(भस्मौदा)
प्रदे श आभसञ्चाय सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ववधेमक
प्रस्तावना गण्डकी प्रदे शभा सञ्चारन हुने आभसञ्चाय भाध्मभहरुराई व्मवस्स्थत य व्मवसावमक
फनाउॉदै त्मस्ता भाध्मभहरु स्वच्छ, स्वतन्र, ऩायदशी, प्रततस्ऩधी, भमानददत य स्जम्भेवाय फनाउन
दतान तथा तनमभनराई व्मवस्स्थत

गनन फान्छनीम बएकोरे ,

गण्डकी प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द–१ प्रायस्म्बक
१. सॊ स्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "प्रदे श आभसञ्चाय ऐन, २०७५" यहे को छ
।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
(३) मो ऐन गण्डकी प्रदे शबय रागू हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा्

ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा–

(क) "प्रेस यस्जष्डायको कामानरम" बन्नारे दपा ३ फभोस्जभ गठन बएको कामानरमराई सम्झनु
ऩछन ।
(ग) "आभसञ्चाय" बन्नारे सूचना तथा सन्दे श सॊ प्रष
े ण गने उद्देश्मरे स्थाऩना बई प्रकाशन
तथा प्रसायण हुने सयकायी, साभुदावमक य तनजी ऺेरवाट सञ्चातरत ववद्युतीम तथा
भुद्रणका सञ्चाय भाध्मभ सम्झनुऩछन ।
(घ) "केफुर" बन्नारे कुनै तनस्ित प्रसायण केन्द्रफाट तायको भाध्मभद्वाया प्रसायण साभग्रीहरू
्
ववतबन्न ग्राहक वा उऩबोक्ता सभऺ ऩुयमाउने
प्रववतध सम्झनु ऩछन ।
(ङ) "ऩरऩतरका" बन्नारे सभाचायऩर, सभाचायऩतरका य अन्म ऩरऩतरका सम्झनु ऩछन ।
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(च) "अन्म ऩरऩतरका" बन्नारे सभाचाय फाहे क करा, सावहत्म, ववऻान, ऩमनटन, चरस्चर
रगामतका ववतबन्न ववद्याराई सभेटी प्रकाशन हुने ऩरऩतरका सम्झनु ऩछन ।
(छ) "ऩरकाय" बन्नारे आभसञ्चाय भाध्मभभा प्रकाशन⁄प्रसायण हुने साभग्री सॊ करन, रेखन वा
सम्ऩादन, प्रशायण गने व्मस्क्त सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे सम्ऩादक, पोटोऩरकाय,
क्माभेयाभेन, सभाचाय वाचक, व्मङ्ग्मस्चरकाय, य बाषा सम्ऩादक सभेतराई जनाउॉछ ।
(ज) "इजाजतऩर" बन्नारे दपा १६ फभोस्जभ प्राप्त गये को इजाजतऩर सम्झनु ऩछन ।
(झ) "कभनचायी" बन्नारे सञ्चाय प्रततष्ठानभा व्मवस्थाऩकीम तथा प्रशासकीम कामनको अस्न्तभ
तनणनम गनन अतधकाय प्राप्त व्मस्क्त फाहे क त्मस्तो प्रततष्ठानको प्रशासतनक, व्मवस्थाऩकीम,
प्राववतधक वा अन्म कामनभा सॊ र्न व्मस्क्त सम्झनु ऩछन ।
(ञ) "कामनक्रभ" बन्नारे श्रव्म वा श्रव्मदृश्मको भाध्मभद्वाया प्रसायण हुने जुनसुकै प्रववतधभा
आधारयत कामनक्रभ सम्झनु ऩछन ।
(ट) "प्रसायण" बन्नारे इसाया, आवाज, आकृतत, तस्वीय वा अन्म मस्तै प्रकायफाट आभ जनतारे
जानकायी ऩाउन सक्ने सञ्चायसेवा सम्झनु ऩछन ।
(ठ) "प्रसायक" बन्नारे प्रसायण सॊ स्थाफाट प्रसायण हुने कामनक्रभ वाचन गने व्मस्क्त, प्रस्तोता
सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे त्मस्तो कामनक्रभ तमाय गने तथा सम्ऩादन गने व्मस्क्तराई
सभेत जनाउॉछ ।
(ड) "प्रसायण सॊ स्था" बन्नारे मस ऐन फभोस्जभ कामनक्रभ प्रसायण गनन इजाजतऩर प्राप्त व्मस्क्त
वा सॊ गठीत सॊ स्था सम्झनु ऩछन ।
(ढ) "प्रेस प्रतततनतध" बन्नारे तोवकएको तनकामफाट प्रेस प्रतततनतधको प्रभाणऩर तरएको ब्मस्क्त
सम्झनु ऩछन ।
(ण) "तोवकएको वा तोवकए फभोस्जभ" बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभभा उल्रेख बए
फभोस्जभ सम्झनु ऩछन ।
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(त) "विक्वेन्सी भोडुरेशन प्रसायण प्रणारी" बन्नारे विक्वेन्सी भोडुरेशन प्रसायण प्रववतध
प्रमोग गयी प्रसायण सॊ स्थारे ये तडमो वा टे तरतबजन प्रववतधका रातग तोवकएको च्मानरफाट
गरयएको प्रसायण सम्झनु ऩछन ।
(थ) "अनराईन सञ्चाय भाध्मभ" बन्नारे इन्टयनेटको भाध्मभफाट गरयने अनराईन ऩरकारयता,
मुट्यूव च्मारन, व्रग, एप्स, रगामत सफै तडजीटर य भस्ल्ट तभतडमा सभेतराई सम्झनु
ऩछन ।
(थ) "बू–उऩग्रह प्रसाय केन्द्र (अथन स्टे शन)" बन्नारे स्माटे राईट भापनत प्रसायण कामनक्रभ
आदान प्रदान गनन ऩृथ्वीको धयातरभा स्थाऩना गरयने केन्द्र (स्टे शन) सम्झनु ऩछन ।
(द) "भन्रारम" बन्नारे गण्डकी प्रदे शको आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्रारम सम्झनु
ऩछन ।
(ध) "श्रभजीवी ऩरकाय" बन्नारे सञ्चाय सॊ स्थाभा ऩूणन वा आॊस्शक सभम काभ गयी ऩारयश्रतभक
प्राप्त गने सभाचाय साभग्री सङ्करक, उत्ऩादक, सम्ऩादक वा सम्प्रेषण गने प्रधान
सम्ऩादक, सॊ वाददाता, स्स्िञ्जय, सभाचाय फाचक, कामनक्रभ तनदे शक, अनुवादक, वेब
तडजाइनय, प्राववतधक, स्तम्ब रेखक, पोटो ऩरकाय, प्रेस क्माभेयाभेन, व्मङ्ग्म स्चरकाय,
कामनक्रभ तनभानता वा सञ्चारक, य दृश्म वा बाषा सम्ऩादकराई जनाउॉछ ।
(न) "सञ्चारक" बन्नारे आभसञ्चाय भाध्मभ सञ्चारन गनन प्रभाणऩर ऩाएको व्मस्क्त वा
सञ्चारक सतभतत वा सतभततभा यहे का ऩदातधकायीहरुराई सम्झनु ऩछन ।
(ऩ) "सभाचायऩर" बन्नारे सावनजतनक भहत्वका सभसाभवमक ववषमका ऺेरभा वटप्ऩणी बएको
वा नबएको तरखत, सभाचाय तथा ववचायहरु सभेत बएको सावनजतनक रुऩभा ववक्री वा
ववतयण हुने ऩरऩतरका सम्झनु ऩछन ।
(प) "सम्ऩादक" बन्नारे आभसञ्चाय सॊ स्थाको सभाचाय वा सभाचायभूरक कामनक्रभको
उत्ऩादन तथा प्रकाशन वा प्रसायण अतधकाय य उत्तयदावमत्व फहन गने सम्ऩादक , प्रधान
सम्ऩादक वा सभाचाय प्रभुख सम्झनु ऩछन ।
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(फ) "सॊ ववधान" बन्नारे नेऩारको सॊ ववधान सम्झनु ऩछन ।
(ब) "स्माटे राइट" बन्नारे ववतबन्न प्रसायण साभग्री प्राप्त गनन वा अन्मर ऩठाउनको रातग
अन्तरयऺभा अवस्स्थत बू–उऩग्रह सम्झनु ऩछन ।
(भ) "हुक वा रयरे प्रशायण" बन्नारे कुनै प्रशायण भाध्मभफाट प्रशारयत साभाग्री कुनैऩतन
प्रववतध प्रमोग गयी त्मस्तै वा पयक प्रकृतीको अको भाध्मभफाट प्रशायण गनुर
न ाई सम्झनु
ऩछन ।

ऩरयच्छे द–२
प्रेस यस्जष्डाय सम्फन्धी व्मवस्था
३. प्रेस यस्जष्डायको कामानरमको स्थाऩना् (१) आभसञ्चाय भाध्मभको अतबरेखीकयण, दतान,
इजाजत¸ अनुगभन तथा तनमभन गनन प्रेस यस्जष्डायको कामानरम स्थाऩना गरयनेछ।
(२) भन्रारम वा भन्रारमरे तोकेको तनकामरे प्रेस यस्जष्डायको कामानरमको रुऩभा
काभ कायवाही गनेछ।
(३) प्रेस यस्जष्डायको कामानरमभा याजऩराॊवकत दद्वतीम श्रे णी वा सो सयहको कभनचायीरे
प्रेस यस्जष्डायको रुऩभा कामन गने छ ।
(४) प्रेस यस्जष्डायराई आवश्मक भागनदशनन, तनदे शन प्रदान गननको रातग एक प्रेस
यस्जष्डाय तनदे शन सतभतत यहनेछ ।
४. प्रेस यस्जष्डाय तनदे शन सतभततको गठन् दे हाम फभोस्जभको प्रेस यस्जष्डाय तनदे शन सतभतत
गठन गरयने छ ।
(क) भन्री, आन्तरयक भातभरा तथा कानून –
(ख) सस्चव (कानून) भुख्म भन्री तथा भस्न्रऩरयषदको कामानरम –

सॊ मोजक
सदस्म
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(ग) सस्चव, आन्तरयक भातभरा तथा कानून –

सदस्म

(घ) अध्मऺ, नेऩार ऩरकाय भहासॉघ गण्डकी प्रदे श–
(ङ) भहाशाखा प्रभुख, शास्न्त सुयऺा तथा सूचना सभन्वम भहाशाखा–

सदस्म
सदस्म–सस्चव

५. प्रेस यस्जष्डाय तनदे शन सतभततको काभ, कतनव्म य अतधकाय् प्रेस यस्जष्डाय तनदे शन सतभततको
काभ, कतनव्म य अतधकाय दे हाम फभोस्जभ हुनेछ ।
(क) आभसञ्चाय नीततराई सभम सभमभा अवरोकन गयी सॊ शोधन, ऩरयभाजनन प्रस्ताव गने ,
(ख) आभसञ्चाय ऺेरको ववकासका रातग उऩमुक्त वातावयण सृजना गने ,
(ग) प्रदे श सयकाय य प्रदे शभा सॊ चातरत आभसञ्चाय फीच सौहादनऩूणन सम्फन्ध कामभ याख्ने
(घ) सावनजतनक नैततकता य नागरयकहरुको भमानदा कामभ याख्न रगाउने
(ङ) आभसञ्चायको स्वतन्रता य ऩरकारयताको भमानदा भातथ हस्तऺेऩ हुन नददन प्रमत्नशीर
यहने
(च) आभसञ्चाय गततववतध सम्फन्धी अध्ममन, अनुसन्धान य भूल्माङ्कन गने
(छ) रोककल्माणकायी ववऻाऩन ववतयण सम्फस्न्ध भाऩदण्ड कामानन्वमन गनन रगाउने,
(ज) सूचनाको हकको सॊ यऺण य प्रवर्द्नन गनन आवश्मक कामन गने ,
(झ) तोवकए फभोस्जभको अन्म कामन गने ।
६. तनदे शन सतभततको फैठक य तनणनम् (१) सतभततको फैठक आवश्मकता अनुसाय फस्नेछ ।
(२) सतभततको फैठक सॊ मोजकरे तोकेको स्थान, तभतत य सभमभा फस्नेछ ।
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(३) सॊ मोजकको अनुऩस्स्थततभा सतभततको फैठकको अध्मऺता आन्तरयक भातभरा तथा
कानून भन्रारमको सस्चवरे गनेछ ।
(४) सतभततको वैठकभा सॊ मोजक य दुई जना सदस्म उऩस्स्थत बएभा फैठकको रातग
गणऩूयक सङ्गख्मा ऩुगेको भातननेछ ।
(५) फैठकभा फहुभतको याम सतभततको तनणनम भातननेछ तय भत फयाफय बएभा
सॊ मोजकरे तनणनमात्भक भत ददनेछ ।
(६) सतभततको फैठकको तनणनम सदस्म सस्चवरे प्रभास्णत गयी सफै सदस्मराई
उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(७) सतभततको फैठक सम्वन्धी अन्म कामनववतध तोवकए फभोस्जभ हनेछ ।
७. प्रेस यस्जष्डायको काभ, कतनव्म य अतधकाय् प्रेस यस्जष्डायको

काभ, कतनब्म य अतधकाय

दे हाम फभोस्जभ हुनेछ्
(क) वावषनक नीतत, फजेट तथा कामनक्रभ प्रस्ताव गने ,
(ख) प्रदे श स्तयको ये तडमो, टे तरतबजन य केफुर ववतयकको अनुभततऩर प्रदान गने, नवीकयण
गने य तनमभन गने,
(ग) सम दे स्ख एक हजाय वाट सम्भको एप.एभ. ये तडमोको इजाजत ददने, नववकयण गने य
तनमभन गने,
(घ) प्रदे श स्तयका छाऩा ऩरऩतरका य अनराईन सॊ चाय भाध्मभको दतान य तनमभन गने,
(ङ) ऩरऩतरका, अनराइन सञ्चायभाध्मभ, ये तडमो, साभुदावमक ये तडमो, टे तरतबजन, केफुर
टे तरतबजन य केफुर ववतयकको अतबरेख याख्ने,
(च) ये तडमो य टे तरतबजनका रातग विक्वेन्सी मोजना तनभानण गने तथा प्रदे श य स्थानीम
तहभा ववतयणका रातग नेऩार सयकायको सम्फस्न्धत भन्रारम सभऺ तसपारयस गने,
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(छ) आभसञ्चाय प्रववतधको प्रमोग य ववकास प्रवर्द्ननका रातग आवश्मक कामन गने ,
(ज) आभसञ्चायका भाध्मभहरुराई ददइने सुववधाका सम्वन्धभा प्रदे श सयकायराई तसपारयश
गने,
(झ) आभसञ्चाय भाध्मभहरुका फीचभा दे स्खएका वववादहरु सभाधान गने ,
(ञ) तोवकएका अन्म कामन गने ।
ऩरयच्छे द–३
ऩरऩतरका सम्फन्धी ब्मवस्था
८. ऩर ऩतरकाको अतबरेखीकयण गयाउनु ऩने् (१) कसै रे प्रदे श स्तयको ऩरऩतरका
प्रकास्शत गनन चाहे भा वा यावष्डम वा ववदे शी ऩरऩतरकाको प्रादे स्शक वा नेऩार सॊ स्कयण तथा
भुद्रण गनन चाहे भा ऩरऩतरकाको नाभ, वकतसभ, बाषा, आकाय, ऩृष्ठ सॊ ख्मा, छावऩने सॊ ख्मा य
प्रकास्शत हुने स्थान सभेत खुराई ऩरऩतरका अतबरेखीकयणको रातग तोवकए फभोस्जभको
ढाॉचाभा प्रेस यस्जष्डायको कामानरमभा दयखास्त ददनु ऩनेछ ।
तय

सॊ घीम, प्रदे श वा स्थानीम तह अन्तगनतका कामानरम, कुनै ऩतन तहको स्वातभत्व

बएको सॊ गदठत सॊ स्था, ववश्वववद्यारम, स्शऺण सॊ स्था, प्रचतरत कानून फभोस्जभ स्थावऩत सॊ घ
सॊ स्था, पभन, कम्ऩनी वा कुनै याजनैततक दर वा सॊ गठनको भुखऩरको रूऩभा प्रकास्शत हुने
ऩरऩतरकाराई मस दपा फभोस्जभ अतबरेखीकयण गयाउन आवश्मक ऩने छै न ।
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको दयखास्तभा उस्ल्रस्खत ऩरऩतरकाको नाभतसत तभल्ने
गयी

अको

कुनै

ऩरऩतरका

अतबरेखीकयण

बैसकेको

यहे छ

बने

त्मस्तो

तनकामरे

दयखास्तवाराराई सो को जानकायी गयाउने छ ।
(३) स्थानीम स्तयको ऩरऩतरका सावनजतनक रुऩभा ववक्री ववतयणको रातग स्थानीम
तहतबर प्रकाशन गने सम्फन्धी व्मवस्था स्थानीम कानून फभोस्जभ हुनेछ ।
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(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ स्थानीम तहको कानून फनाई रागू नबएसम्भको रातग
प्रेस यस्जष्डायरे त्मस सम्फन्धी छु ट्टै अतबरेख वकताव खडा गयी अतबरेखीकयण गनन सक्नेछ य
त्मस्तो अतबरेख वकताव सम्फस्न्धत तहफाट भाग बएको फखत उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(५) स्थानीम तहको कानून फभोस्जभ प्रकाशन बएको ऩरऩतरका प्रदे शस्तयको
ऩरऩतरकाको रुऩभा रुऩभा अतबरेखीकयण गयी प्रकाशन गनुन ऩये भा उऩदपा (१) फभोस्जभ
अतबरेखीकयण गयाउनुऩने छ ।
(६) कामानरमरे उऩदपा (१) फभोस्जभ अतबरेखका रातग ऩेश हुन आएको तनवेदन
उऩय जाॉचफुॉझ गदान कानून प्रततकुर हुने दे स्खए कायण खोरी तनवेदन वपतान गनुन ऩनेछ ।
(७) ऩरऩतरकाको नाभ, वकतसभ य बाषा ऩरयवतनन गनुन ऩने बएभा वा कुनै ऩरऩतरका
एकबन्दा फढी बाषाभा प्रकास्शत गनुन ऩये भा वा अन्म प्रदे शफाट सभेत प्रकाशन गनुन ऩये भा वा
अन्म वववयण ऩरयवतनन गनुन ऩये भा उऩदपा (१) फभोस्जभ प्रेस यस्जष्डाय सभऺ दयखास्त ददई
ऩरयवततनत वववयण स्वीकृत गयाउनु ऩनेछ ।
९. ऩरऩतरकाभा उल्रेख गनुन ऩने् ऩर ऩतरकाभा प्रकाशक, सम्ऩादक, भुद्रक य छाऩाखानाको
नाभ तथा प्रकाशन वषन य अॊ क तोवकए फभोस्जभ स्ऩष्ट फुस्झने गयी उल्रेख गनुन ऩनेछ ।
१०. ऩरऩतरकाको आकाय य ऩृष्ठ सॊ ख्मा् (१) दपा ८ फभोस्जभ अतबरेखीकयण बई
प्रकास्शत हुने ऩरऩतरकको न्मूनतभ य अतधकतभ आकाय य ऩृष्ठ सॊ ख्मा तोवकए फभोस्जभ
हुनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ तोवकएको आकाय य ऩृष्ठ सॊ ख्माभा घटी फढी गयी
प्रकास्शत हुने ऩरऩतरकाराई प्रदे श सयकाय वा प्रदे श सयकायको स्वातभत्व बएको सॊ स्थाफाट
ददइने सुववधा, सहामता वा ववऻाऩन ददइने छै न ।
११. ऩरऩतरकाको प्रकाशन् (१) प्रकाशकरे ऩरऩतरकाको अतबरेस्खकयण बएको तभततरे
छ भवहनातबर कस्म्तभा ऩवहरो सॊ स्कयण प्रकाशन गरयसकेको हुनऩु ने छ य प्रत्मेक सॊ स्कयण
दपा ८ फभोस्जभको अतबरेखीकयण वकताफभा उल्रेख बए फभोस्जभ नै प्रकास्शत हुनऩु ने छ।
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(२) उऩदपा (१) भा उल्रेख बए फभोस्जभ प्रकाशन नगने ऩरऩतरकाको नाभ दतान
वकतावफाट हटाइने छ य सो नाभ नमाॉ दतान हुने ऩरऩतरकाराई ददन सवकने छ ।
१२. ऩरऩतरकाको वगीकयण् (१) अतबरेखीकयण बएका ऩरऩतरकाराई प्रदे श सयकाय वा
प्रदे श सयकायको स्वातभत्व बएको सॊ स्थाफाट उऩरब्ध गयाइने सेवा सुववधा तथा ववऻाऩन
उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका रातग तोवकए फभोस्जभको प्रकृमा अऩनाई वगीकयण गरयनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ वगीकयण गदान ऩरऩतरका प्रकाशन सॊ स्थाको बौततक
ऩूवानधाय, जनशस्क्त, रगानी, उद्देश्म, स्वातभत्व, ऩरऩतरकाको ऩहुॊ च ऺेर, श्रभस्जवी ऩरकायका
रातग प्रदान गरयएको सुववधा एवॊ साभास्जक सुयऺाको व्मवस्था य अन्म तोवकएको आधायभा
वगीकयण गरयने छ ।
१३. ऩरऩतरका दतान खाये ज नगरयने् दपा ८ फभोस्जभ अतबरेखीकयण बएको कुनै
ऩरऩतरकाभा कुनै सभाचाय, रेख, सम्ऩादकीम, यचना, सूचना वा अन्म कुनै साभग्री प्रकास्शत
गये फाऩत त्मस्तो ऩरऩतरकाको अतबरेखीकयणफाट हटाउने वा दतान खाये ज वा जपत गरयने
छै न ।
तय नेऩारको सावनबौभसत्ता, बौगोतरक अखण्डता, यावष्डमता, वा प्रदे शहरुववचको सु–
सम्फन्ध वा ववतबन्न जात, जाती, धभन वा सम्प्रदाम फीचको सु–सम्फन्धभा खरर ऩाने , याज्मद्रोह,
गारी फेइज्जती वा अदारतको अवहे रना हुने वा अऩयाध गनन दुरुत्साहन गने वा सावनजतनक
स्शष्टाचाय, नैततकताको प्रततकुर कामन गने , श्रभप्रतत अवहे रना गने य जातीम छु वाछूत एवॊ
रैं तगक बेदबावराई दुरुत्साहन गने कामन गये को प्रभास्णत बएभा त्मस्तो ऩरऩतरकाराई
भनातसव प्रततफन्ध रगाउन फाधा ऩाने छै न ।
१४. छाऩाखाना दतान गनुन ऩने् (१) कसै रे छाऩाखाना स्थाऩना गयी सञ्चारन गनन चाहे भा
तोवकए फभोस्जभको वववयण खुराई तोवकए फभोस्जभको ढाॉचाभा दतान गयी तोवकएको तनकाम
सभऺ दतानका रातग तनवेदन ददनु ऩनेछ ।
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(२)

उऩदपा

(१)

फभोस्जभ

तनवेदन

उऩय

आवश्मक

जाॉचवुझ

गयी

तोवकए

फभोस्जभको ढाॉचाभा प्रेस यस्जष्डायरे दतान प्रभाणऩर ददइनेछ ।
(३) छाऩाखाना सञ्चारन तथा अन्म व्मवस्था तोवकए फभोस्जभ हुनेछ ।
१५. छाऩाखाना फन्द वा जपत नगरयने् दपा १४ फभोस्जभ दतान बएको छाऩाखानारे
सभाचाय, रेख, वा अन्म ऩाठ्य साभाग्री भुद्रण गये फाऩत त्मस्तो

छाऩाखाना फन्द वा जपत

गरयने छै न ।
तय कानून फभोस्जभ तनमभन य अनुगभन गनन मस दपारे फाधा ऩुर्माएको भातनने
छै न।
ऩरयच्छे द–४
प्रसायण सम्फन्धी व्मवस्था
१६. इजाजतऩर तरनु ऩने् (१) प्रसायक सॊ स्थारे मस ऐन फभोस्जभ इजाजतऩर नतरई
कामनक्रभ प्रसायण, तस्नर ववतयण, बू–उऩग्रह प्रसायण केन्द्रको स्थाऩना य ववद्युतीम नेटवकन
भापनत कामनक्रभ अऩरोड वा प्रसायण तथा डाउनतरङ्क गनुन हुॉदैन ।
तय साववकभा नेऩार सयकायफाट इजाजत तरएकाहरुको हकभा बने प्रेस यस्जष्डायको
कामानरमभा ऩस्ञ्जकयण गयाउनुऩने छ ।
(२) प्रदे शतबरको कुनै ठाउॉभा स्माटे राईट, केफुर वा अन्म सञ्चाय भाध्मभद्वाया कुनै
कामनक्रभको प्रसायण गनन वा १००० वाट सम्भको विक्वेन्सी भोडुरेशन प्रसायण प्रणारीको
स्थाऩना गयी कामनक्रभ प्रसायण गनन चाहने व्मस्क्त वा सॊ गदठत सॊ स्थारे तोवकएको दस्तुय
सवहत तोवकएको ढाॉचाभा प्रेस यस्जष्डायको कामानरमभा तनवेदन ददनुऩनेछ ।
(३) मसै ऐनको दपा १६ को उऩदपा (२) फभोस्जभ प्राप्त तनवेदन उऩय प्रेस
यस्जष्डायरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी तोवकएको शतनहरु ऩारना गने गयी कामनक्रभ प्रशायण गनन
वा विक्वेन्सी भोडुरेसन स्थाऩना गनन तोवकएको ढाॉचाभा इजाजतऩर ददन सक्नेछ ।
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(४) मस प्रदे शभा सञ्चातरत ये तडमो, टे तरतबजनहरुरे मस प्रदे श फाहे क अन्म प्रदे शफाट
प्रशायण हुने कुनै ऩतन कामनक्रभ हुक गयी वा तस्नर प्राप्त गयी रयरे गयाउनुऩूव न प्रेस
यस्जष्डायफाट अनुभतत तरनुऩनेछ ।
(५) एक सम वाटसम्भको एप.एभ. ये तडमो सॊ चारन तथा प्रसायण गने सम्फन्धी
व्मवस्था स्थानीम कानून फभोस्जभ हुने छ ।
तय नेटवकन हुक गनन वा रयरे प्रसायणको रातग बने प्रेस यस्जष्डायसॉग अनुभतत तरएय
भार प्रसायण गनन ऩाइने छ ।
(६) कामनक्रभ प्रसायण सॊ स्थारे टे तरतबजन प्रववतधका रातग उत्ऩादन गये का कामनक्रभ
वा उऩदपा (२) फभोस्जभ डाउनतरङ्क गनन अनुभततऩर प्राप्त गये का ववदे शी प्रसायक सॊ स्थाको
कामनक्रभ तोवकएका कुनै भाध्मभ प्रमोग गयी ग्राहक, सदस्म वा उऩबोक्ता सभऺ प्रदे शको
जुनसुकै बू–बागभा ववतयण गननको रातग तोवकएको दस्तुय सवहत तोवकएको ढाॉचाभा प्रेस
यस्जष्डायको कामानरमभा तनवेदन ददनु ऩनेछ ।
(७) कुनै प्रसायक सॊ स्थारे स्माटे राइट तथा केफुर टे तरतबजन सम्फन्धी बू–उऩग्रह
प्रसायण केन्द्र स्थाऩना गयी वा नेटवकन भापनत कुनै

कामनक्रभ प्रदे शको जुनसुकै बू–बागभा

प्रसायण गनन चाहे भा तोवकएको दस्तुय सवहत तोवकएको ढाॉचाभा प्रेस यस्जष्डायसभऺ तनवेदन
ददनु ऩनेछ ।
ु फाट प्रसायण बएको कुनै कामनक्रभ
(८) कुनै ववदे शी प्रसायण सॊ स्थारे आफ्नो भुरक
डाउनतरङ्क गयी प्रदे श तबर प्रसायण गयाउन चाहे भा तोवकए फभोस्जभ दस्तुय सवहत तोवकएको
ढाॉचाभा प्रेस यस्जष्डायसभऺ तनवेदन ददनु ऩनेछ ।
१७. इजाजतऩरको अवतध य नववकयण्

(१) इजाजतऩर फहार यहने अवतध एक आतथनक

वषनको हुनेछ ।
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(२) इजाजतऩर प्राप्त सॊ स्थारे आतथनक वषन सभाप्त बएको तभततरे तीन भवहना तबर
तोवकएको नवीकयण दस्तुय तथा योमल्टी यकभ सवहत प्रेस यस्जष्डायको कामानरमभा तनवेदन
ददनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोस्जभको अवतधतबर नवीकयण नगयाएभा तोवकए फभोस्जभ
जरयवाना सवहत नवीकयण गरयनेछ ।
१८. इजाजतऩर यद्द गनन सवकने् (१) दे हामको अवस्थाभा प्रसायण सॊ स्थाको इजाजतऩर यद्द
गनन सवकने छ ।
(क) मस ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभ ववऩरयत प्रसायण गये भा,
(ख) इजाजतऩर प्राप्त गये को तभततरे एक वषन तबर तोवकएको शतन फभोस्जभ प्रशायण
गनन नसकेभा,
(ग) रगाताय तीन वषनसम्भ इजाजतऩर नवीकयण नगयाएभा,
(२) उऩदपा १ फभोस्जभ इजाजतऩर यद्द बएकोभा सोही प्रशायण सॊ स्थाराई विक्वेन्सी
उऩमोग गनन ऩुन नमाॉ सयह प्रकृमा ऩुया गनुऩ
न ने छ ।
१९. इजाजत, नववकयण दस्तुय तथा प्रसायण शुल्क् इजाजत, नववकयण दस्तुय, प्रसायण शुल्क
तथा जरयवाना सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए फभोस्जभ हुनेछ ।
२०. विक्वेन्सी तसपारयस सम्फन्धी व्मवस्था् (१) प्रदे श सयकायको तसपारयसभा भार सॊ घीम
सयकायफाट ये तडमो तथा टे तरतबजनराई विक्वेन्सी उऩरव्ध हुने छ ।
(२) कुनै ऩतन व्मस्क्त वा सॊ स्थारे प्राप्त गये को ये तडमो विक्वेन्सीको खरयद, वववक्र,
स्वातभत्व ऩरयवतनन वा नाभसायी गनन ऩाइने छै न ।
(३) एक स्थानको रातग ये तडमो विक्वेन्सी प्राप्त बएऩतछ उक्त व्मस्क्त, सॊ स्था वा
सञ्चारकराई अको स्थानको रातग विक्वेन्सी तसपारयस गरयने छै न ।
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२१. प्रसायण भाध्मभको वगीकयण य प्रसायणको रातग अऩनाउनु ऩने प्रवक्रमा् (१) प्रसायण
भाध्मभराई सावनजतनक सेवा प्रसायक, साभुदावमक प्रसायक य तनजी एवभ् व्माऩारयक
प्रसायकको रुऩभा वगीकयण गरयनेछ ।
(२) सावनजतनक सेवा प्रसायक, साभुदावमक प्रसायक य तनजी एवभ् व्माऩारयक
प्रसायकको तनमभन य सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए फभोस्जभ हुनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोस्जभका सावनजतनक सेवा प्रसायक य साभुदावमक प्रसायकरे
दे हामका ववषमराई प्राथतभकताभा याखी कामनक्रभ प्रसायण गनुऩ
न नेछ्(क) सभुदामको ववववधताराई प्रवर्द्नन गने,
(ख) स्शऺा, जनस्वास्थ्म, स्थानीम उत्ऩादन, फजाय ववकास य ऻान तथा सीऩ प्रवर्द्नन गने
य साभास्जक कुयीतत ववरुर्द् सचेतना जगाउने,
(ग) बाषा, सॊ स्कृतत, करा—सावहत्म य ऩयम्ऩयाको सॊ यऺणभा मोगदान ददने,
(घ) स्थानीम तहको काभ कायवाहीको प्रचाय प्रसाय य सावनजतनक अनुगभनका रातग
सहमोग गने ,
(ङ) तोवकए फभोस्जभका अन्म ववषम ।
(४) स्थानीम तहको ववऻाऩन ववतयणभा साभुदावमक ये तडमो प्रसायकराई प्राथतभकता ददनु
ऩनेछ ।
(५) सावनजतनक, साभुदावमक तथा व्माऩारयक प्रसायकरे सॊ घ, प्रदे श वा अन्तयानवष्डम
प्रसायक भाध्मभफाट प्रसारयत सभाचाय प्रधान साभग्री य कामनक्रभराई प्रेष यस्जष्डायको
कामानरमरे अनुगभन, तनमभन तथा आवश्मक तनदे शन ददन सक्नेछ ।
(६) सभाचाय वा सूचनाभूरक कामनक्रभ प्रसायण गने प्रसायण सॊ स्थारे तोवकएको
मो्मता ऩुगेको सम्ऩादक तनमुक्त गयी सम्ऩादकीम स्वतन्रताको सॊ यऺण गनुन ऩनेछ ।
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(७) प्रसायक सॊ स्थारे नेटवकन भापनत कुनै श्रव्म, श्रव्मदृष्म वा प्रकाशन तथा प्रसायण
गनुऩ
न ने बए तोवकए फभोस्जभ स्वीकृतत तरनु ऩनेछ ।
(८) कामनक्रभ उत्ऩादन कम्ऩनीरे तोवकए फभोस्जभ स्वीकृतत तरएय भार आफ्नो
व्मवसाम सॊ चारन गनुन ऩनेछ ।
(९) साभुदावमक प्रसायक य तनजी एवभ् व्मवसावमक प्रसायक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
तोवकए फभोस्जभ हुनेछ ।
२२. प्रसायण सभम उऩरव्ध गयाउन सवकने् कुनै ववदे शी प्रसायण सॊ स्थारे कुनै कामनक्रभ
प्रसायण गयाउन चाहे भा कुनै प्रततकूर प्रबाव नऩने गयी तोवकएको भाऩदण्डको आधायभा
स्शऺाप्रद, सचेतनाभूरक तथा भनोयञ्जनात्भक कामनक्रभ प्रसायण गनन सभम उऩरव्ध गयाउन
सवकनेछ ।
२३. ववऻाऩन सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कसै रे कुनै ववषमभा ववऻाऩन प्रसायण गयाउन चाहे भा
तोवकएको दस्तूय तरई ववऻाऩन प्रसायण गयाउने सभम उऩरव्ध गयाउन सवकनेछ ।
तय जनस्वास्थ्मभा प्रततकूर असय ऩाने धुम्रऩान तथा भददयाजन्म ऩदाथनहरुको ववऻाऩन
प्रसायण गनन ऩाइने छै न ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेस्खएको बए ताऩतन दे हामको ववषमका ववऻाऩन
प्रसायण गनन, गयाउन ऩाइने छै न ।
(क) याजनीततक दरसम्फर्द् कुनै ऩतन ववषम,
(ख) अस्िर साभग्री,
(ग) सयकायराई वहॊ सात्भक शस्क्त प्रमोग गयी हटाउने उद्देश्मका साभग्री,
(घ) जनभानसभा अस्वाबाववक बम तथा आतॊ क ऩैदा गने प्रकृततका ववषम,
(ङ) नेऩारको असॊ र्न ऩययाष्ड नीतत ववऩरयतका कुया,
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(च) कुनै ऩतन जातजातत बाषा, धभन य सॊ स्कृततराई अऩव्माख्मा, अवहे रना, अऩभातनत
तथा अवभूल्माॊकन गने साभग्री,
(छ) प्रदे शहरु वा कुनै ऩतन प्रदे शभा फसोफास गने नागरयकहरु फीच सुभधुय सम्फन्धभा
खरर ऩाने वकतसभका साभग्री
(ज) प्रचतरत कानूनरे तनषेध गये का अन्म साभग्री ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेस्खएको बएऩतन तनवानचनको सभमभा नेऩार
सयकायरे तनवानचन आमोगको ऩयाभशन तरई कुनै ऩतन याजनीततक दरराई आपनो घोषणाऩर,
कामनक्रभ वा त्मस्तो दरको दशनन जस्ता कुयाहरुको जानकायी गयाउन ददनराई मस दपाको
कुनै कुयारे फन्दे ज रगाएको भातनने छै न ।
(४) कुनै ववऻाऩन भापनत गरत सूचना प्रवाह बई ऩु्न गएको ऺततको प्रचतरत
कानून फभोस्जभ दावमत्व ववऻाऩनदाता य प्रकाशक वा प्रसायकरे फहन गनुऩ
न ने छ ।
२४. प्रसायकको काभ कतनव्म य अतधकाय् प्रसायकको काभ, कतनव्म य अतधकाय दे हाम
फभोस्जभको हुनेछ्(क) याजनीततक रुऩभा तनश्ऩऺ बई सभाचायको सम्ऩादन तथा प्रसायण गने ,
ॉ
(ख) सावनजतनक सुयऺा, नैततकता य साभास्जक भमानदाभा आच
आउने वकतसभका
कामनक्रभहरु प्रसायण नगने ,
(ग) वववादास्ऩद ववषमभा प्रसायण गनुन ऩये भा सम्बव बएसम्भ सफै दृवष्टकोणफाट वविेषण
गयी वस्तुस्स्थतीराई नफॊ ्माई प्रसायण गने,
(घ) गरत तथा भ्राभक सभाचायको सॊ करन तथा प्रसायण नगने ,
(ङ) प्रसायण सॊ स्थारे तोवकददए फभोस्जभ अन्म कामन गने ।
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२५. प्रत्मऺ प्रसायण सम्फन्धी व्मवस्था् कुनै ववदे शी प्रसायण सॊ स्थारे मस प्रदे शतबर कामनक्रभ
उत्ऩादन गयी प्रत्मऺ प्रसायण गनन प्रेस यस्जष्डायको कामानरमफाट तोवकएको दस्तुय फुझाइ
अनुभततऩर तरनुऩछन ।
ऩरयच्छे द–५
अनराइन भाध्मभ सम्फन्धी व्मवस्था
२६. अनराइन भाध्मभको अतबरेखीकयण् (१) कसै रे अनराइन भाध्मभ सञ्चारन गनन
चाहे भा तोवकए फभोस्जभको वववयण सवहत प्रेस यस्जष्डायसभऺ अतबरेखीकयण गयाउनु ऩनेछ ।
(२) मो ऐन प्रायम्ब हुन ु अस्घ साववक नेऩार सयकायफाट इजाजत, अनुभतत तरई
सञ्चारन बएका अनराइन भाध्मभहरुको हकभा मसै ऐन फभोस्जभ अनुभतत तरए सयह भातनने
छ ।
तय प्रदे श सयकायफाट प्राप्त हुने सुववधा, सहुतरमत एवॊ तफऻाऩनका रातग बने प्रेस
यस्जष्डायको कामानरमभा दतान हुनऩु ने छ ।
(३) सयकायी वा तनजी छाऩा वा ववद्युतीम सञ्चाय भाध्मभरे अनराइन भाध्मभ सभेत
सञ्चारन गनन चाहे भा उऩदपा (१) फभोस्जभ अतबरेखीकयण गयाउनु ऩने छ ।
(४) अनराइन भाध्मभराई कामानरमरे दतान वकतावभा जनाई अतबरेखीकयण गनुन
ऩनेछ ।
२७. प्रभाणऩर ददनुऩने् (१) दपा २६ फभोस्जभ अतबरेखीकयण बएको अनराइन सञ्चाय
भाध्मभराई दतान प्रभाणऩर ददइनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको प्रभाणऩर प्रदान गदान अनराइन ऩरकारयता, मूट्यूफ
च्मानर, य अन्म तडजीटर तभतडमा गयी प्रकृतत खुराई अतबरेखीकयण गयी प्रभाणऩर ददइने
छ।
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(३) प्रभाणऩर प्राप्त नगयी कुनै ऩतन वकतसभको अनराइन भाध्मभ व्मवसावमक रुऩभा
सञ्चारन गनन ऩाइने छै न ।
२८. नववकयण सम्फन्धी व्मवस्था् (१) दपा २६ फभोस्जभ दतान बएका अनराईन भाध्मभरे
प्रत्मेक आतथनक फषन सभाप्त बएको एक भवहनातबर प्रेस यस्जष्डाय भा नववकयण गयाइसक्नु ऩने
छ ।
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ नववकयण नगयाउने अनराइन सञ्चाय भाध्मभको सेवा
प्रचतरत कानून फभोस्जभ योक रगाउन सवकने छ ।
तय मसयी योक रगाइएको अनराइन ऩुन सूचारु गनन चाहे भा दतान गनन रागेको
शुल्कभा दोव्वय दस्तुय तरएय भार सूचारु गनन सवकने छ ।
२९. जनशस्क्त सम्फन्धी व्मवस्था्

दपा २६ फभोस्जभ अनराइन सञ्चाय भाध्मभ दतान गदान

कामनयत जनशस्क्तको तहगत वववयण य तोवकएको ऩारयश्रतभक य सेवाका अन्म शतनहरु रागू
बएको वववयण ऩेश गनुऩ
न ने छ ।
३०. वववयण याख्नु ऩने् अनराइन सञ्चाय भाध्मभ सञ्चारकरे दे हामका वववयण आफ्नो
वेवसाइटको होभऩेजभा वा मूट्यूव च्मानरको तडस्प्रे वा अन्म तडजीटर तभतडमा बए
शुरुवातभा नै प्रष्ट खुल्ने गयी दे हामका वववयण याख्नु ऩनेछ्–
(क) प्रेस यस्जष्डायको कामानरमफाट प्राप्त अतबरेखीकयणको नम्फय, आतथनक वषन, सञ्चारकको
नाभ, ठे गाना, सम्ऩकन पोन नम्फय,
(ख)

सञ्चारक, सम्ऩादक, सभाचाय प्रभुख वा मूट्यूव च्मानर बए प्रस्तोताको नाभ सभेत,

(ग) तोवकएका अन्म ववषमहरु ।
३१. प्रकास्शत साभाग्रीको स्जम्भेवायी् कुनै साभग्री आफ्नो अनराइनभा प्रकाशन, प्रसायण,
साबाय वा उल्रेख गये कोभा सो साभग्री दपा ४४ को ववऩरयत ठहरयएभा साभग्री उत्ऩादन
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गने य प्रसायण गने दुवैराई प्रचतरत कानून फभोस्जभ कायवाही हुनेछ य त्मस्तो साभग्री
इन्टनेटफाट हटाउन सभेत सवकने छ ।
स्ऩष्टीकयण् मो व्मवस्था साभास्जक सञ्जार वा अन्म जुनसुकै व्मस्क्तगत रुऩभा वेब
प्राटपभन प्रमोग गयी मस्ता साभग्री उत्ऩादन, प्रशायण गनेहरुराई सभेत रागू हुनेछ ।
३२. ववदे शफाट प्रकास्शत अनराइन न्मूज ऩोटनर् ववदे शफाट प्रकाशन वा प्रसायण हुने
अनराइन न्मूज ऩोटन रभा प्रकास्शत वा प्रसारयत कुनै साभग्री दपा ४४ ववऩयीत यहे को कुया
कुनै स्रोतफाट जानकायी बएभा त्मस्तो साभाग्री प्रकाशन वा प्रसायणभा योक रगाउन
सवकनेछ।
ऩरयच्छे द – ६
श्रभजीवी ऩरकायको न्मूनतभ ऩारयश्रतभक अनुगभन
३३.ऩारयश्रतभक तथा सुववधा् (१) आभसञ्चाय सॊ स्थारे श्रभजीवी

ऩरकायराई सॊ घीम व्मवस्था

फभोस्जभ नै सभम सभमभा तोवकएको न्मूनतभ ऩारयश्रतभक तथा सेवा सुववधा बन्दा कभ हुने
गयी ऩारयश्रतभक ददन ऩाउने छै न ।
(२) श्रभजीवी ऩरकायहरुको हक वहत य सुववधाको सम्फन्धभा कानूनद्वाया गरयएको
व्मवस्था अनुरुऩ बए नबएको सम्फन्धभा प्रेस यस्जष्डायरे अनुगभन गनन सक्ने छ ।
(३) उऩदपा (२) फभोस्जभको अनुगभनको क्रभभा कानून फभोस्जभ ऩारयश्रतभक तथा
सेवा सुववधा उऩरब्ध गयाएको नदे स्खएभा तोवकए फभोस्जभ सेवा सुववधा अऩरब्ध गयाउन
आदे श ददन सवकने छ य त्मस्तो सॊ स्थाराई प्रदे श सयकायफाट ददइने सुववधा योक्का गनन वा
अन्म आवश्मक कायवाहीका रातग सभेत तसपारयस गनन सवकने छ ।
३४. सेवा शतन सम्फन्धी व्मवस्था् (१) आभसञ्चाय सॊ स्थारे आफ्नो सॊ स्थाको कभनचायी,
श्रभजीवी ऩरकाय तथा काभदायको तनमुस्क्त, अवकाश, तथा सेवाको शतन तथा सुववधा सभेतका
ववषम ववतनमभावरीभा सभावेश गयी रागू गनुन ऩनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ बए नबएको सम्फन्धभा प्रदे श प्रेस यस्जष्डाय रे अनुगभन
गनन सक्ने छ ।
(३) अनुगभनका क्रभभा दे हामका सफै वा केवह वववयण भाग गनन सवकनेछ य भाग
बए फभोस्जभको तफवयण ऩेश गनुन सॊ स्थाको कतनव्म हुने छ ।
(क) कभनचायीको दयफन्दी, तनमुस्क्त, सेवाको सुयऺा तथा काभ गने सभम,
(ख) हास्जयी य तफदा सम्वन्धी,
(ग) न्मूनतभ ऩारयश्रतभक तथा बत्ता,
(घ) वावषनक तरव फृवर्द्,
(ङ) उऩचाय खचन तथा ऺततऩूततन सम्फन्धी,
(च) साभास्जक सुयऺा कोष,
(छ) अन्म आवश्मक ववषम ।
३५. ववतनमभावरी तनभानणको आधाय् (१) सॊ स्थारे कभनचायी, श्रभजीवी ऩरकाय तथा
काभदायको न्मूनतभ ऩारयश्रतभक, सेवा शतन तथा सुववधा सम्फन्धी ववतनमभावरी तनभानण गदान
सॊ घीम सयकाय भातहत यहे को न्मूनतभ ऩारयश्रतभक तनधानयण सतभततरे तसपारयस गये फभोस्जभ
हुनऩु ने छ ।
३६. सुववधा योक्का गनन सक्ने् तोवकएको भाऩदण्ड ऩुया नगने आभसञ्चाय भाध्मभराई प्रदे श
सयकायफाट प्राप्त हुने सफै प्रकायका सुववधा योक्का गनन सवकने छ ।
३७. श्रभजीवी ऩरकाय सम्वन्धी अन्म व्मवस्था् श्रभजीवी ऩरकाय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
सॊ घीम कानून फभोस्जभ हुने छ ।
ऩरयच्छे द – ७
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आभसञ्चाय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
३८. आचायसॊ वहता सम्फन्धी व्मवस्था् (१) आभसञ्चाय भाध्मभरे आचाय सॊ वहताको ऩूणन
ऩारना गनुऩ
न ने छ ।
(२) आभसञ्चाय भाध्मभरे प्रकाशन वा प्रसायण गये को ववषमरे भकान ऩये को बनी कुनै
ु ाइ गनुन सम्वस्न्धत आभसञ्चाय
व्मस्क्त वा सॊ स्थारे गुनासो वा खण्डन गये भा सोको सुनव
सॊ स्थाको कतनव्म हुनेछ ।
ु ाई नबएभा वा सो उऩय वऩतडत ऩऺको स्चत्त
(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ सुनव
नफुझेभा तनजरे दपा ३ फभोस्जभको प्रेस यस्जष्डे सन तनदे शन सतभतीभा ऩैंतीस ददन तबर
उजुयी ददन सक्ने छ ।
(४) आभसञ्चाय सञ्चारक सॊ स्थारे आफ्नो य आफ्ना कभनचायीहरुको रातग आवश्मक
आचायसॊ वहताको तनभानण गयी स्वघोषणा सवहत सावनजतनक गनुऩ
न नेछ ।
३९. रगानी सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कुनै ऩतन व्मस्क्त, सभूह वा सॊ स्थारे आभसञ्चाय सञ्चारन
गनन मस ऐन फभोस्जभ अतबरेखीकयण गनन वा इजाजत तरने तनवेदन साथ सम्फस्न्धत
आभसञ्चाय भाध्मभभा गरयने रगानीको श्रोत खुराउनु ऩनेछ ।
(२) मस ऐनभा अन्मर जुनसुकै कुया रेस्खएको बए ताऩतन कुनै आभसञ्चाय भाध्मभभा
ऩचास प्रततशतबन्दा फढी रगानी गयी सञ्चारन गये का ब्मस्क्त, ऩरयवाय वा सभूहराई आफ्नै
आभसञ्चाय भाध्मभको अनराइन सॊ स्कयण फाहे क अन्म प्रकाशन वा प्रसायण वा अनराईन
भाध्मभको स्वातभत्वभा तनणनमात्भक वहस्सा हुने गयी रगानी गनन ददइनेछैन ।
(३) आभसञ्चायभा रगानी सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोस्जभ हुनेछ ।
४०. ववदे शी रगानी सम्फन्धी व्मवस्था् (१) ववदे शी व्मस्क्त वा सॊ स्थारे कुनै ऩतन आभसञ्चाय
भाध्मभभा कुर रगानीको ऩच्चीस प्रततशतबन्दा फढी रगानी गनन सक्ने छै न ।
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ु
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ ववदे शी रगानी सवहतको सॊ मक्त
रगानीभा सञ्चारन
गरयएको कुनै प्रशायण सॉस्था वा ऩर ऩतरकाको सम्ऩादक, ऩरकाय, काभदाय, कभनचायी नेऩारी
नागरयक भार हुनेछ ।
४१. आभसञ्चायको स्वातभत्व हस्तान्तयण् मस ऐन फभोस्जभ अतबरेखीकयण बएको आभसञ्चाय
सॊ स्थाको स्वातभत्व कानून फभोस्जभ हस्तान्तयण बई कसै रे प्राप्त गये भा सो प्राप्त गने व्मस्क्तरे
सात ददनतबरभा त्मसको जानकायी तोवकएको ढाॉचाभा प्रेस यस्जष्डाय राई ददनु ऩनेछ य प्रेस
यस्जष्डायरे तत्सम्वन्धी वववयण दतान वकताफभा जनाई याख्नु ऩनेछ ।
४२. आभसञ्चाय भाध्मभ शुरु बएको तथा फन्द बएको जानकायी ददनुऩने्

(१) आभसञ्चाय

भाध्मभरे प्रकाशन तथा प्रसायण शुरु बएको जानकायी प्रेस यस्जष्डाय राई ददनु ऩनेछ ।
(२) प्रेस यस्जष्डाय भा अतबरेखीकयण बएका आभसञ्चाय भाध्मभ कुनै कायणरे सञ्चारन
गनन नसकेभा वा सञ्चारन बई फन्द गनुन ऩये भा सोको जानकायी प्रेस यस्जष्डायराई गयाउनु
ऩनेछ ।
४३. प्रेस प्रतततनतध सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कुनै आभसञ्चाय सम्फन्धी सॊ स्थारे प्रदे शतबर काभ
गने आफ्ना प्रतततनतधहरुको नाभ, मो्मता य कामनऺेर सभेत उल्रेख गयी तोवकए फभोस्जभको
वववयण प्रेस यस्जष्डायको कामानरम सभऺ फुझाउनु ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोस्जभ

वववयण

ऩठाउने

आभसञ्चाय

सम्फन्धी

सॊ स्थाका

प्रतततनतधहरुराई प्रेस यस्जष्डायको कामानरमरे प्रेस प्रतततनतध प्रभाणऩर प्रदान गनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ प्रेस प्रतततनतध प्रभाणऩर तरन चाहने व्मस्क्तरे तोवकएको
प्रकृमा ऩुया गयी प्रेस यस्जष्डायको कामानरम सभऺ दयखास्त ददन सक्ने छ ।
प्रेस प्रतततनतध प्रभाणऩर तरन चाहने स्वतन्र ऩरकायरे ऩतन सोही फभोस्जभ दयखास्त
ददन सक्नेछ ।
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(४) उऩदपा (३) फभोस्जभको दयखास्त प्राप्त बएऩतछ प्रेस यस्जष्डायको कामानरमरे
त्मस्तो दयखास्त उऩय आवश्मक जाॉचफुझ गयी तोवकएको दस्तुय तरई तोवकएको ढाॉचाभा
दयखास्तवाराराई प्रेस प्रतततनतध प्रभाणऩर वा अस्थामी प्रेस प्रतततनतध प्रभाणऩर ददन सक्नेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोस्जभ प्रेस प्रतततनतध प्रभाणऩर ऩाएको व्मस्क्तरे मस ऐन य
प्रचतरत कानूनको अधीनभा यही आफ्नो कामन ऺेरतबर सभाचाय सॊ करन गनन सक्नेछ ।
(६) प्रेस प्रतततनतध तथा स्वतन्र ऩरकाय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोस्जभ
हुनेछ ।
(७) साववकभा नेऩार सयकायफाट प्रेस प्रतततनधी प्रभाणऩर ऩाएकाहरुको हकभा बने
मसै कानून फभोस्जभ प्रेस प्रतततनतध प्रभाणऩर ऩाएको भातनने छ ।
४४. प्रकाशन तथा प्रसायण गनन नहुन्े (१) कुनै ऩतन स्वदे शी, ववदे शी आभसञ्चायको
भाध्मभफाट दे हामका ववषमभा प्रकाशन, प्रसायण गनन तथा सञ्चाय साभग्रीको उत्ऩादन य प्रवाह
गनन हुॉदैन्–
(क) नेऩारको सावनबौभसत्ता, बौगोतरक अखण्डता, यावष्डमता वा सॊ घीम इकाइ फीचको सु–
ॉ आउने,
सम्फन्धभा आच
(ख) ववतबन्न जात, जाती, धभन वा सम्प्रदाम फीचको सु–सम्फन्धभा खरर ऩने ,
(ग) याज्मद्रोह, गारी फेइज्जती वा अदारतको अवहे रना हुने वा अऩयाध गनन

दुरुत्साहन

गने,
(घ) सावनजतनक स्शष्टाचाय, नैततकताको प्रततकूर हुने,
(ङ) श्रभप्रतत अवहे रना गने,
(च) जातीम छु वाछूत एवॊ रैं तगक बेदबावराई दुरुत्साहन गने ,
छ) प्रदे शहरुतफचको सु—सम्फन्धभा खरर ऩाने तथा वववाद तसजनना हुने ।
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(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ प्रसायण गनन नहुने सम्फन्धी व्मवस्था ववदे शी प्रकाशनको
नेऩार सॊ स्कयण वा भुद्रण य अन्म प्रसायण, ऩुन् प्रसायण रयरे प्रसायणभा सभेत रागू हुनेछ ।

ऩरयच्छे द–८
ऩरकाय तथा प्रसायकको मो्मता
४५. दयफन्दी वववयण् प्रदे श तबर सञ्चातरत सफै सञ्चाय भाध्मभहरुरे आपनो सञ्चाय
भाध्मभभा आवश्मक हुने सम्ऩादक, सभाचाय दाता, कामनक्रभ सञ्चारक रगामतका ऩरकाय
तथा प्रशायकको दयफन्दी वववयण प्रेस यस्जष्डायको कामानरमभा ऩेश गनुऩ
न ने छ ।
४६. ऩरकाय तथा प्रसायकको मो्मता् (१) दपा ४५ फभोस्जभ प्राप्त दयफन्दी वववयणका
रातग आवश्मक न्मूनतभ शैस्ऺक मो्मता य कामनअनुबव तोवकए फभोस्जभ हुने छ । मसयी
मो्मता तोक्दा छाऩा, अनराईन य प्रशायण भाध्मभको ऺभता, प्रशायण्, ववतयणको ऺेर, सञ्चाय
भाध्मभहरुको ऺभता रगामतराई आधाय फनाइने छ ।
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ मो्मता तम गदान ऩरकायको न्मूनतभ ऩारयश्रतभक
तनधानयणका रातग तम गरयएको भाऩदण्डराई सभेत ववचाय गयी सो सॊ ग भेर खाने गयी
मो्मता तोक्न सवकने छ ।
४७. ऩरकाय सञ्चारक य शेमय होल्डय फन्न नऩाईने् ऩरकारयताभा सॊ र्न व्मस्क्त कुनै ऩतन
सञ्चाय भाध्मभको सञ्चारक वा सञ्चारक सतभतत सदस्म वा शेमय होल्डय हुन ऩाइने छै न ।

ऩरयच्छे द–९
सजाम य ऩुनयावेदन
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४८ दण्ड सजाम् (१) कसै रे दपा १६ फभोस्जभ इजाजतऩर नतरई कामनक्रभ उत्ऩादन ,
ववतयण तथा डाउनतरङ्क गये भा त्मस्तो व्मस्क्तराई इजाजतऩर दस्तुय वाऩत रा्ने दस्तुय
वयावय यकभ असुर उऩय गयी सो फयाफयको यकभ जरयवाना वा एक वषनसम्भ कैद वा दुवै
सजाम हुनेछ ।
(२)

कसै रे दपा ४४ फभोस्जभ प्रकाशन तथा प्रसायण गनन नहुने कुया गये भा

ववषमको गाम्बीमनता हे यी ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना वा एक वषनसम्भ कैद वा दुवै
सजाम हुनेछ ।
(३) कसै रे उऩदपा (१) य (२) भा रेस्खएको फाहे क मस ऐन य मस ऐन अन्तगनत
फनेको तनमभ फभोस्जभ गनुन ऩने कामन नगये भा वा गनन नहुने कामन गये भा प्रेस यस्जष्डायरे
कसूयको भारा हे यी ऩाॉच हजायदे स्ख एक राख रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना गनन सक्नेछ ।
(४) कसै रे दपा १७ को उऩदपा (२) फभोस्जभ प्रसायण सॊ स्था नवीकयण नगयाएभा
प्रत्मेक फषनका दयरे नववकयण दस्तुयको ५० प्रततशत यकभ जरयवाना स्वरुऩ रा्ने छ ।
(५) कैद सजाम हुने सम्फन्धभा सम्फस्न्धत स्जल्रा अदारतभा भुद्दा चराईने व्मवस्था
तोवकए फभोस्जभ हुनेछ ।
४९. सपाईको भौका ददनु ऩने् मस ऐन फभोस्जभ कायवाही य जरयवाना गनुन अस्घ प्रेस
यस्जष्डायको कामानरमरे सपाईको भौका ददनु ऩनेछ ।
५०. ऩुनयावेदन् मस ऐन फभोस्जभ कामानरमरे गये को सजाम उऩय ऩैतीस ददनतबर उच्च
अदारतभा ऩुनयावेदन ददन सक्ने छ ।
५१. भुद्दा हेने अतधकायी् दपा ४८ फभोस्जभ सजाम हुने कसूय सम्वन्धी भुद्दाको शुरु
कायवाही य वकनाया गने अतधकाय प्रेस यस्जष्डायराई हुनेछ ।
५२. सयकाय वादी हुन्े दपा ४८ फभोस्जभको कसूय गये को भुद्दाभा प्रदे श सयकाय वादी
हुनेछ ।
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ऩरयच्छे द–१०
ववववध
५३. वकताफको अतबरेखीकयण गयाउनु ऩने् (१) कुनै ऩतन वकताफको प्रकाशकरे प्रकास्शत
वकताफ ववक्री ववतयण गनुन अस्घ त्मस्तो वकताफको दुई प्रतत तफना भूल्म अतबरेखीकयणको
रातग प्रेस यस्जष्डायको कामानरमभा फुझाउनु ऩनेछ ।
(२)

कामानरमरे

उऩदपा

(१)

फभोस्जभ

वकताफ अतबरेखीकयण

गदान

तोवकए

फभोस्जभको वववयण सवहत तोवकएको ढाॉचाभा अतबरेखीकयण गनुन ऩनेछ ।
(३) स्थानीम तहभा प्रकास्शत वकताफ सम्फस्न्धत तहरे अतबरेखीकयणको रातग
आवश्मक व्मवस्था गनन सक्नेछ ।
५४. वकताफभा उल्रेख गनुन ऩने कुयाहरु् वकताफको प्रकाशकरे प्रत्मेक वकताफभा प्रकाशक,
सम्ऩादक वा रेखक वा अनुवादक, भुद्रक, छाऩाखाना य प्रतततरवऩ अतधकाय ऩाउने व्मस्क्त
सभेत सफैको ऩूया नाभ, सॊ स्कयणको सङ्गख्मा, वषन य सो सॊ स्कयणभा छावऩएको प्रतत तथा तफक्री
भूल्म आदद स्ऩष्ट फुस्झने गयी उल्रेख गनुन ऩनेछ ।
ु स्घ गण्डकी प्रदे श तबर प्रकाशन हुॉदै आएका
५५. वववयण ऩेश गनुऩ
न ने् मो ऐन प्रायम्ब हुनअ
ऩरऩतरका तथा प्रसायण हुॉदै आएका प्रसायण सॊ स्थारे मो ऐन रागू बएको तभततरे तीन
भवहनातबर तोवकएफभोस्जभको ढाॉचाभा अतबरेखको रातग प्रेस यस्जष्डायसभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ ।

५६. तनमभ तथा कामनववतध फनाउने अतधकाय् मो ऐन कामानन्वमन गनन प्रदे श सयकायरे
आवश्मक तनमभ तथा कामनववतध फनाउन सक्नेछ ।
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