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प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७५।०९।११ 

सॊशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने 

ऐन,२०७७                          २०७७।०४।१६ 

सॊवत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. 21 

प्रदेश सञ् चाय भाध्मभ व्मवस्थाऩन सबनफन्धी ऐन 

प्रस्तावना: नेऩारको सॊववधानरे प्रत्माबतू गयेको ववचाय य 
अमबव्मक्तिको स्वतन्रता तथा सञ्चाय एवॊ सूचनाको हक सॊयऺण 
य सबनफधधन गनधको रामग प्रदेश मबरका ववमबन्न बाषा, सावहत्म, 

करा य सॊस्कृमतको उत्थान तथा प्रवधधनभा सहमोग ऩरु् माउन 
सञ्चाय भाध्मभको अनभुमत¸ प्रकाशन, प्रसायण, सञ्चारन, नवीकयण 
य मनमभनका रामग आवश्मक कानूनी व्मवस्था गनध वाञ्छनीम 
बएकोरे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायक्तबनबक 

1. सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायबनब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश सञ्चाय  

भाध्मभ व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५" यहेको छ। 

  (२) मो ऐन तरुुन्त प्रायबनब हनुेछ । 
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2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अकक अथध नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) "इजाजतऩर" बन्नारे दपा ७ फभोक्तजभको इजाजत 

ऩर सबनझन ुऩछध । 

(क१)  "अनराइन ऩरकारयता" बन्नारे इन्टयनेटभा 
 आधारयत प्रववमधको प्रमोग गयी सभाचाय, 
 सूचना, ववचाय वा श्रव्मदृश्म रगामतका 
 सभाचायभूरक वा जानकायीभूरक साभाग्रीहरुको 
 उत्ऩादन, प्रकाशन वा प्रसायण वा ववतयणको 
 प्रमोजनका रामग  सभाचाय रेखन, सूचना तथा 
 दृश्म सॊकरन एवॊ सबनऩादन सबनफन्धी 
 प्राववमधक कामध सबनझन ुऩछध । 

(क2) "अनराइन सञ् चाय भाध्मभ" बन्नारे प्रचमरत 
 कानून फभोक्तजभ  स्थाऩना वा दताध बइध 
 ऩरकारयता य सबनऩादकीम मसद्धान्त 
 अॊमगकाय गयी इन्टयनेटको भाध्मभभा सॊकेत, 
 क्तचन्ह, अऺय, आवाज, ग्रावपक्स, गीत सॊगीत, 
 मबमडमो, एमनभेसन तथा ववमबन्न फहभुाध्मभ 
 (भक्तटटभमडमा) को प्रमोग गयी सन्देशभूरक वा 
 ववषमगत ववचाय सूचना तथा सभाचाय, तक्तस्वय, 
 श्रव्मदृश्मको  रुऩभा उत्ऩादन, प्रकाशन, 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा थपिएको । 
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प्रसायण वा ववतयण गने ववमध,  प्रविमा य भाध्मभ 
सबनझन ुऩछध । 

(ख) "कामधिभ" बन्नारे श्रव्म, श्रव्म दृश्म वा ववद्यतुीम  
    भाध्मभद्वाया प्रसायण  हनुे  जनुसकैु  वकमसभको   
     कामधिभ   सबनझन ुऩछध। 

(ग) "कामाधरम" बन्नारे दपा ३७ फभोक्तजभ स्थाऩना 
बएको कामाधरम सबनझन ुऩछध । 

(घ) "केफरु" बन्नारे कुनै मनक्तित प्रसायण केन्रफाट तायको 
भाध्मभद्वाया प्रसायण हनुे साभग्री उऩबोिा सभऺ 
ऩरु् माउने प्रववमध सबनझन ुऩछध । 

(ङ) "तोवकएको" वा "तोवकए फभोक्तजभ" बन्नारे मस ऐन 

अन्तगधत फनेको मनमभभा तोवकएको वा तोवकए 

फभोक्तजभ  सबनझन ुऩछध। 

(च) "ऩरऩमरका" बन्नारे  छाऩा वा ववद्यतुीम 
भाध्मभद्वाया प्रकाशन य प्रसायण हनुे ऩरऩमरका 
सबनझन ुऩछध । 

(छ) "ऩरकाय" बन्नारे सञ्चाय भाध्मभफाट प्रसायण हनुे 
साभग्री सॊकरन, रेखन वा सबनऩादन गने व्मक्ति 
सबनझन ुऩछध य सो शब्दरे सबनऩादक, पोटोऩरकाय, 

क्माभेयाभेन¸ सभाचाय वाचक¸ व्मङ्ग्मक्तचरकाय, 

बाषासबनऩादक, वेबमडजाइनय, स्तबनबरेखक, कामधिभ 
उत्ऩादक य कामधिभ प्रस्तोता सभेतराई 
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जनाउॉछ। 

 (ज)  "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सभझन ुऩछध ।  

(झ) "प्रसायण" बन्नारे इसाया, ध्वनी¸ आकृमत, तस्वीय वा 
अन्म मस्तै प्रकायफाट जानकायी गयाउने सञ्चायसेवा 
सबनझन ुऩछध । 

(ञ) "प्रसायक" बन्नारे प्रसायण सॊस्थाफाट प्रसायण हनुे 
कामधिभ वाचन गने व्मक्ति वा प्रस्तोता सबनझन ुऩछध 
य सो शब्दरे त्मस्तो कामधिभ तमाय गने तथा 
सबनऩादन गने व्मक्तिराई सभेत जनाउॉछ । 

(ट) "प्रसायण सॊस्था" बन्नारे मस ऐन फभोक्तजभ कामधिभ 

प्रसायण गनध इजाजत ऩर प्राप्त व्मक्ति वा सॊगठठत सॊस्था 
सबनझन ुऩछध। 

(ठ) "प्रसे प्रमतमनमध" बन्नारे दपा ४४ फभोक्तजभ प्रसे 

प्रमतमनमध प्रभाणऩर प्राप्त व्मक्ति सबनझन ुऩछध। 

(ड) "भन्रारम" बन्नारे आन्तरयक भामभरा तथा कानून  

भन्रारम सबनझन ुऩछध। 

(ड1) "येमडमो उऩकयण" बन्नारे मस ऐनभा विक्वेन्सी 
भोडुरेसन प्रसायण प्रणारी सञ् चारनका रामग 
प्रमोग हनुे येमडमो ट्रान्समभटय य सोसॉग सबनफक्तन्धत 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोमधत । 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया थवऩएको । 
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अन्म उऩकयण भार सबनझन ुऩछध । 

(ढ) "सञ्चाय भाध्मभ" बन्नारे सूचना तथा सन्देश सॊप्रषेण 

गने उद्देश्मरे स्थाऩना बई प्रकाशन तथा प्रसायण हनुे 
सयकायी, साभदुावमक य मनजी ऺेरफाट सञ्चामरत 
ववद्यतुीम तथा छाऩा सञ्चाय भाध्मभ सबनझन ुऩछध।   

(ण) "सञ्चाय यक्तजष्डाय" बन्नारे दपा ३१ फभोक्तजभ 
मनमिु बएको व्मक्ति सबनझन ुऩछध। 

(त) "सञ्चारक" बन्नारे सञ्चाय भाध्मभ सञ्चारन गनध 
प्रभाण ऩर प्राप्त व्मक्ति सबनझन ुऩछध। 

(थ) "सभाचायऩर" बन्नारे सावधजमनक एवॊ सभसाभवमक 
ववषमका रेख, सभाचाय तथा ववचाय रगामतका 
ववषम सभावेश बएका सावधजमनक रुऩभा वविी वा 
ववतयण हनुे ऩरऩमरका सबनझन ुऩछध । 

(द) "सबनऩादक" बन्नारे सञ्चाय भाध्मभ सञ्चारन 

सॊस्थाको सभाचाय वा सभाचायभूरक कामधिभको 
उत्ऩादन तथा प्रकाशन वा प्रसायण अमधकाय य 
उत्तयदावमत्व फहन गने सबनऩादक, प्रधान सबनऩादक 
वा सभाचाय प्रभखु सबनझन ुऩछध । 

(ध) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सबनझन ुऩछध। 

(न) "स्माटेराइट" बन्नारे ववमबन्न प्रसायण साभग्री प्राप्त 

गनध वा प्रषेण गनध अन्तरयऺभा अवक्तस्थत ब-ूउऩग्रह 
सबनझन ुऩछध । 



 

6 
 

(ऩ)  "स्वतन्र ऩरकाय" बन्नारे कुनै ऩमन सञ्चाय 
मभमडमासॉग प्रत्मऺ सॊर्न नबई स्वतन्ररुऩभा 
ऩरकारयता गने व्मक्ति सबनझन ुऩछध ।  

ऩरयच्छेद-२ 

प्रसायण सबनफन्धी व्मवस्था 

3. प्रसायण सबनफन्धी कामधिभको येखदेख य सञ्चारन: प्रदेश मबर 
एकसम वाट बन्दा भामथ एक हजाय फाट सबनभको येमडमो, 
एप. एभ. य स्माटेराइट प्रणारीफाट प्रसायण हनुे फाहेकको 
सञ्चाय भाध्मभको अनभुमत, येखदेख य सञ्चारनको नीमत 
मनभाधण गयी कामाधन्वन गने अमधकाय प्रदेश सयकायराई 
हनुेछ। 

4. इजाजतऩर नमरई प्रसायण गनध नहनु:े मस ऐन फभोक्तजभ सफै 
सञ्चाय भाध्मभरे इजाजत ऩर मरएय भार कामधिभ  प्रसायण 
गनुध ऩनेछ । 

5. इजाजतऩरको रामग मनवेदन ठदन ुऩने: प्रदेशमबर येमडमो, एप. 
एभ. य केफरुभा आधारयत टेमरमबजन प्रसायण गनध चाहन े
व्मक्ति वा सॊस्थारे सञ्चाय यक्तजष्डाय सभऺ तोवकए फभोक्तजभको 
ढाॉचाभा मनवेदन ठदन ुऩनेछ। 

6. मनवेदनसाथ कागजात सॊर्न गनुधऩने: (१) दपा ५ 
फभोक्तजभको मनवेदन साथ देहामको कागजात सॊर्न गनुध 

                                                           

 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया थवऩएको ।  
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ऩनेछ :-            

(क)  प्रसायण सॊस्था दताधको प्रभाणऩर , 

(ख)  सबनफक्तन्धत सॊस्थाको ववधान,   

(ग)  नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रमतमरवऩ¸ 

(घ)  तोवकए फभोक्तजभ मनवेदन दस्तयु फझुाएको 
नगदी यमसद वा तोवकएको याजस्व खाताभा 
जबनभा गयेको फैंक बौचय य 

(ङ) प्रसायण केन्र यहने ठाउॉको नक्सा सवहतको 
वववयण। 

(च) तोवकए फभोक्तजभको अन्म कागजात । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको कागजातको साथ 
सबनफक्तन्धत ववषमभा अनबुवी तथा ख्मामत प्राप्त व्मक्ति वा 
भान्मता प्राप्त अनसुन्धनात्भक सॊस्थाफाट आपूरे 
इजाजतऩर मरन खोजेको ववषमको आमथधक¸ प्राववमधक 
तथा व्मवसावमक ऺेरको ववस्ततृ अध्ममन गनध रगाई 
तमाय गयेको प्रमतवेदन सभेत सॊर्न गनुधऩनेछ । 

7. इजाजतऩर ठदन सवकन े : (१) दपा ५ फभोक्तजभको 
मनवेदन ऩनध आएभा सञ्चाय यक्तजष्डायरे उि मनवेदन उऩय 
आवश्मक छानववन गदाध इजाजतऩर ठदन भनामसफ देखेभा 
मनवेदकराई तोवकएको शतधहरु ऩारना गने गयी कामधिभ 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया थवऩएको । 
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प्रसायण गनध ऩैँतारीस ठदनमबर तोवकएको दस्तयु मरई 
इजाजतऩर ठदनछे।  

(२) इजाजतऩरको ढाॉचा तोवकए फभोक्तजभ हनुछे । 

(३) उऩदपा (१) फभोक्तजभ इजाजतऩर ठदन 
नसक्ने बए सो को आधाय य कायण खरुाई मनणधम बएको 
सात ठदनमबर मनवेदकराई मरक्तखत जानकायी ठदन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोक्तजभको जानकायी उऩय क्तचत्त 
नफझु्न ेऩऺरे जानकायी प्राप्त गयेको मभमतरे तीस ठदनमबर 
भन्रारम सभऺ  ऩनुयावेदन गनध सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (३) फभोक्तजभको मनवेदन ऩयेको 
मभमतरे एक भवहना मबर भन्रारमरे आवश्मक छानववन 
गयी मनणधम गनुध ऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोक्तजभ भन्रारमरे गयेको 
मनणधम अक्तन्तभ हनुेछ । 

(७) मस अक्तघ दताध बएका सञ्चाय भाध्मभहरुरे मो 
ऐन प्रायबनब बएको मभमतरे एक वषध मबर अमबरेखीकयण 
गयी सञ्चारन गनुध ऩनेछ ।  

8. वववयण ऩेश गनुधऩने : दपा ७ को उऩदपा (१) 
फभोक्तजभको इजाजतऩर प्राप्त गयेको एक वषधमबरभा 
अमनवामध रुऩभा प्रसायण गनुध ऩनेछ य त्मस्तो कामध प्रायबनब 
हनुअुक्तघ प्रसायण प्रायबनब हनु े ठदन¸ प्रसायण गरयने दैमनक 
सभम तामरका य प्रसायण गरयने कामधिभको वववयण सभेत 
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सञ्चाय यक्तजष्डाय सभऺ ऩेश गनुध ऩनेछ । 

८क. येमडमो उऩकयण अनभुमतऩर सबनफन्धी व्मवस्था : (1) 
कामाधरमरे आवश्मक प्रविमा ऩूया गयी सॊघीम कानून 
फभोक्तजभ भाऩदण्ड ऩगेुका उऩकयणहरु तोवकएका अनभुमत 
प्राप्त वविेताफाट खरयद गने प्रभाणका आधायभा येमडमो 
उऩकयण राइधसेन्स जायी गनध सक्नेछ । 

(2) येमडमो उऩकयण अनभुमतऩरको ढाॉचा तोवकए 
फभोक्तजभ हनुेछ । 

9. प्रसाय केन्र स्थाऩना: (१) कुनै व्मक्ति वा सॊगठठत सॊस्था 
वा सॊमिु रगानीभा स्वदेशी व्मक्ति वा सॊगठठत सॊस्थारे 
स्माटेराइट टेमरमबजन फाहेकको टेमरमबजन सबनफन्धी 
प्रसायण केन्र स्थाऩना गयी कुनै कामधिभ प्रसायण गनध 
चाहेभा अनभुमतको रामग तोवकए फभोक्तजभका कागजात 
सॊर्न गयी तोवकए फभोक्तजको ढाॉचाभा तोवकए फभोक्तजभको 
दस्तयु फझुाई मनवेदन ठदन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको मनवेदन ऩनध आएभा 
भन्रारमरे उि मनवेदन उऩय आवश्मक छानववन गदाध 
मनवेदकराई टेमरमबजन सबनफन्धी कामधिभ प्रसायण गने 
अनभुमत ठदन भनामसफ देखेभा तोवकए फभोक्तजभको दस्तयु 
मरई तोवकएको शतधहरु ऩारना गने गयी कामधिभ प्रसायण 
गनध ठदनछे ।  

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, 2077 द्वाया थवऩएको । 
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(३) अनभुमत ऩरको ढाॉचा तोवकए फभोक्तजभ हनुछे।  

10. नवीकयण सबनफन्धी व्मवस्था : (१) कामधिभ प्रसायण गने 
सॊस्था वा व्मक्तिरे प्राप्त इजाजतऩरको प्रत्मेक आमथधक वषध 
सभाप्त हनु ु अगावै येमडमो उऩकयण अनऩुमतऩर सभेतको 
नवीकयण गनुध ऩनेछ य नवीकयण सबनफन्धी शतधहरु य सो 
फाऩत फझुाउन ु ऩने शटुक य दस्तयु तोवकए फभोक्तजभ 
हनुेछ। 

(२) मो ऐन प्रायबनब हनुबुन्दा अगामड प्रचमरत कानून 
फभोक्तजभ प्रसायण गनध इजाजतऩर ऩाएका प्रसायण गने 
सॊस्थारे मस ऐन फभोक्तजभ इजाजत ऩाएको भामननेछ य 
त्मस्ता सॊस्थारे मो ऐन प्रायबनब बएऩमछ तोवकए फभोक्तजभ 
नवीकयण गनुध ऩनेछ । 

(३) अन्म प्रदेशभा प्रचमरत कानून फभोक्तजभ प्रसायण 
इजाजत मरई कामधिभ प्रसायण गयेका सॊस्थारे मस 
प्रदेशभा सभेत ट्रान्समभटय रगामतका उऩकयण याखी छुटै्ट 
रयरे स्टेसन स्थाऩना गयी कामधिभ प्रसायण गयेभा त्मस्ता 
प्रसायण सॊस्थारे तोवकए फभोक्तजभको शतध ऩारना गनुध 
ऩनेछ । 

11. प्रसायणभा योक रगाउन सवकन े : नेऩारको सॊववधानको 
धाया ५ य धाया १९ को भभध य बावना ववऩयीत काभ 
गयेभा प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाक्तशत 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोपधत । 
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गयी एक ऩटकभा छ भवहनाभा नफढाई कुनै खास ववषम, 

घटना वा ऺेरसॉग सबनफक्तन्धत कुनै कामधिभ प्रसायण 
सॊस्थाफाट प्रसायण गनध नऩाउने गयी योक रगाउन 
सक्नेछ। 

12. मनमभन गनध सवकन े: (१) कुनै प्रसायण सॊस्थारे मस ऐन 
वा मस ऐन अन्तगधत फनेको मनमभको ववऩयीत कुनै 

कामधिभ प्रसायण गयेभा भन्रारमरे त्मस्तो प्रसायण 
सॊस्थाराई ऩवहरो ऩटक जरयफाना गनध सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (1) फभोक्तजभ इजाजतऩर यद्द गनुध 
अक्तघ भन्रारमरे त्मस्तो प्रसायण सॊस्थाराई आफ्नो सपाइ 
ऩेश गनध भनामसव भावपकको भौका ठदन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोक्तजभ सचेत गयाउॉदा सभेत 
मस ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको मनमभ ववऩयीत कुनै 
कामधिभ प्रसायण गयेभा भन्रारमरे त्मस्तो प्रसायण 
सॊस्थारे प्राप्त गयेको इजाजतऩर यद्द गनध सक्नेछ। 

13. प्रसायण तथा ववतयण शटुक (१) प्रसायण सॊस्थारे कुनै 
कामधिभ प्रसायण तथा ववतयण गये फाऩत सञ् चाय 
यक्तजष्डायको कामाधरमभा प्रसायण तथा ववतयण शटुक 
(योमटटी) फझुाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको शटुक तोवकए 
फभोक्तजभ हनुेछ । 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोपधत । 
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14. कामधिभ उत्ऩादन तथा प्रसायण : प्रसायण सॊस्थारे कुनै 
कामधिभको उत्ऩादन तथा प्रसायण गदाध देहामका कुयाराई 
प्राथमभकता ठदन ुऩनेछ्– 

(क)  प्रदेशभा सञ्चारन गरयने कृवष, क्तशऺा, उद्योग, 

वाक्तणज्म, ववऻान य प्रववमध, स्वास््म तथा 
खेरकुद, ऩरयवाय मनमोजन य ऩमधटन, वन 
तथा वातावयण सॊयऺण रगामतका 
ववकासभूरक कामधिभ, 

(ख)  प्रदेशमबरका जात जामत, बाषा, वगध, ऺेर, 
मरङ्ग तथा धामभधक सबनप्रदामफीच सभानता, 
आऩसी सद\बाव य साभन्जस्मता अमबवृवद्ध 
गने वकमसभका कामधिभहरू, 

(ग)  प्रदेशमबरका ववमबन्न बाषा, सावहत्म य 
सॊस्कृमतको उत्थानभा सहमोग ऩमुाधउन े

कामधिभ, 

(घ)  यावष्डम वहत य यावष्डम एकताभा अमबफवृद्ध 
गयाउने ववषमका कामधिभ, 

(ङ)  कानूनी सचेतना तथा नैमतक जागयण ववृद्ध 
गने ववषमका कामधिभहरू, 

(च)  साभाक्तजक चेतना फढाउने य रोकताक्तन्रक 
भूटम, भान्मता एवॊ सॊस्कायको ववकास 
गयाउने वकमसभका कामधिभहरू, 
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(छ)  अन्तय प्रदेश य मछभेकी भरुकु तथा 
मभरयाष्डहरू सॉगको सबनफन्धभा प्रमतकूर 
प्रबाव नऩाने ववषमका कामधिभहरू, 

(ज)  याष्डरे अक्तख्तमाय गयेको ऩययाष्ड नीमत 
सबनफन्धी कामधिभहरू, 

(झ)  प्रदेशमबरको रोक गीत य रोक सॊस्कृमतको 
प्रवद्धधन तथा सबनफद्धधन हनुे कामधिभहरू, 

(ञ)  यावष्डम तथा अन्तयाधवष्डमस्तयभा बए गयेका 
भहत्वऩूणध गमतववमधहरू,  

(ट)   प्रदेशमबरका बौमतक, जैववक तथा प्राकृमतक 
य वैऻामनक खोज अनसुन्धानका 
कामधिभहरु । 

15. ववदेशी प्रसायण सॊस्था वा सञ्चाय भाध्मभराई प्रसायण सभम 
उऩरब्ध गयाउन सवकन े: ववदेशी प्रसायण सॊस्था वा सञ्चाय 
भाध्मभहरूरे प्रसायण सॊस्थाफाट कुनै कामधिभ प्रसायण 
गयाउन चाहेभा प्रचमरत कानूनको प्रमतकूर नहनु े गयी 
कामधिभ प्रसायण गनध सञ्चाय यक्तजष्डायरे सभम उऩरब्ध 
गयाउन सक्नछे ।  

16. ववऻाऩन प्रसायण गनध नऩाइन े: (१) दपा १५ भा जनुसकैु 
कुया रेक्तखएको बए ताऩमन प्रसायण सॊस्थारे देहामको 
कुयाहरूको ववऻाऩन प्रसायण गनध गयाउन हुॉदैन:- 

(क)  याजनैमतक दरहरूराई झठुो आयोऩ य 
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रान्छना रगाउने ववषमका कुयाहरू, 

(ख)  अक्तिर तथा कुनै व्मक्तिको भञु्जयी मफना 
मनजको ऩारयवारयक तथा साभाक्तजक 
ऩऺसॉग सबनफक्तन्धत साभग्रीहरू, 

(ग)  याज्म ववरुद्धको वहॉसात्भक गमतववमधराई 
फढावा ठदने साभग्रीहरू, 

(घ)  जनभानसभा अस्वाबाववक बम, डय, वहॊसा, 
झटु्टा अपफाह पैराउने रगामत आतङ्क 
 ऩैदा गने प्रकृमतका साभग्रीहरु, 

(ङ)  याज्मका ऩययाष्ड नीमत ववऩयीतका 
कुयाहरु, 

(च)  कुनै ऩमन जातजामत, बाषा, धभध, मरङ्ग,वगध 
य सॊस्कृमतराई अवहेरना गने तथा दे्वष 
उत्ऩन्न गने साभग्रीहरू, 

(छ)   भवहरा वहॊसाराई फढावा ठदन,े भवहराको 
अऩभान गने य फेइज्जत गने प्रकृमतका 
साभग्रीहरु । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेक्तखएको 
बए ताऩमन मनवाधचनको सभमभा सबनफक्तन्धत याजनीमतक 
दररे मनवाधचन आमोगको अनभुमत मरई कुनै ऩमन 
याजनीमतक दरराई आफ्नो घोषणाऩर, कामधिभ 
रगामतको जानकायी गयाउन मस दपारे फन्देज 
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रगाएको भामनने छैन । 

17. प्रसायकको काभ, कतधव्म य अमधकाय: प्रसायकको काभ, 

कतधव्म य अमधकाय देहाम फभोक्तजभको हनुछे:- 

(क)  आपू सभऺ प्राप्त हनु आएका सूचना, 
सभाचाय, रेख वा कामधिभहरूको 
सत्मता फाये आवश्मक छानववन गयी 
मनधाधरयत सभमभा प्रसायण गने, गयाउने, 

(ख)  मनष्ऩऺ य त्मभा आधारयत सभाचायको 
सबनऩादन तथा प्रसायण गने, गयाउने, 

(ग)  सावधजमनक सयुऺा, नैमतकता य 
साभाक्तजक भमाधदाभा आॉच आउन े
वकमसभका कामधिभ प्रसायण गनध, 
गयाउन नहनु,े 

(घ)  कसैको चरयर हत्मा वा अऩभान हनुे वा 
रैवङ्गक वहॊसा वा ववबेदराई फढवा ठदन े
प्रकृमतका साभग्री प्रसायण नगने वा गनध 
नरगाउन,े 

(ङ)  राऩयवाही वा हेरचेक्र्माईंऩूवधक कुनै 
ऩमन कुयाको प्रसायण गनध वा गयाउन 
नहनु,े 

(च)  कुनै वववादास्ऩद ववषमभा प्रसायण गनुध 
ऩयेभा वस्तमुनष्ठ य मथाथधऩयक ढॊगफाट 
वविषेण गयी वस्तकु्तस्थमतराई नफॊ्माई 
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प्रसायण गनुध ऩने, 

(छ)  गरत तथा भ्राभक सभाचाय तथा अन्म 
साभग्रीको प्रसायण गनध नहनु,े 

(ज) प्रसायण सॊस्थारे तोवकठदए फभोक्तजभ 
अन्म कामध गने । 

18. विक्वेन्सी सबनफन्धी व्मवस्था: विक्वेन्सी सबनफन्धी व्मवस्था 
सॊघीम कानून फभोक्तजभ हनुेछ । 

19. प्रसायण भाध्मभको वगीकयण्  (१) सञ्चाय यक्तजष्डायरे 
प्रदेशमबरको प्रसायण भाध्मभराई सावधजमनक सेवा प्रसायक, 
साभदुावमक प्रसायक य मनजी एवॊ व्माऩारयक प्रसायकको 
रुऩभा वगीकयण गनध सक्नेछ । 

            (२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको अन्म व्मवस्था 
तोवकए फभोक्तजभ हनुेछ ।  

ऩरयच्छेद-३ 

ऩरऩमरका सबनफन्धी व्मवस्था  

20. ऩरऩमरका दताध गनुध ऩने् (१) सावधजमनक रूऩभा मफिी 
ववतयण हनुे ऩरऩमरका प्रदेशमबर प्रकाक्तशत गनध चाहने 
व्मक्तिरे ऩरऩमरकाको नाभ, वकमसभ, बाषा, आकाय, ऩषृ्ठ 
सङ्ग ख्मा, छावऩने सङ्ग ख्मा य प्रकाक्तशत हनु े स्थान सभेत 
खरुाई ऩरऩमरका दताध गनधको रामग तोवकए फभोक्तजभको 
दस्तयु सवहत तोवकएको ढाॉचाभा सबनफक्तन्धत क्तजटराको 
प्रभखु क्तजटरा अमधकायी सभऺ मनवेदन ठदन ुऩनेछ ।  
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       तय प्रदेश सयकायको स्वामभत्व बएको सॊगठठत 
सॊस्था, ववश्वववद्यारम, प्रदेश सयकायको स्वीकृमत प्राप्त 
क्तशऺण सॊस्था, कुनै याजनैमतक दर वा सॊगठनको 
भखुऩरको रूऩभा प्रकाक्तशत हनुे ऩरऩमरकाराई मस 
दपा फभोक्तजभ दताध गयाउन आवश्मक ऩने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको मनवेदन प्राप्त 
बएऩमछ प्रभखु क्तजटरा अमधकायीरे सो मनवेदन उऩय 
आवश्मक छानववन गयी ऩैंतीस ठदनमबर मनवेदकराई 
त्मस्तो ऩरऩमरका प्रकाशन गनध तोवकए फभोक्तजभ 
अस्थामी प्रभाणऩर ठदनेछ ।  

तय मनवेदनभा उक्तटरक्तखत ऩरऩमरकाको नाभसॉग 
मभटने गयी अकक कुनै ऩरऩमरका दताध बैसकेको यहेछ 
बने मनवेदकराई त्मस्तो नाभफाट अस्थामी प्रभाणऩर 
ठदइने छैन ।  

(३) उऩदपा (२) फभोक्तजभ अस्थामी प्रभाणऩर 
ठदइसकेऩमछ प्रभखु क्तजटरा अमधकायीरे त्मस्तो 
ऩरऩमरकाको सबनऩूणध वववयण सवहत सो कुयाको सूचना 
सञ्चाय यक्तजष्डायराई ठदन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोक्तजभ सूचना प्राप्त 
बएऩमछ सञ्चाय यक्तजष्डायरे सो ऩरऩमरकाको नाभसॉग 
मभटने गयी अन्म कुनै ऩरऩमरका दताध बएको छ छैन 
हेयी सो नाभसॉग मभटने गयी दताध बएको यहेनछ बन े
त्मस्तो ऩरऩमरका प्रकाशन गनध स्थामी प्रभाणऩर ठदने 
गयी सञ्चाय यक्तजष्डायरे स्वीकृमत  ठदनेछ ।  
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(५) उऩदपा (४) फभोक्तजभ सञ्चाय यक्तजष्डायफाट 
स्वीकृमत ऩाएऩमछ प्रभखु क्तजटरा अमधकायीरे सबनफक्तन्धत 
मनवेदकराई स्थामी प्रभाणऩर ठदनछे ।  

(६) मनवेदकराई स्थामी प्रभाणऩर ठदन नमभटन े
उक्तचत कायण बएभा प्रभखु क्तजटरा अमधकायीरे सोही 
कुयाको जानकायी मनवेदकराई साभान्मतमा दयखास्त 
ऩयेको तीन भवहनामबर ठदन ुऩनेछ ।  

(७) उऩदपा (६) फभोक्तजभको जानकायी 
ठदएऩमछ मनवेदकको अस्थामी प्रभाणऩर स्वत्खायेज 
हनु्छ।  

(८) उऩदपा (५) फभोक्तजभ प्रभाणऩर ठदएऩमछ 
प्रभखु क्तजटरा अमधकायीरे ऩरऩमरका सबनफन्धी वववयण 
दताध वकताफ य ववद्यतुीम भाध्मभभा अमबरेख याख्न ु
ऩनेछ। 

(९) ऩरऩमरकाको नाभ, वकमसभ य बाषा 
ऩरयवतधन गनुध ऩने बएभा वा कुनै ऩरऩमरका एकबन्दा 
फढी बाषाभा प्रकाक्तशत गनुध ऩयेभा उऩदपा (१) फभोक्तजभ 
प्रभखु क्तजटरा अमधकायीफाट स्वीकृमत मरन ुऩनेछ ।  

(१०) उऩदपा (९) भा उटरेख बएदेक्तख 
फाहेक ऩरऩमरका सबनफन्धी अन्म वववयणभा कुनै 
ऩरयवतधन गनुध ऩयेभा स्वीकृमतको रामग त्मसको वववयण 
प्रभखु क्तजटरा अमधकायीराई ठदन ुऩनेछ ।  
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(११) उऩदपा (१०) फभोक्तजभ वववयण प्राप्त 
हनुासाथ प्रभखु क्तजटरा अमधकायीरे उऩदपा (८) 
फभोक्तजभको अमबरेख याखी त्मसको स्वीकृमत सबनफक्तन्धत 
प्रकाशकराई ठदन ुऩनेछ ।  

(१२) मस दपा फभोक्तजभ दताध बएको 
ऩरऩमरकाको वववयणभा बएका ऩरयवतधनको जानकायी 
प्रभखु क्तजटरा अमधकायीरे सञ्चाय यक्तजष्डायराई ठदन ु
ऩनेछ। 

21. ऩरऩमरकाको अमबरेख गयाउन ु ऩने् (१) कसैरे ववदेशी 
ऩरऩमरकाको प्रदेश सॊस्कयण तथा भरुण गनध चाहेभा 
ऩरऩमरकाको नाभ, वकमसभ, बाषा, आकाय, ऩषृ्ठ सङ्ग ख्मा, 
छावऩने सङ्ग ख्मा य प्रकाक्तशत हनुे स्थान सभेत खरुाई 
ऩरऩमरका अमबरेखको रामग तोवकए फभोक्तजभको ढाॉचाभा 
सञ्चाय यक्तजष्डाय सभऺ मनवेदन ठदन ुऩनेछ । 

तय सयकायको स्वामभत्व बएको सॊगठठत सॊस्था, 
ववश्वववद्यारम, प्रदेश सयकायको स्वीकृमत प्राप्त क्तशऺण 
सॊस्था, कुनै याजनीमतक दर वा सॊगठनको भखुऩरको 
रूऩभा प्रकाक्तशत हनु े प्रकाशनराई मस दपा फभोक्तजभ 
अमबरेख गयाउन ऩने छैन । 

 (२) सञ्चाय यक्तजष्डायरे उऩदपा (१) फभोक्तजभ 
अमबरेखका रामग ऩेश हनु आएको मनवेदन छानववन गदाध 
प्रकृमा नऩगेुको ऩाइएभा सोको कायण खोरी मनवेदन वपताध 
गनुध ऩनेछ य अमबरेख बएको ऩरऩमरकाको वववयण खटुने 
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बए तोवकएको ढाॉचाभा छुटै्ट अमबरेख वकताफ खडा गयी 
याख्न ुऩनेछ । 

(३) प्रदेशस्तयको ऩरऩमरकाको नाभ, वकमसभ, 
बाषा य आकाय ऩरयवतधन गनुध ऩने बएभा, एकबन्दा फढी 
बाषाभा प्रकाक्तशत गनुध ऩयेभा वा अन्म वववयण ऩरयवतधन 
गनुध ऩने बएभा उऩदपा (१) फभोक्तजभ सञ्चाय यक्तजष्डाय 
सभऺ मनवेदन ठदई ऩरयवमतधत वववयण स्वीकृत गयाउन ु
ऩनेछ । 

22. ऩरऩमरकाभा उटरेख गनुध ऩने् ऩरऩमरकाभा प्रकाशक, 

सबनऩादक, भरुक य छाऩाखानाको नाभ तथा प्रकाशन वषध य 
अॊक तोवकए फभोक्तजभ स्ऩष्ट फकु्तझन े गयी उटरेख गनुध 
ऩनेछ। 

23. ऩरऩमरकाको आकाय य ऩषृ्ठ सङ्ग ख्मा् (१) दपा २१ 
फभोक्तजभ अमबरेखीकयण बई प्रकाक्तशत हनुे ऩरऩमरकाको 
न्मूनतभ य अमधकतभ आकाय य ऩषृ्ठ सङ्ग ख्मा तोवकए 
फभोक्तजभ हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ तोवकएको आकाय 
य ऩषृ्ठ सङ्ग ख्माभा घटी फढी गयी प्रकाक्तशत हनुे 
ऩरऩमरकाराई प्रदेश सयकाय वा प्रदेश सयकायको 
स्वामभत्व बएको सॊस्थाफाट ठदइन े सवुवधा, सहामता वा 
ववऻाऩन प्रदान गरयन ेछैन । 

24. ऩरऩमरकाको प्रकाशन् प्रकाशकरे ऩरऩमरकाको प्रत्मेक 
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सॊस्कयण दपा २१ फभोक्तजभको अमबरेखभा उक्तटरक्तखत 
वववयणभा पयक नऩायी प्रकाशन गनुध ऩनेछ । 

25. ऩरऩमरकाको वगीकयण् (१) सञ्चाय यक्तजष्डायभा 
अमबरेखीकयण बएका ऩरऩमरकाराई प्रदेश सयकाय वा 
प्रदेश सयकायको स्वामभत्व बएको सॊस्थाफाट उऩरब्ध 
गयाइने सेवा सवुवधा तथा ववऻाऩन उऩरब्ध गयाउन े
प्रमोजनका रामग तोवकए फभोक्तजभको प्रविमा अऩनाई 
वगीकयण गरयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ वगीकयण गदाध 
ऩरऩमरका प्रकाशन सॊस्थाको बौमतक ऩूवाधधाय, जनशक्ति, 

रगानी, उद्देश्म, स्वामभत्व, ऩरऩमरकाको ऩहुॉच ऺेर य 
अन्म तोवकएको आधायभा सञ्चाय यक्तजष्डायरे वगीकयण 
गनेछ । 

26. ऩरऩमरका दताध खायेज नगरयने्  (१) दपा २० फभोक्तजभ 
दताध बई दपा २१ फभोक्तजभ अमबरेखीकयण बएको कुनै 
ऩरऩमरकाभा कुनै सभाचाय, रेख, सबनऩादकीम, यचना, सूचना 
वा अन्म कुनै साभग्री प्रकाक्तशत गये फाऩत त्मस्तो 
ऩरऩमरका अमबरेखीकयणफाट हटाउन ेवा दताध खायेज वा 
जपत गरयन े छैन । 

              (२) मस ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको 
मनमभको ववऩयीत कुनै ऩरऩमरकाभा कुनै सभाचाय ,रेख, 
सबनऩादकीम, यचना, सूचना वा अन्म कुनै साभग्री प्रकाक्तशत 
गयेभा त्मस्तो ऩरऩमरकाराई ऩवहरो ऩटक सचेत गयाउन 
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सवकनछे । 

              (३) उऩदपा (२) फभोक्तजभ सचेत गयाउदा 
सभेत मस ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको मनमभको 
ववऩयीत कुनै कामधिभ प्रसायण गयेभा भन्रारमरे त्मस्तो 
प्रसायण सॊस्थारे प्राप्त गयेको इजाजतऩर यद्द गनध 
सक्नेछ। 

              (४) उऩदपा (३) फभोक्तजभ इजाजतऩर यद्द 
गनुध अक्तघ भन्रारमरे त्मस्तो ऩरऩमरकाराई आफ्नो 
सपाइ ऩेश गनध भनामसव भावपकको भौका ठदन ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद-४ 

अनराइन सञ्चाय भाध्मभ सबनफन्धी व्मवस्था 
27. ………………….. 

27(क). अनराइन सञ् चाय भाध्मभको दताध : (1) अनराइन 
सञ् चाय भाध्मभ सञ् चारन गनध चाहने व्मक्ति वा सॊस्थारे 
तोवकए फभोक्तजभको वववयण सवहत सञ्चाय यक्तजष्डाय सभऺ 
मनवेदन ठदन ुऩनेछ । 

 (2)  उऩदपा (1) फभोक्तजभ मनवेदन ठदन े
व्मक्ति वा सॊस्थाराइध  सञ्चाय यक्तजष्डायरे कागजात 
अध्ममन गदाध अनराइन सञ्चाय भाध्मभ  दताध गनध 
भनामसव देखेभा दताध प्रभाणऩर प्रदान गनध सक्नेछ । 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया क्तझवकएको । 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया थवऩएको । 
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 (3) अनराइन सञ्चाय भाध्मभराइध सञ्चाय 
यक्तजष्डायरे दताध वकताफ य  ववद्यतुीम अमबरेखभा याख्न ु
ऩनेछ । 

(4) सॊघीम कानून फभोक्तजभ दताध बएका 
अनराइन सञ्चाय  भाध्मभहरुरे मस ऐन फभोक्तजभ सञ्चारन 
हनु चाहेभा अमबरेखीकयणका रामग मनवेदन ठदन ुऩनेछ य 
मसयी अमबरेखीकयण हनु आएका  अनराइन सञ्चाय 
भाध्मभ मसै कानून फभोक्तजभ दताध बएको भामननेछ  । 

(5) अनराइन सञ्चाय भाध्मभको दताध तथा 
अमबरेख सबनफन्धी  अन्म व्मवस्था तोवकए फभोक्तजभ हनुेछ।   

28. अनराइन ऩरकारयताको प्रभाणऩर ठदनऩुने : (१) सञ्चाय 
यक्तजष्डायरे दपा २९ फभोक्तजभ सञ्चाय यक्तजष्डायको 
कामाधरमभा अमबरेखीकयण बएको अनराइन सञ्चाय 
भाध्मभराई अनराइन ऩरकारयताको प्रभाणऩर ठदनेछ । 

(२) अनराइन सञ्चाय भाध्मभको अमबरेखीकयण 
गने, प्रभाणऩर ठदने य अन्म व्मवस्था तोवकए फभोक्तजभ 
हनुेछ । 

29. वववयण याख्न ु ऩने् अनराइन सञ्चाय भाध्मभरे देहामका 
वववयण आफ्नो वेवसाइटभा याख्न ुऩनेछ :- 

(क) सञ्चाय यक्तजष्डायफाट प्राप्त अमबरेखीकयणको 
नबनफय, आमथधक वषध, सञ्चारकको नाभ, 

ठेगाना, पोटो, सबनऩकध  पोन नबनफय,  इभेर, 
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पेसफकु ऩेज, वेवसाइट, 

(ख)  सञ्चारक, सबनऩादक, सभाचाय प्रभखु य 
सबनवाददाताको नाभ,  ठेगाना, पोटो, 
सबनऩकध  पोन नबनफय,  इभेर,  

(ग) तोवकए फभोक्तजभका अन्म ववषम । 

30. ववदेशफाट प्रकाक्तशत अनराइन न्मूज ऩोटधर् ववदेशफाट 
प्रकाशन वा प्रसायण हनु े अनराइन न्मूज ऩोटधरभा 
प्रकाक्तशत वा प्रसारयत कुनै साभग्री दपा ४६ ववऩयीत 
यहेको कुया कुनै स्रोतफाट जानकायी बएभा सञ्चाय 
यक्तजष्डायरे त्मस्तो साभग्रीराई प्रदेशमबर प्रकाशन वा 
प्रसायण गनध योक रगाउन सक्नेछ । 

ऩरयच्छेद –५ 

सञ्चाय यक्तजष्डाय सबनफन्धी व्मवस्था 

31. सञ्चाय यक्तजष्डायको मनमकु्ति: सञ्चाय भाध्मभको दताध¸ 
अमबरेखीकयण, इजाजत¸ अनगुभन तथा मनमभन गनध 
भन्रारमको मसपारयसभा प्रदेश सयकायरे एक सञ्चाय 
यक्तजष्डायको मनमकु्ति गनेछ । 

32. मो्मता् सञ्चाय यक्तजष्डायको ऩदभा मनमकु्ति हनु देहाम 
फभोक्तजभको मो्मता ऩगेुको हनु ुऩनेछ्- 

(क) नेऩारी नागरयक, 

(ख) ऩैंतीस वषध उभेय ऩूया बई साठी वषध 
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ननाघेको, 

(ग) भान्मताप्राप्त ववश्वववद्यारमफाट कबनतीभा 
स्नातकोत्तय तहको उऩामध हामसर 
गयेको,  

(घ)  सबनफक्तन्धत ऺेरभा कबनतीभा दस वषधको 
अनबुव हामसर गयेको,  

(ङ)  नैमतक ऩतन देक्तखने पौजदायी कसूयभा 
सजाम नऩाएको, 

(च) मनमकु्ति हुॉदाका फखत कुनै याजनीमतक 
दरको सदस्म नयहेको । 

33. ऩारयश्रमभक य सवुवधा : दपा 31 फभोक्तजभ मनमिु हनुे 
सञ्चाय यक्तजष्डायको ऩारयश्रमभक य सवुवधा नेऩार सयकायको 
या.ऩ. प्रथभ शे्रणीको कभधचायीरे ऩाए सयह हनुेछ । 

33क.  मफदा एवॊ भ्रभण आदेश स्वीकृत गने अमधकायी् सञ्चाय 
यक्तजष्डायको मफदा  एवॊ देश मबर गने भ्रभण आदेशको 
स्वीकृत गने अमधकायी भन्रारमको सक्तचव हनुेछ ।
  

34. ऩदावमध: सञ्चाय यक्तजष्डायको ऩदावमध चाय वषधको हनुेछ ।  

35. सञ्चाय यक्तजष्डायको ऩद रयि हनु े व्मवस्था: देहामको 
अवस्थाभा सञ्चाय यक्तजष्डायको ऩद रयि बएको  भामननेछ्- 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया थवऩएको । 
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(क)  प्रदेश सयकाय सभऺ ठदएको मरक्तखत 
याजीनाभा स्वीकृत बएभा, 

(ख)  प्रदेश सयकायरे मनजराई ऩदफाट 
हटाएभा, 

(ग  मनजको ऩदावमध ऩूया बएभा, 

(घ)  नैमतक ऩतन देक्तखने पौजदायी कसूयभा 
अदारतफाट कसूयदाय ठहयेभा,  

(ङ)  मनजको भतृ्म ुबएभा ।  
   

36. सञ्चाय यक्तजष्डायको काभ, कतधव्म य अमधकाय: सञ्चाय 
यक्तजष्डायको काभ, कतधव्म य अमधकाय देहाम फभोक्तजभ 
हनुेछ्- 

(क)  दैमनक प्रशासमनक कामध गने, 

(ख)  एप.एभ येमडमो, टेमरमबजन य ऩरऩमरका 
सञ्चारनको अनभुमतऩर प्रदान गने, 

नवीकयण, वगीकयण य मनमभन गने,  

(ग) ऩरऩमरका, अनराइन सञ्चायभाध्मभ, 

येमडमो, साभदुावमक येमडमो, टेमरमबजन, 

केफरु टेमरमबजन य केफरु ववतयकको 
अमबरेख याख्न,े  

(घ) सञ्चाय प्रववमधको प्रमोग य ववकास 
प्रवधधनका रामग आवश्मक कामध गने, 
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(ङ) सञ्चायका भाध्मभराई ठदइने सवुवधाका 
सबनवन्धभा प्रदेश सयकायराई मसपारयश 
गने, 

(च)  नीमत कामधिभ एवॊ फजेट तमाय गने,  

(छ)  फजेट खचध गने, खचधको रेखा याख्न े य 
रेखा ऩयीऺण  गयाउन,े 

(ज)  आपूराई प्राप्त अमधकाय भातहतका 
अन्म कभधचायीराई प्रत्मामोजन गने,  

(झ) भन्रारमरे सभम सभमभा ठदएको 
मनदेशन फभोक्तजभको कामध गने, 

(ञ)  तोवकएका अन्म कामध गने ।  

37. कामाधरम् सञ्चाय यक्तजष्डायको कामाधरम प्रदेशको याजधानीभा 
यहनेछ । 

38. कभधचायी सबनफन्धी व्मवस्था: सञ्चाय यक्तजष्डायको 
कामाधरमराई आवश्मक ऩने कभधचायी प्रदेश सयकायको 
स्वीकृत दयफन्दी फभोक्तजभ भन्रारमरे व्मवस्था गनेछ ।  

39. प्रमतवेदन: सञ्चाय यक्तजष्डायरे आपूरे सबनऩादन गयेका 
कामधहरुको वववयण सवहतको वावषधक प्रमतवेदन भन्रारम 
भापध त प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनुध ऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद -६ 

सञ्चाय सबनफन्धी अन्म व्मवस्था 

40. कामधववमध फनाई रागू गने: (१) मस ऐन फभोक्तजभ 
सञ्चामरत सञ्चाय भाध्मभरे प्रकाशन, प्रसायण रगामतका 
काभ कायफाहीराई व्मवक्तस्थत, प्रबावकायी, ऩायदशी, 
जवापदेही फनाउन मस ऐनको प्रमतकूर नहनुे गयी 
कामधववमध फनाई रागू गनुध ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको कामधववमधभा 
देहामका ववषम सभावेश  गनुध ऩनेछ:- 

(क)  सञ्चाय भाध्मभरे प्रकाशन वा 
प्रसायणको स्वमनमभन य 
स्वभूटमाङ्कनका रामग आफ्नो 
सॊस्थासॉग असबनफद्ध य कुनै स्वाथध 
नयहेको स्वतन्र ववऻ सवहतको 
सञ्चाय भाध्मभ स्वमनमभन समभमत 
गठन गने ववषम,  

(ख)  सञ्चाय भाध्मभरे आफ्नो य आफ्ना 
कभधचायीहरुको रामग आवश्मक 

आचाय सॊवहताको मनभाधण गयी रागू 
गने ववषम, 

(ग)  सञ्चाय भाध्मभरे प्रकाशन वा प्रसायण 
गयेको कुनै ववषमरे भकाध ऩयेको 
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बनी कुनै व्मक्ति वा सॊस्थारे गनुासो 
वा खण्डन गयेभा सोको सनुवुाइ गने 
ववषम, 

(घ)  कभधचायीरे प्राप्त गने सेवा सवुवधा 
सबनफन्धी ववषम, 

(ङ)  कामधववमध सबनफन्धी अन्म ववषम 
तोवकए फभोक्तजभ हनुेछ । 

41. रगानी सबनफन्धी व्मवस्था् (१) कुनै ऩमन व्मक्ति¸ सभूह वा 
सॊस्थारे सञ्चाय भाध्मभ सञ्चारन गनध मस ऐन फभोक्तजभ 
अमबरेखीकयण वा इजाजत मरनका रामग ठदइने मनवेदन 
साथ सबनफक्तन्धत सञ्चाय भाध्मभभा गरयने रगानीको स्रोत 
खरुाउन ुऩनेछ । 

   (२) मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेक्तखएको 
बए ताऩमन कुनै सञ्चाय भाध्मभभा ऩचास प्रमतशतबन्दा 
फढी रगानी गयी सञ्चारन गयेका व्मक्ति¸ ऩरयवाय वा 
सभूहरे सो फाहेक एकै प्रकृमतका अन्म प्रकाशन वा 
प्रसायण भाध्मभको स्वामभत्वभा मनणधमात्भक वहस्सा हनु े
गयी रगानी गनध ऩाउने छैन । 

(३) सञ्चायभा रगानी सबनफन्धी अन्म व्मवस्था 
तोवकए फभोक्तजभ हनुेछ । 

42. सञ्चायको स्वामभत्व हस्तान्तयण् मस ऐन फभोक्तजभ 
अमबरेखीकयण बएको सञ्चाय भाध्मभको स्वामभत्व कानून 
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फभोक्तजभ हस्तान्तयण बई कसैरे प्राप्त गयेभा सो प्राप्त गने 
ब्मक्तिरे सात ठदनमबरभा सोको जानकायी तोवकए 
फभोक्तजभको ढाॉचाभा सञ्चाय यक्तजष्डायराई ठदन ुऩनेछ य सो 
को वववयण सञ्चाय यक्तजष्डायको कामाधरमरे दताध वकताफभा 
जनाई याख्न ुऩनेछ । 

43. सञ्चाय भाध्मभ सञ्चारन शरुु बएको तथा फन्द बएको 
जानकायी ठदनऩुने: (१) सञ्चाय भाध्मभरे प्रकाशन तथा 
प्रसायण शरुु बएको जानकायी सञ्चाय यक्तजष्डायराई ठदन ु
ऩनेछ । 

   (२) सञ्चाय यक्तजष्डायको कामाधरमभा 
अमबरेखीकयण बएका सञ्चाय भाध्मभ कुनै कायणरे 
सञ्चारन गनध नसकेभा वा सञ्चारन बई फन्द गनुध ऩयेभा 
सोको जानकायी सञ्चाय यक्तजष्डायराई गयाउन ुऩनेछ । 

44. प्रसे प्रमतमनमध सबनफन्धी व्मवस्था् (१) कुनै नेऩारी वा 
ववदेशी सञ्चाय सबनफन्धी सॊस्थारे प्रदेशमबर काभ गने 
आफ्ना प्रमतमनमधहरुको नाभ, मो्मता य कामधऺ ेर सभेत 
उटरेख गयी तोवकए फभोक्तजभको वववयण सञ्चाय यक्तजष्डाय 
सभऺ फझुाउन ुऩनेछ । 

तय ववदेशी मभरयाष्डका याष्डाध्मऺ वा सयकाय 
प्रभखु वा उच्चस्तयीम प्रमतमनमध भण्डर प्रदेश भ्रभणभा 
आउॉदा साथभा आउने ऩरकाय वा प्रदेश सयकायको 
मनभन्रणाभा प्रदेश भ्रभणभा आउने ऩरकायहरुको रामग 
उि भ्रभण अवमधबयको रामग त्मस्तो वववयण ठदन 
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आवश्मक नऩने गयी सञ्चाय यक्तजष्डायरे छुट ठदन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ वववयण ऩठाउन े
सञ्चाय सबनफन्धी सॊस्थाका प्रमतमनमधहरुराई सञ्चाय 
यक्तजष्डायरे प्रसे प्रमतमनमध प्रभाणऩर प्रदान गनेछ । 

(३) प्रदेशको यावष्डम चाडऩवध वा ववशेष 
अवसयभा छोटो अवमधको रामग प्रदेश भ्रभणभा आउन े
ऩरकायहरुको रामग सञ्चाय यक्तजष्डायरे अस्थामी प्रसे 
प्रमतमनमध प्रभाणऩर ठदने ब्मवस्था गनध सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (२) वा (३) फभोक्तजभ प्रसे 
प्रमतमनमध य  प्रभाणऩर मरन चाहने व्मक्तिरे आपू 
काभभा सॊर्न यहेको सॊस्थाको मसपारयस साथ तोवकए 
फभोक्तजभको मो्मताको प्रभाणऩरको प्रमतमरवऩ सॊर्न 
याखी सञ्चाय यक्तजष्डाय सभऺ मनवेदन ठदन ुऩनेछ य सञ्चाय 
प्रमतमनमध प्रभाणऩर मरन चाहने स्वतन्र ऩरकायरे ऩमन 
सोही फभोक्तजभ मनवेदन ठदन सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोक्तजभको मनवेदन प्राप्त 
बएऩमछ सञ्चाय यक्तजष्डायरे त्मस्तो मनवेदन उऩय आवश्मक 
छानववन गयी तोवकएको दस्तयु मरई तोवकएको ढाॉचाभा 
मनवेदनवाराराई प्रसे प्रमतमनमध प्रभाणऩर वा अस्थामी प्रसे 
प्रमतमनमध प्रभाणऩर ठदन सक्नेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोक्तजभ प्रसे प्रमतमनमध 
प्रभाणऩर वा अस्थामी प्रसे प्रमतमनमध प्रभाणऩर ऩाएको 
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व्मक्तिरे मस ऐन य प्रचमरत कानूनको अधीनभा यही 
आफ्नो कामध ऺरेमबर सभाचाय सॊकरन गनध सक्नेछ । 

(७) प्रसे प्रमतमनमध तथा स्वतन्र ऩरकाय 
सबनफन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोक्तजभ हनुछे। 

45. प्रकाशन तथा प्रसायण गनध नहनुे्  (१) देहामका कुयाहरु 
कुनै ऩमन स्वदेशी, ववदेशी सञ्चायको भाध्मभफाट प्रकाशन, 

प्रसायण गनध तथा सञ्चाय साभग्रीको उत्ऩादन य प्रवाह गनध 
हुॉदैन्- 

(क)  नेऩारको स्वतन्रता, सावधबौभसत्ता¸ 
बौगोमरक अखण्डता¸ यावष्डमता वा सॊघीम 
इकाई फीचको ससुबनफन्धभा आॉच आउने̧   

(ख)  ववमबन्न जात¸ जामत¸ धभध वा सबनप्रदाम 
फीचको ससुबनफन्धभा खरर ऩने¸ 

(ग)  याज्मरोह¸ गारी फेइज्जती वा अदारतको 
अवहेरना हनुे वा अऩयाध गनध दरुुत्साहन 
गने¸ 

(घ)  सावधजमनक क्तशष्टाचाय¸ नैमतकताको 
प्रमतकूर हनुे̧  

(ङ)  श्रभ प्रमत अवहेरना गने,   

(च)  जातीम छुवाछूत एवॊ रैंमगक बेदबावराई 
दरुुत्साहन गने। 
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(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ प्रसायण गनध नहनु े
सबनफन्धी व्मवस्था ववदेशी प्रकाशनको प्रदेश सॊस्कयण वा 
भरुण य अन्म प्रसायण¸ ऩनु् प्रसायण रयरे प्रसायणभा सभेत 
रागू हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-७ 

सजाम य ऩनुयावेदन सबनफन्धी व्मवस्था 

46. दण्ड सजाम् (१) कसैरे दपा ४ फभोक्तजभ इजाजतऩर 
नमरई कामधिभ उत्ऩादन, ववतयण तथा डाउनमरङ्क गयेभा 
त्मस्तो व्मक्तिराई ऩवहरो ऩटक सचेत गयाउने य ऩनु् 
सोही प्रकृमतको कसूय दोहोर् माएभा इजाजतऩर दस्तयु 
वाऩत रा्ने दस्तयु फयाफय यकभ असूर उऩय गयी सो 
फयाफयको यकभ जरयफाना वा एक वषधसबनभ कैद वा दवैु 
सजाम हनुेछ । 

(२) कसैरे दपा ४५ फभोक्तजभ प्रकाशन तथा 
प्रसायण गनध नहनुे कुया गयेभा ववषमको गाबनबीमधता हेयी 
ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसबनभ जरयफाना वा एक वषधसबनभ कैद 
वा दवैु सजाम हनुेछ । 

 (३) कसैरे उऩदपा (१) य (२) भा 
रेक्तखएको फाहेक मस ऐन य मस ऐन अन्तगधत फनेको 
मनमभ फभोक्तजभ गनुध ऩने कामध नगयेभा वा गनध नहनुे कामध 
गयेभा सञ्चाय यक्तजष्डायरे कसूयको भारा हेयी तीन 
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हजायदेक्तख ऩचास हजाय रुऩैमाॉसबनभ जरयफाना गनध 
सक्नेछ। 

47. सपाइको भौका ठदनऩुने् मस ऐन फभोक्तजभ कायफाही य 
जरयफाना गनुध अक्तघ सञ्चाय यक्तजष्डायरे सपाइको भौका ठदन ु
ऩनेछ । 

48. ऩनुयावेदन् मस ऐन फभोक्तजभ सञ्चाय यक्तजष्डायरे गयेको सजाम 
उऩय ऩैतीस ठदनमबर सबनफक्तन्धत  क्तजटरा अदारतभा 
ऩनुयावेदन रा्नेछ । 

49. भदु्दा हेने अमधकायी् दपा ४६ को उऩदपा (१) य (२) 
फभोक्तजभ सजाम हनुे कसूय सबनफन्धी भदु्दाको शरुु कायफाही 
य वकनाया गने अमधकाय क्तजटरा अदारतराई हनुछे। 

50. सयकाय वादी हनुे्  मस ऐन फभोक्तजभको कसूय गयेको भदु्दा 
सयकाय वादी हनुेछ । 

ऩरयच्छेद-८ 

ववववध 

51. वकताफको अमबरेखीकयण गयाउन ु ऩने् (१) कुनै ऩमन 
वकताफको प्रकाशकरे प्रकाक्तशत वकताफ वविी ववतयण गनुध 
अक्तघ त्मस्तो वकताफको दईु प्रमत ववनाभूटम 
अमबरेखीकयणको रामग सञ्चाय यक्तजष्डायभा फझुाउन ुऩनेछ।  

(२) सञ्चाय यक्तजष्डाय उऩदपा (१) फभोक्तजभ 
वकताफ अमबरेखीकयण गदाध तोवकए फभोक्तजभको वववयण 
सवहत तोवकएको ढाॉचाभा अमबरेखीकयण गनुधऩनेछ । 
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52. वकताफभा उटरेख गनुध ऩने कुयाहरु् वकताफको प्रकाशकरे 
प्रत्मेक वकताफभा प्रकाशक, सबनऩादक वा रेखक वा 
अनवुादक, भरुक, छाऩाखाना य प्रमतमरवऩ अमधकाय ऩाउन े
व्मक्ति सभेत सफैको नाभ, सॊस्कयणको सङ्गख्मा, वषध य सो 
सॊस्कयणभा छावऩएको प्रमत तथा वविी भूटम आठद स्ऩष्ट 
फकु्तझने गयी उटरेख गनुध ऩनेछ । 

53. वकृ्तत्त ववकास कोषको स्थाऩना: (१) प्रदेश सयकायरे 
ऩरकारयता ऺरेभा कबनतीभा मनयन्तय तीस वषध अवमधसबनभ 
मोगदान ऩरु् माएका जेष्ठ ऩरकायहरुराई भामसक वृक्तत्त प्रदान 
गने उद्देश्मरे एउटा ऩरकाय वृक्तत्तकोष स्थाऩना गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषको सञ्चारन 
सबनवन्धी व्मफस्था तोवकए फभोक्तजभ हनुेछ। 

(३) ऩरऩमरका ऺरेभा स्थावमत्व, ऺभता 
अमबवृवद्ध य व्मवसावमक सयुऺा प्रदान गने हेतरेु भवहरा 
ऩरकायराई रक्तऺत गयी एक कोष खडा गयी प्रदेश 
स्तयभा अधधवावषधक रुऩभा ववमबन्न तामरभ सवहतको 
कामधिभ सञ्चारन गरयनेछ । 

54. ऩरकाय कटमाण कोषको स्थाऩना: (१) प्रदेश सयकायरे  
ऩरकारयताको कामध सबनऩादन गदाध कुनै दघुधटना ऩयी घाइते 
बएको वा दीघध योगफाट ऩीमडत ऩरकायको सहमोगको 
रामग एउटा ऩरकाय कटमाण कोष स्थाऩना गनध सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषको 
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व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सबनफन्धी व्मवस्था तोवकए 

फभोक्तजभ हनुेछ । 

55. सूचना फैंकको स्थाऩना: (१) प्रदेश सयकायरे सयकायी तथा 
सावधजमनक मनकामफाट प्रकाक्तशत साभग्री, सूचना तथा 
मनणधमहरु सॊकरन, बण्डायण, प्रशोधन य ववतयण गयी 
नागरयकहरुराई उऩरब्ध गयाउन सूचना फैंकको स्थाऩना 
गनेछ । 

(२) सूचना फैंकको गठन, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन 
य काभ, कतधव्म य अमधकाय तोवकए फभोक्तजभ हनुेछ। 

56. वववयण ऩेश गनुधऩने: मो ऐन प्रायबनब हनुअुक्तघ प्रकाशन तथा 
ववतयण हुॉदै आएका ऩरऩमरका तथा प्रसायण हुॉदै आएका 
प्रसायण सॊस्थारे सञ्चाय यक्तजष्डायरे तोकेको अवमधमबर 
तोवकए फभोक्तजभका वववयण अमबरेखको रामग सञ्चाय 
यक्तजष्डाय सभऺ ऩेश गनुध ऩनेछ । 

57. श्रभजीवी ऩरकाय सबनफन्धी व्मवस्था् (१) सञ्चाय सॊस्थारे 
सॊघीम कानून फभोक्तजभ मनधाधरयत न्मूनतभ ऩारयश्रमभक तथा 
सेवा सवुवधाभा नघट्ने गयी श्रभजीवी ऩरकायराई 
ऩारयश्रमभक तथा सेवा सवुवधा उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ । 

             (२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको ऩारयश्रमभक तथा 
सेवा सवुवधा सबनफन्धी अनगुभन भन्रारमरे गनेछ। 

   (३) सञ्चाय सॊस्थारे मनमकु्तिऩर नठदई श्रभजीवी 
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ऩरकायराई काभभा रगाउन ुहुॉदैन । 

             (४) सञ्चाय सॊस्थारे श्रभजीवी ऩरकायको रामग 
साभाक्तजक सयुऺाको व्मवस्था रागू गनुध ऩनेछ । 

   (५) सञ्चाय सॊस्थारे छाऩाखाना वा सञ्चाय गहृभा 
काभ गने श्रमभक य उि छाऩाखाना वा सञ्चाय गहृफाट 
उऩबोिा वा ववतयण केन्रसबनभ ऩरऩमरका ऩरु् माउन े
कामधभा सॊर्न सञ्चाय भजदूय (हकय) राई ऩमन सॊघीम 
कानून फभोक्तजभ न्मूनतभ ऩारयश्रमभक, साभाक्तजक सयुऺा य 
मनमकु्तिऩर ठदन ुऩनेछ । 

58. मनमभ फनाउन ेअमधकाय: मस ऐनको कामाधन्वमन गनध 
प्रदेश सयकायरे आवश्मक मनमभ फनाउन सक्नेछ। 


