ूकाशन गनर् तोिकए बमोिजम अःथायी ूमाणपऽ िदनेछ ।  

तर िनवेदनमा उिल्लिखत पऽपिऽकाको नामसँग 
िमल्ने गरी अक  कुनै पऽपिऽका दतार् भैसकेको रहेछ भने 
िनवेदकलाई त्यःतो नामबाट अःथायी ूमाणपऽ िदइने  
छैन ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम अःथायी ूमाणपऽ 
िदइसकेपिछ ूमखु िजल्ला अिधकारीले त्यःतो पऽपिऽकाको 
सम्पूणर् िववरण सिहत सो कुराको सूचना स ार रिज ारलाई 
िदन ुपनछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम सूचना ूा  भएपिछ 
स ार रिज ारले सो पऽपिऽकाको नामसँग िमल्ने गरी अन्य 
कुनै पऽपिऽका दतार् भएको छ छैन हेरी सो नामसँग िमल्ने 
गरी दतार् भएको रहेनछ भने त्यःतो पऽपिऽका ूकाशन गनर् 
ःथायी ूमाणपऽ िदने गरी स ार रिज ारले ःवीकृित   
िदनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम स ार रिज ारबाट 
ःवीकृित पाएपिछ ूमखु िजल्ला अिधकारीले सम्बिन्धत 
िनवेदकलाई ःथायी ूमाणपऽ िदनेछ ।  
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(६) िनवेदकलाई ःथायी ूमाणपऽ िदन निमल्ने 
उिचत कारण भएमा ूमखु िजल्ला अिधकारीले सोही कुराको 
जानकारी िनवेदकलाई सामान्यतया दरखाःत परेको तीन 
मिहनािभऽ िदन ुपनछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोिजमको जानकारी िदएपिछ 
िनवेदकको अःथायी ूमाणपऽ ःवतःखारेज हनु्छ।  

(८) उपदफा (५) बमोिजम ूमाणपऽ िदएपिछ 
ूमखु िजल्ला अिधकारीले पऽपिऽका सम्बन्धी िववरण दतार् 
िकताब र िव तुीय माध्यममा अिभलेख राख्न ुपनछ । 

(९) पऽपिऽकाको नाम, िकिसम र भाषा पिरवतर्न 
गनुर् पन भएमा वा कुनै पऽपिऽका एकभन्दा बढी भाषामा 
ूकािशत गनुर् परेमा उपदफा (१) बमोिजम ूमखु िजल्ला 
अिधकारीबाट ःवीकृित िलन ुपनछ ।  

(१०) उपदफा (९) मा उल्लेख भएदेिख बाहेक 
पऽपिऽका सम्बन्धी अन्य िववरणमा कुनै पिरवतर्न गनुर् परेमा 
ःवीकृितको लािग त्यसको िववरण ूमखु िजल्ला 
अिधकारीलाई िदन ुपनछ ।  

(११) उपदफा (१०) बमोिजम िववरण ूा  
हनुासाथ ूमखु िजल्ला अिधकारीले उपदफा (८) बमोिजमको 
अिभलेख राखी त्यसको ःवीकृित सम्बिन्धत ूकाशकलाई िदन ु
पनछ ।  

(१२) यस दफा बमोिजम दतार् भएको पऽपिऽकाको 
िववरणमा भएका पिरवतर्नको जानकारी ूमखु िजल्ला 
अिधकारीले स ार रिज ारलाई िदन ुपनछ । 
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२१. पऽपिऽकाको अिभलेख गराउन ु पनः (१) कसैले िवदेशी 
पऽपिऽकाको ूदेश संःकरण तथा मिुण गनर् चाहेमा 
पऽपिऽकाको नाम,  िकिसम, भाषा, आकार, पृ  सङ् ख्या, छािपने 
सङ् ख्या र ूकािशत हनेु ःथान समेत खलुाई पऽपिऽका 
अिभलेखको लािग तोिकए बमोिजमको ढाँचामा स ार रिज ार 
समक्ष िनवेदन िदन ुपनछ । 

तर सरकारको ःवािमत्व भएको संगिठत संःथा, 
िव िव ालय,  ूदेश सरकारको ःवीकृित ूा  िशक्षण संःथा, 
कुनै राजनीितक दल वा संगठनको मखुपऽको पमा 
ूकािशत हनेु ूकाशनलाई यस दफा बमोिजम अिभलेख 
गराउन पन छैन । 

 (२) स ार रिज ारले उपदफा (१) बमोिजम 
अिभलेखका लािग पेश हनु आएको िनवेदन छानिवन गदार् 
ूकृया नपगेुको पाइएमा सोको कारण खोली िनवेदन िफतार् 
गनुर् पनछ र अिभलेख भएको पऽपिऽकाको िववरण खलु्ने भए 
तोिकएको ढाँचामा छु ै अिभलेख िकताब खडा गरी राख्न ु
पनछ । 

(३) ूदेशःतरको पऽपिऽकाको नाम,  िकिसम, भाषा 
र आकार पिरवतर्न गनुर् पन भएमा, एकभन्दा बढी भाषामा 
ूकािशत गनुर् परेमा वा अन्य िववरण पिरवतर्न गनुर् पन भएमा 
उपदफा (१) बमोिजम स ार रिज ार समक्ष िनवेदन िदई 
पिरवितर्त िववरण ःवीकृत गराउन ुपनछ । 



v08 @_ cltl/Qmf° @$-ª_ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.(.!! 

18 
 

२२.  पऽपिऽकामा उल्लेख गनुर् पनः पऽपिऽकामा ूकाशक, 

सम्पादक,  मिुक र छापाखानाको नाम तथा ूकाशन वषर् र 
अंक तोिकए बमोिजम ःप  बिुझने गरी उल्लेख गनुर् पनछ । 

२३.  पऽपिऽकाको आकार र पृ  सङ् ख्याः (१) दफा २१ बमोिजम 
अिभलेखीकरण भई ूकािशत हनेु पऽपिऽकाको न्यूनतम र 
अिधकतम आकार र पृ  सङ् ख्या तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको आकार र 
पृ  सङ् ख्यामा घटी बढी गरी ूकािशत हनेु पऽपिऽकालाई 
ूदेश सरकार वा ूदेश सरकारको ःवािमत्व भएको संःथाबाट 
िदइने सिुवधा, सहायता वा िव ापन ूदान गिरने छैन । 

२४.  पऽपिऽकाको ूकाशनः ूकाशकले पऽपिऽकाको ूत्येक 
संःकरण दफा २१ बमोिजमको अिभलेखमा उिल्लिखत 
िववरणमा फरक नपारी ूकाशन गनुर् पनछ । 

२५. पऽपिऽकाको वगीर्करणः (१) स ार रिज ारमा अिभलेखीकरण 
भएका पऽपिऽकालाई ूदेश सरकार वा ूदेश सरकारको 
ःवािमत्व भएको संःथाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सिुवधा तथा 
िव ापन उपलब्ध गराउने ूयोजनका लािग तोिकए बमोिजमको 
ूिबया अपनाई वगीर्करण गिरनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम वगीर्करण गदार् 
पऽपिऽका ूकाशन संःथाको भौितक पूवार्धार,  जनशिक्त, 

लगानी,  उ ेँय,  ःवािमत्व,  पऽपिऽकाको पहुँच क्षेऽ र अन्य 
तोिकएको आधारमा स ार रिज ारले वगीर्करण गनछ । 

२६. पऽपिऽका दतार् खारेज नगिरनेः (१) दफा २० बमोिजम दतार् 
भई दफा २१ बमोिजम अिभलेखीकरण भएको कुनै 
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पऽपिऽकामा कुनै समाचार,  लेख, सम्पादकीय, रचना,  सूचना वा 
अन्य कुनै साममी ूकािशत गरे बापत त्यःतो पऽपिऽका 
अिभलेखीकरणबाट हटाउने वा दतार् खारेज वा जफत गिरने  
छैन । 

              (२) यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमको 
िविपरत कुनै पऽपिऽकामा कुनै समाचार ,लेख, सम्पादकीय, 
रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामामी ूकािशत गरेमा त्यःतो 
पऽपिऽकालाई पिहलो पटक सचेत गराउन सिकनेछ । 

              (३) उपदफा (२) बमोिजम सचेत गराउदा समेत 
यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमको िवपिरत कुनै 
कायर्बम ूसारण गरेमा मन्ऽालयले त्यःतो ूसारण संःथाले 
ूा  गरेको ईजाजतपऽ र  गनर् सक्नेछ । 

              (४) उपदफा (३) बमोिजम ईजाजतपऽ र  गनुर् 
अिघ मन्ऽालयले त्यःतो पऽपिऽकालाई आफ्नो सफाई पेश 
गनर् मनािसव मािफकको मौका िदन ुपनछ । 

 

पिरच्छेद-४ 
अनलाइन स ार माध्यम सम्बन्धी व्यवःथा 

२७. अनलाइन स ार माध्यमको अिभलेखीकरण  : (१) अनलाइन 
स ार माध्यम माफर् त अनलाइन पऽकािरता स ालन गनर् 
चाहने व्यिक्तले तोिकए बमोिजमको िववरण सिहत स ार 
रिज ार समक्ष अिभलेखीकरण गनुर् पनछ। 

(२) सरकारी वा िनजी छापा वा िव तुीय स ार 
माध्यम अनलाइन स ार माध्यम माफर् त अनलाइन 
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पऽकािरता गनर् चाहेमा उपदफा (१) बमोिजम स ार 
रिज ारमा अिभलेखीकरण गराउन ुपनछ । 

(३) अनलाइन स ार  माध्यमलाई स ार रिज ारले 
दतार् िकताब र िव तुीय अिभलेखमा राख्न ुपनछ । 

२८. अनलाइन पऽकािरताको ूमाणपऽ िदनपुन : (१) स ार 
रिज ारले दफा २९ बमोिजम स ार रिज ारको कायार्लयमा 
अिभलेखीकरण भएको अनलाइन स ार माध्यमलाई अनलाइन 
पऽकािरताको ूमाणपऽ िदनेछ । 

(२) अनलाइन स ार माध्यमको अिभलेखीकरण गन, 
ूमाणपऽ िदने र अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

२९.  िववरण राख्न ुपनः अनलाइन स ार माध्यमले देहायका िववरण 
आफ्नो वेवसाइटमा राख्न ुपनछ :‐ 

(क) स ार रिज ारबाट ूा  अिभलेखीकरणको 
नम्बर, आिथर्क वषर्,  स ालकको नाम,  ठेगाना, 
फोटो,  सम्पकर्  फोन नम्बर,   ईमेल, फेसबकु 
पेज, वेभसाईट, 

(ख)  स ालक,  सम्पादक, समाचार ूमखु र 
सम्वाददाताको नाम,   ठेगाना, फोटो, सम्पकर्  
फोन नम्बर,  ईमेल,  

(ग) तोिकए बमोिजमका अन्य िवषय । 

३०. िवदेशबाट ूकािशत अनलाइन न्यूज पोटर्लः िवदेशबाट ूकाशन 
वा ूसारण हनेु अनलाइन न्यूज पोटर्लमा ूकािशत वा ूसािरत 
कुनै साममी दफा ४६ िवपरीत रहेको कुरा कुनै ॐोतबाट 
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जानकारी भएमा स ार रिज ारले त्यःतो साममीलाई ूदेशिभऽ 
ूकाशन वा ूसारण गनर् रोक लगाउन सक्नेछ । 

 

पिरच्छेद –५ 

स ार रिज ार सम्बन्धी व्यवःथा 
३१.  स ार रिज ारको िनयिुक्त: स ार माध्यमको दतार्¸ 

अिभलेखीकरण,  इजाजत¸ अनगुमन तथा िनयमन गनर् 
मन्ऽालयको िसफािरसमा ूदेश सरकारले एक स ार 
रिज ारको िनयिुक्त गनछ । 

३२.  योग्यताः स ार रिज ारको पदमा िनयिुक्त हनु देहाय 
बमोिजमको योग्यता पगेुको हनु ुपनछः- 

(क) नेपाली नागिरक, 

(ख) पतीस वषर् उमेर पूरा भई साठी वषर् ननाघेको, 

(ग) मान्यताूा  िव िव ालयबाट कम्तीमा 
ःनातको र तहको उपािध हािसल गरेको,  

(घ)  सम्बिन्धत क्षेऽमा कम्तीमा दस वषर्को 
अनभुव हािसल गरेको,  

(ङ)  नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूरमा सजाय 
नपाएको, 

(च)  िनयिुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीितक दलको 
सदःय नरहेको । 
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33. पािरौिमक र सिुवधा : दफा 31 बमोिजम िनयकु्त हनेु स ार 
रिज ारको पािरौिमक र सिुवधा नेपाल सरकारको रा.प. ूथम 
ौेणीको कमर्चारीले पाए सरह हनेुछ । 

३4.  पदाविध: स ार रिज ारको पदाविध चार वषर्को हनेुछ ।  

३५.  स ार रिज ारको पद िरक्त हनेु व्यवःथा: देहायको अवःथामा 
स ार रिज ारको पद िरक्त भएको  मािननेछः- 

(क)  ूदेश सरकार समक्ष िदएको िलिखत 
राजीनामा ःवीकृत भएमा, 

(ख)  ूदेश सरकारले िनजलाई पदबाट हटाएमा, 

(ग  िनजको पदाविध पूरा भएमा, 

(घ)  नैितक पतन देिखने फौजदारी कसूरमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा,  

(ङ)  िनजको मतृ्य ुभएमा ।    

 ३६. स ार रिज ारको काम, कतर्व्य र अिधकार: स ार रिज ारको 
काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः- 

(क)  दैिनक ूशासिनक कायर् गन, 

(ख)  एफ.एम रेिडयो,  टेिलिभजन र पऽपिऽका 
स ालनको अनमुितपऽ ूदान गन, नवीकरण, 
वगीर्करण र िनयमन गन,  

(ग) पऽपिऽका,  अनलाइन स ारमाध्यम,  रेिडयो, 
सामदुाियक रेिडयो,  टेिलिभजन,  केबलु 
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टेिलिभजन र केबलु िवतरकको अिभलेख 
राख्न,े   

(घ) स ार ूिविधको ूयोग र िवकास ूवधर्नका 
लािग आवँयक कायर् गन, 

(ङ) स ारका माध्यमलाई िदइने सिुवधाका 
सम्वन्धमा ूदेश सरकारलाई िसफािरश गन, 

(च)  नीित कायर्बम एवं बजेट तयार गन,  

(छ)  बजेट खचर् गन, खचर्को लेखा राख्न े र लेखा 
परीक्षण  गराउने, 

(ज)  आफूलाई ूा  अिधकार मातहतका अन्य 
कमर्चारीलाई ूत्यायोजन गन,  

(झ) मन्ऽालयले समय समयमा िदएको िनदशन 
बमोिजमको कायर् गन, 

(ञ)  तोिकएका अन्य कायर् गन ।  

३७. कायार्लयः स ार रिज ारको कायार्लय ूदेशको राजधानीमा 
रहनेछ । 

३८.  कमर्चारी सम्बन्धी व्यवःथा: स ार रिज ारको कायार्लयलाई 
आवँयक पन कमर्चारी ूदेश सरकारको ःवीकृत दरबन्दी 
बमोिजम मन्ऽालयले व्यवःथा गनछ ।  

३९.  ूितवेदन: स ार रिज ारले आफूले सम्पादन गरेका कायर्ह को 
िववरण सिहतको वािषर्क ूितवेदन मन्ऽालय माफर् त ूदेश 
सरकार समक्ष पेश गनुर् पनछ । 
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पिरच्छेद -६ 
स ार सम्बन्धी अन्य व्यवःथा 

४०.   कायर्िविध बनाई लागू गन: (१) यस ऐन बमोिजम स ािलत 
स ार माध्यमले ूकाशन, ूसारण लगायतका काम 
कारबाहीलाई व्यविःथत, ूभावकारी, पारदशीर्, जवाफदेही 
बनाउन यस ऐनको ूितकूल नहनेु गरी कायर्िविध बनाई लागू 
गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कायर्िविधमा देहायका 
िवषय समावेश  गनुर् पनछ:- 

(क)  स ार माध्यमले ूकाशन वा 
ूसारणको ःविनयमन र 
ःवमूल्या नका लािग आफ्नो  
संःथासँग असम्ब  र कुनै ःवाथर् 
नरहेको ःवतन्ऽ िव  सिहतको स ार 
माध्यम ःविनयमन सिमित गठन गन 
िवषय,  

(ख)  स ार माध्यमले आफ्नो र आफ्ना 
कमर्चारीह को लािग आवँयक 
आचारसंिहताको िनमार्ण गरी लागू गन 
िवषय, 

(ग)  स ार माध्यमले ूकाशन वा ूसारण 
गरेको कुनै िवषयले मकार् परेको भनी 
कुनै व्यिक्त वा संःथाले गनुासो वा 
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खण्डन गरेमा सोको सनुवुाइ गन 
िवषय, 

(घ)  कमर्चारीले ूा  गन सेवा सिुवधा 
सम्बन्धी िवषय, 

(ङ)  कायर्िविध सम्बन्धी अन्य िवषय तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

४१. लगानी सम्बन्धी व्यवःथाः (१) कुनै पिन व्यिक्त¸  समूह वा 
संःथाले स ार माध्यम स ालन गनर् यस ऐन बमोिजम 
अिभलेखीकरण वा इजाजत िलनका लािग िदईने िनवेदन साथ 
सम्बिन्धत स ार माध्यममा गिरने लगानीको ॐोत खलुाउन ु
पनछ । 

   (२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन कुनै स ार माध्यममा पचास ूितशतभन्दा बढी लगानी 
गरी स ालन गरेका व्यिक्त¸ पिरवार वा समूहले सो बाहेक एकै 
ूकृितका अन्य ूकाशन वा ूसारण माध्यमको ःवािमत्वमा 
िनणर्यात्मक िहःसा हनेु गरी लगानी गनर् पाउने छैन । 

(३) स ारमा लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

४२. स ारको ःवािमत्व हःतान्तरणः यस ऐन बमोिजम 
अिभलेखीकरण भएको स ार माध्यमको ःवािमत्व कानून 
बमोिजम हःतान्तरण भई कसैले ूा  गरेमा सो ूा  गन 
ब्यिक्तले सात िदनिभऽमा सोको जानकारी तोिकए बमोिजमको 
ढाँचामा स ार रिज ारलाई िदन ु पनछ र सो को िववरण 
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स ार रिज ारको कायार्लयले दतार् िकताबमा जनाई राख्न ु 
पनछ । 

४३. स ार माध्यम स ालन शु  भएको तथा बन्द भएको जानकारी 
िदनपुन: (१) स ार माध्यमले ूकाशन तथा ूसारण शु  
भएको जानकारी स ार रिज ारलाई िदन ुपनछ । 

   (२) स ार रिज ारको कायार्लयमा अिभलेखीकरण 
भएका स ार माध्यम कुनै कारणले स ालन गनर् नसकेमा वा 
स ालन भई बन्द गनुर् परेमा सोको जानकारी स ार 
रिज ारलाई गराउन ुपनछ । 

४४.  ूसे ूितिनिध सम्बन्धी व्यवःथाः (१) कुनै नेपाली वा िवदेशी 
स ार सम्बन्धी संःथाले ूदेशिभऽ काम गन आफ्ना 
ूितिनिधह को नाम, योग्यता र कायर्क्षेऽ समेत उल्लेख गरी 
तोिकए बमोिजमको िववरण स ार रिज ार समक्ष बझुाउन ु
पनछ । 

तर िवदेशी िमऽरा का रा ाध्यक्ष वा सरकार ूमखु 
वा उच्चःतरीय ूितिनिध मण्डल ूदेश ॅमणमा आउँदा साथमा 
आउने पऽकार वा ूदेश सरकारको िनमन्ऽणामा ूदेश 
ॅमणमा आउने पऽकारह को लािग उक्त ॅमण अविधभरको 
लािग त्यःतो िववरण िदन आवँयक नपन गरी स ार 
रिज ारले छुट िदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िववरण पठाउने स ार 
सम्बन्धी संःथाका ूितिनिधह लाई स ार रिज ारले ूसे 
ूितिनिध ूमाणपऽ ूदान गनछ । 
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(३) ूदेशको राि य चाडपवर् वा िवशेष अवसरमा 
छोटो अविधको लािग ूदेश ॅमणमा आउने पऽकारह को 
लािग स ार रिज ारले अःथायी ूसे ूितिनिध ूमाणपऽ िदने 
ब्यवःथा गनर् सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम ूसे ूितिनिध र  
ूमाणपऽ िलन चाहने व्यिक्तले आफू काममा संलग्न रहेको 
संःथाको िसफािरस साथ तोिकए बमोिजमको योग्यताको 
ूमाणपऽको ूितिलिप संलग्न राखी स ार रिज ार समक्ष 
िनवेदन िदन ु पनछ र स ार ूितिनिध ूमाणपऽ िलन चाहने 
ःवतन्ऽ पऽकारले पिन सोही बमोिजम िनवेदन िदन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको िनवेदन ूा  भएपिछ 
स ार रिज ारले त्यःतो िनवेदन उपर आवँयक छानिवन गरी 
तोिकएको दःतरु िलई तोिकएको ढाँचामा िनवेदनवालालाई ूसे 
ूितिनिध ूमाणपऽ वा अःथायी ूसे ूितिनिध ूमाणपऽ िदन 
सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम ूसे ूितिनिध ूमाणपऽ 
वा अःथायी ूसे ूितिनिध ूमाणपऽ पाएको व्यिक्तले यस ऐन 
र ूचिलत कानूनको अधीनमा रही आफ्नो कायर् क्षेऽिभऽ 
समाचार संकलन गनर् सक्नेछ । 

(७) ूसे ूितिनिध तथा ःवतन्ऽ पऽकार सम्बन्धी 
अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ। 

४५. ूकाशन तथा ूसारण गनर् नहनेुः (१) देहायका कुराह  कुनै 
पिन ःवदेशी,  िवदेशी स ारको माध्यमबाट ूकाशन,  ूसारण 
गनर् तथा स ार सामामीको उत्पादन र ूवाह गनर् हुँदैनः- 
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(क) नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा¸ 
भौगोिलक अखण्डता¸ राि यता वा संघीय 
इकाइ बीचको ससुम्बन्धमा आचँ 
आउने¸  

(ख) िविभ  जात¸  जाित¸  धमर् वा सम्ूदाय 
बीचको ससुम्बन्धमा खलल पन¸ 

(ग)   राज्यिोह¸ गाली बेइज्जती वा अदालतको 
अवहेलना हनेु वा अपराध गनर् 
दु त्साहन गन¸ 

(घ)   सावर्जिनक िश ाचार¸  नैितकताको 
ूितकूल हनेु¸ 

(ङ)   ौमूित अवहेलना गन,     

(च)   जातीय छुवाछूत एवं लिगक भेदभावलाई 
दु त्साहन गन,  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूसारण गनर् नहनेु 
सम्बन्धी व्यवःथा िवदेशी ूकाशनको ूदेश संःकरण वा 
मिुण र अन्य ूसारण¸  पनुः ूसारण िरले ूसारणमा समेत 
लागू हनेुछ । 

 

पिरच्छेद-७ 
सजाय र पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवःथा 

४६. दण्ड सजायः (१) कसैले दफा ४ बमोिजम इजाजतपऽ निलई 
कायर्बम उत्पादन,  िवतरण तथा डाउनिल  गरेमा त्यःतो 
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व्यिक्तलाई पिहलो पटक सचेत गराउने र पनुः सोही ूकृितको 
कसरु दोहोर् याएमा इजाजतपऽ दःतरु वापत लाग्ने दःतरु 
बराबर रकम असूल उपर गरी सो बराबरको रकम जिरवाना 
वा एक वषर्सम्म कैद वा दवैु सजाय हनेुछ । 

(२) कसैले दफा ४५ बमोिजम ूकाशन तथा ूसारण 
गनर् नहनेु कुरा गरेमा िवषयको गाम्भीयर्ता हेरी पच्चीस हजार 
पैयाँसम्म जिरवाना वा एक वषर्सम्म कैद वा दवैु सजाय 
हनेुछ । 

(३) कसैले उपदफा (१) र (२) मा लेिखएको 
बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम 
गनुर् पन कायर् नगरेमा वा गनर् नहनेु कायर् गरेमा स ार 
रिज ार कसूरको माऽा हेरी तीन  हजारदेिख पचास हजार 
पैयाँसम्म जिरवाना गनर् सक्नेछ । 

४७. सफाईको मौका िदनपुनः यस ऐन बमोिजम कारबाही र 
जिरवाना गनुर् अिघ स ार रिज ारले सफाईको मौका िदन ु
पनछ । 

४८. पनुरावेदनः यस ऐन बमोिजम स ार रिज ारले गरेको सजाय 
उपर पैतीस िदनिभऽ सम्बिन्धत  िजल्ला अदालतमा  
पनुरावेदन लाग्नेछ । 

४९. मु ा हेन अिधकारीः दफा ४६ को  उपदफा (१) र (२) 
बमोिजम सजाय हनेु कसूर सम्बन्धी मु ाको शु  कारबाही र 
िकनारा गन अिधकार िजल्ला अदालतलाई हनेुछ। 

५०.  सरकार वादी हनेुः यस ऐन बमोिजमको कसूर गरेको मु ा 
सरकार वादी हनेुछ । 
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पिरच्छेद-८ 
िविवध 

५१. िकताबको अिभलेखीकरण गराउन ु पनः (१) कुनै पिन 
िकताबको ूकाशकले ूकािशत िकताब िवबी िवतरण गनुर् 
अिघ त्यःतो िकताबको दईु ूित िवनामूल्य अिभलेखीकरणको 
लािग स ार रिज ारमा बझुाउन ुपनछ । 

(२) स ार रिज ार उपदफा (१) बमोिजम िकताब 
अिभलेखीकरण गदार् तोिकए बमोिजमको  िववरण सिहत 
तोिकएको ढाँचामा अिभलेखीकरण गनुर्पनछ । 

५२. िकताबमा उल्लेख गनुर् पन कुराह ः िकताबको ूकाशकले 
ूत्येक िकताबमा ूकाशक, सम्पादक वा लेखक वा अनवुादक, 

मिुक, छापाखाना र ूितिलिप अिधकार पाउने व्यिक्त समेत 
सबैको नाम,  संःकरणको सङ्ख्या,  वषर् र सो संःकरणमा 
छािपएको ूित तथा िवबी मूल्य आिद ःप  बिुझने गरी 
उल्लेख गनुर् पनछ । 

५३. विृ  िवकास कोषको ःथापना: (१) ूदेश सरकारले पऽकािरता 
क्षेऽमा िनरन्तर लामो समय सम्म योगदान परु् याएका जे  
पऽकारह लाई मािसक विृ  ूदान गन उ ेँयले एउटा 
पऽकार विृ कोष ःथापना गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको स ालन 
सम्वन्धी व्यबःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ। 

(३) पऽपिऽका क्षेऽमा ःथाियत्व, क्षमता अिभविृ  र 
व्यवसायीक सरुक्षा ूदान गन हेतलेु मिहला पऽकारलाई 
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लिक्षत गरी एक कोष खडा गरी ूदेश ःतरमा अधर्वािषर्क 
पमा िविभ  तािलम सिहतको कायर्बम स ालन गिरनेछ । 

५४. पऽकार कल्याण कोषको ःथापना:  (१) ूदेश सरकारले  
पऽकािरताको कायर् सम्पादन गदार् कुनै दघुर्टना परी घाइते 
भएको वा दीघर् रोगबाट पीिडत पऽकारको सहयोगको लािग 
एउटा पऽकार कल्याणकोष ःथापना गनर् सक्नेछ । 

    (२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको व्यवःथापन 
तथा स ालन सम्वन्धी व्यवःथा  तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

५५.  सूचना बकको ःथापना: (१) ूदेश सरकारले सरकारी तथा 
सावर्जिनक िनकायबाट ूकािशत सामामी, सूचना तथा िनणर्यह  
संकलन गरी नागिरकह लाई उपलब्ध गराउन सूचना बकको 
ःथापना गनछ । 

(२) सूचना बकको गठन,  स ालन, व्यवःथापन र 
काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनेुछ। 

5६. िववरण पेश गनुर्पन: यो ऐन ूारम्भ हनुअुिघ ूकाशन तथा 
िवतरण हुँदै आएका पऽपिऽका तथा ूसारण हुँदै आएका 
ूसारण संःथाले स ार रिज ारले तोकेको अविधिभऽ तोिकए 
बमोिजमका िववरण अिभलेखको लािग स ार रिज ार समक्ष 
पेश गनुर् पनछ । 

५७.  ौमजीवी पऽकार सम्बन्धी व्यवःथाः (१) स ार संःथाले 
संघीय कानून बमोिजम िनधार्िरत न्यूनतम पािरौिमक तथा 
सेवा सिुवधामा नघट्ने गरी ौमजीवी पऽकारलाई पािरौिमक 
तथा सेवा सिुवधा उपलब्ध गराउन ु पनछ । 
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             (२) उपदफा (१) बमोिजमको पािरौिमक तथा सेवा 
सिुवधा सम्बन्धी अनगुमन मन्ऽालयले गनछ। 

   (३) स ार संःथाले िनयिुक्तपऽ निदई ौमजीवी 
पऽकारलाई काममा लगाउन ुहुँदैन । 

             (४) स ार संःथाले ौमजीवी पऽकारको लािग 
सामािजक सरुक्षाको व्यवःथा लागू गनुर् पनछ । 

   (५) स ार संःथाले छापाखाना वा स ार गहृमा 
काम गन ौिमक र उक्त छापाखाना वा स ार गहृबाट 
उपभोक्ता वा िवतरण केन्िसम्म पऽपिऽका परु् याउने कायर्मा 
संलग्न स ार मजदूर (हकर) लाई पिन संघीय कानून 
बमोिजम न्यूनतम पािरौिमक, सामािजक सरुक्षा र िनयिुक्तपऽ 
िदनपुनछ । 

५८. िनयम बनाउने अिधकार: यस ऐनको कायार्न्वयन गनर् ूदेश 
सरकारले आवँयक िनयम बनाउन सक्नेछ।  

 

ूमाणीकरण िमित : २०७५।०9।11                                 

आ ाले, 
 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 
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