प्रदे श नं. ५, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावनााः प्रदे शको पत्रकारिता क्षेत्रमा अभिव्यक्ततको स्वतन्त्त्रतालाई मयााददत एवम ् क्िम्मेवािीपूर्ा
तबिले स्वतन्त्त्र ि निभिाक िई उपिोग गिा सतिे वाताविर् सि
ृ िा गिाका लागग छापाखािा ि
प्रकाशि सम्बन्त्धमा कािूिी व्यवस्था गिा वाञ्छिीय िएकाले प्रदे श िं. ५, प्रदे श सिाले यो ऐि
बिाएको छ ।

पररच्छे द –१
प्रारम्म्िक
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐिको िाम “प्रदे श िं. ५, छापाखािा ि प्रकाशिसम्बन्त्धी
ऐि, २०75” िहे को छ ।
(२) यो ऐि तरु
ु न्त्त प्रािम्ि हुिेछ ।

२.

पररिाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथा िलागेमा यस ऐिमा,–
(क)

“अन्त्य पत्रपत्रत्रका” िन्त्िाले समाचािपत्र ि समाचािपत्रत्रकामा िसमेदििे कला, सादहत्य,
ववज्ञाि, पयािि, चलगचत्र लगायतका ववभिन्त्ि ववधामा प्रकाभशत हुिे अन्त्य पत्रपत्रत्रका
सम्झिप
ु छा ।

(ख)

“ककताब” िन्त्िाले समग्र वा खण्ड खण्ड रूपमा छावपएको वा यन्त्त्रद्वािा निकाभलएको
प्रत्येक पस्
ु तक पक्ु स्तका, पचाा, ववविर्पत्र, स्विभलवप, ितसा, मािगचत्र आदद समेतलाई
ििाउँ छ ।

(ग)

“छापाखािा” िन्त्िाले ककताब, समाचािपत्र, समाचािपत्रत्रका वा भलखतपत्र निकाल्िे साधि
सम्झिुपछा ि सो शब्दले छाप्िे मेभशि, िाईप, सबै कलहरू, ज्यावल, कायाालय ि त्यसका
दहस्साहरूलाई समेत ििाउँ छ ।

(घ)

“तोककएको” वा “तोककएबमोक्िम” िन्त्िाले यस ऐिअन्त्तगात बिेको नियममा तोककएको वा
तोककएबमोक्िम सम्झिप
ु छा ।

(ङ)

“दताा अगधकािी” िन्त्िाले प्रदे श सिकािले

प्रदे श िािपत्रमा सच
ू िा प्रकाभशत गिी

तोककददएको अगधकािी सम्झिप
ु छा ।
(च)

“निषेगधत प्रकाशि” िन्त्िाले दफा १५ बमोक्िम निषेगधत गरिएको कुिा समावेश िएको
प्रकाशि सम्झिप
ु छा ।
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(छ)

“पत्रकाि” िन्त्िाले पत्रपत्रत्रकामा प्रकाभशत हुिे सामग्री संकलि वा सम्पादि गिे व्यक्तत

सम्झिुपछा ि सो शब्दले सम्पादक, सम्पादि गिे व्यक्तत ि स्तम्ि लेखक समेतलाई
ििाउँ छ ।
(ि)

“पत्रपत्रत्रका” िन्त्िाले

समाचािपत्र ि समाचािपत्रत्रका ि अन्त्य पत्रपत्रत्रकालाई समेत

सम्झिुपछा ।
(झ)

“प्रकाशक” िन्त्िाले दफा ७ बमोक्िम पत्रपत्रत्रका प्रकाशि गिा प्रमार्पत्र पाएको व्यक्तत
सम्झिुपछा ।

(ञ)

“प्रकाशि” िन्त्िाले ककताब, समाचािपत्र, समाचािपत्रत्रका, अन्त्य पत्रपत्रत्रका ि भलखतपत्रलाई
समेत सम्झिुपछा ।

(ि)

“प्रनतबक्न्त्धत प्रकाशि” िन्त्िाले दफा १४ बमोक्िम प्रकाभशत गिा िहुिे कुिा समावेश
िएको प्रकाशि सम्झिुपछा ।

(ठ)

“प्रेस िक्िष्ट्राि” िन्त्िाले दफा १8 बमोक्िम नियुतत गरिएको अगधकािी सम्झिुपछा ।

(ड)

“मद्र
ु क” िन्त्िाले छापाखािा धिी आफैंले छापाखािा संचालि गिे को िए छापाखािा धिी
वा छापाखािा संचालि गिा कुिै व्यक्तत नियुक्तत िएको िए त्यसिी नियुतत िएको
व्यक्तत सम्झिप
ु छा ।

(ढ)

“भलखतपत्र” िन्त्िाले पोष्ट्िि, गचत्र, ितसा, फोिो वा अरू कुिै प्रत्यक्ष गचत्रर्लाई समेत
ििाउँ छ।

(र्)

“समाचािपत्र” िन्त्िाले सावािनिक महत्वका समसामनयक ववषयका क्षेत्रमा दिप्पर्ी िएको
वा ििएको भलखत, समाचाि तथा ववचािहरू समेत िएको सावािनिक रूपमा त्रबक्री वा
ववतिर् हुिे पत्र सम्झिुपछा ।

(त)

“समाचािपत्रत्रका” िन्त्िाले सावािनिक समाचाि वा त्यसको दिप्पर्ी तथा ववश्लेषर् िएको
ति समाचािपत्रमा िसमेदििे समाचाि सम्बन्त्धी कागिपत्र सम्झिुपछा ।

(थ)

“सम्पादक” िन्त्िाले पत्रपत्रत्रकामा प्रकाभशत हुिे सामग्रीको चयि तथा सम्पादि गिे
उत्तिदानयत्व िएको व्यक्तत सम्झिुपछा ।
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पररच्छे द –२
छापाखाना सम्बन्धी व्यवस्था
३.

छापाखाना दतान गनन पननाः (१) छापाखािा संचालि गिा चाहिे व्यक्ततले छापाखािा संचालि
गिाका लागग तोककए बमोक्िम दताा अगधकािी समक्ष दिखास्त ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्िमको दिखास्त प्राप्त िएपनछ दताा अगधकािीले उतत दिखास्त
उपि आवश्यक छािवीि गिी तोककएको दस्तुि भलई दिखास्तवालालाई छापाखािा संचालि गिा
तोककएबमोक्िम प्रमार्पत्र ददिु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्िम प्रमार्पत्र ददएपनछ दताा अगधकािीले छापाखािासम्बन्त्धी
ववविर् दताा ककताबमा ििाई िाख्नु पिेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोक्िम पेश िएको ववविर्मा कुिै परिवताि िएमा मद्र
ु कले दताा
अगधकािीलाई तरु
ु न्त्त सूचिा गिुा पिेछ । दताा अगधकािीले पनि त्यस्तो सूचिा प्राप्त हुिासाथ

उपदफा (३) बमोक्िमको दताा ककताबमा त्यस्तो परिवताि िएको भमनत ि ववविर् ििाई िाख्नु
पिेछ ।
(५) उपदफा (४) मा िि
ु सुकै कुिा लेखखएको िएतापनि एक क्िल्लामा दताा िएको
छापाखािा अको क्िल्लामा लागग संचालि गिुा पिे िएमा दताा अगधकािीको अिुमनत भलि
सतिेछ
४.

।

छापाखाना बन्द वा जफत नगररनेाः दफा ३ बमोक्िम दताा िएको छापाखािाले समाचाि, लेख
वा अन्त्य ककताब मुद्रर् गिे बापत त्यस्तो छापाखािा बन्त्द वा िफत गरििे छै ि ।
पररच्छे द –३
ककताबसम्बन्धी व्यवस्था

५.

ककताब दतान गननाः (१) ककताबको प्रकाशकले आफूले प्रकाशि गिे को ककताब त्रबक्री ववतिर्
गिाि
ु न्त्दा अनघ त्यस्तो ककताबको दई
ु प्रनत त्रबिा मल्
ू य दताा अगधकािीलाई बझ
ु ाउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्िम प्राप्त िएका ककताब दताा अगधकािीले दताा ककताबमा दताा
गिी दे हायका कुिाहरू समेत उल्लेख गिी िाख्नु पिेछः–
(क) ककताबको िाम ि मुखपष्ट्ृ ठमा छावपएको व्यहोिा,
(ख) ककताब लेखखएको िाषा,
(ग) ककताब वा त्यसको िागको लेखक, अिुवादक वा सम्पादकको िाम,
(घ) ककताबको ववषय,
(ङ) मुद्रर् ि प्रकाशि गरिएको स्थाि,
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(च) मद्र
ु क वा मद्र
ु र् गिे संस्था ि प्रकाशक वा प्रकाशि गिे संस्थाको िाम,
(छ) प्रकाशि गरिएको भमनत,
(ि) पष्ट्ृ ठ संख्या,
(झ) आकाि,
(ञ) संस्किर् संख्या,
(ि) सो संस्किर्मा छावपएको प्रनत,
(ठ) छावपएको,
(ड)

त्रबक्री मल्
ू य, ि

(ढ) प्रनतभलवप अगधकाि पाउिे व्यक्ततको िाम, थि ि वति ।
६.

ककताबमा उल्लेख गननपनन कनराहराः ककताबको प्रकाशकले प्रत्येक ककताबमा प्रकाशक, सम्पादक
वा लेखक वा अिुवादक, मुद्रक, छापाखािा ि प्रनतभलवप अगधकाि पाउिे व्यक्तत समेत सबैको
पूिा िाम, संस्किर्को संख्या, वषा ि सो संस्किर्मा छावपएको प्रनत तथा त्रबक्री मूल्य आदद
स्पष्ट्ि बुखझिे गिी उल्लेख गिुा पिेछ ।
पररच्छे द –४
पत्रपत्रत्रकासम्बन्धी व्यवस्था

७.

पत्रपत्रत्रका दतान गनन पननाः (१) सावािनिक रूपमा त्रबक्री ववतिर् हुिे पत्रपत्रत्रका प्रदे शभित्र
प्रकाभशत गिा चाहिे व्यक्ततले पत्रपत्रत्रकको िाम, ककभसम, िाषा, आकाि, पष्ट्ृ ठ संख्या, छावपिे

संख्या ि प्रकाभशत हुिे स्थाि समेत खुलाई पत्रपत्रत्रका दताा गिाका लागग तोककए बमोक्िम दताा
अगधकािी समक्ष दिखास्त ददिु पिेछ ।

ति, प्रदे श सिकाि अन्त्तगात कायाालय, प्रदे शको स्वाभमत्व िएको संगदठत संस्था, प्रदे श
सिकािको स्वीकृनत प्राप्त भशक्षर् संस्था, प्रचभलत कािि
ु बमोक्िम स्थावपत संघ संस्था, फमा,
कम्पिीका प्रकाशि वा कुिै िाििैनतक दल वा संगठिको स्मारिक वावषाक प्रनतवेदि वा
मख
ु पत्रको रूपमा प्रकाभशत हुिे पत्रपत्रत्रकालाई यस दफा बमोक्िम दताा गिाउि आवश्यक पिे
छै ि ।

(२) उपदफा (१) बमोक्िमको दिखास्त प्राप्त िएपनछ दताा अगधकािीले सो दिखास्त
उपि आवश्यक छािववि गिी दिखास्तवालासँग कुिै कुिा बझ्
ु िुपिे िएमा सो समेत बुझी
दिखास्त प्राप्त िएको भमनतले पैतीस ददिभित्र दिखास्तवालालाई त्यस्तो पत्रपत्रत्रका प्रकाशि
गिा तोककएबमोक्िम अस्थायी प्रमार्पत्र ददिेछ । ति, दिखास्तमा उक्ल्लखखत पत्रपत्रत्रकाको
िामभसत भमल्िेगिी अको कुिै पत्रपत्रत्रका दताा अगधकािीको कायाालयमा दताा िैसकेको िहे छ पि
वा त्यस्तो पत्रत्रकाको िाम िाक्ष्ट्ियस्ति पत्रत्रकासँग िभमल्िे ........ ििे दिखास्तवालालाई
त्यस्तो अस्थायी प्रमार्पत्र ददइिे छै ि ।
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(३) उपदफा (२) बमोक्िम अस्थायी प्रमार्पत्र ददईसकेपनछ दताा अगधकािीले त्यस्तो
पत्रपत्रत्रकाको सम्पूर्ा ववविर् सदहत सो कुिाको सच
ू िा प्रेस िक्िष्ट्रािलाई ददिु पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्िम सच
ू िा प्राप्त िएपनछ प्रेस िक्िष्ट्रािले सो पत्रपत्रत्रकाको
िामभसत भमल्िे गिी अन्त्य कुिै पत्रपत्रत्रका कुिै दताा अगधकािीको कायाालयमा दताा िएको छ
छै ि हे िी सो िामभसत भमल्िे गिी दताा िएको िहेिछ ििे त्यस्तो पत्रपत्रत्रका प्रकाशि गिा
स्थायी प्रमार्पत्र ददिे गिी प्रेस िक्िष्ट्रािले स्वीकृती ददिेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्िम प्रेस िक्िष्ट्रािबाि स्वीकृती पाएपनछ दताा अगधकािीले
सम्बक्न्त्धत दिखास्तवालालाई स्थायी प्रमार्पत्र ददिेछ ।
(६) दिखास्तवालालाई स्थायी प्रमार्पत्र ददि िभमल्िे उगचत कािर् िएमा दताा
अगधकािीले सोही कुिाको िािकािी दिखास्तवालालाई दिखास्त पिे को भमनतले सामान्त्यतया
तीि महीिाभित्र ददिु पिेछ । त्यस्तो िािकािी ददएपनछ दिखास्तवालाको अस्थायी प्रमार्पत्र
स्वतः खािे ि हुिेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोक्िम प्रमार्पत्र ददएपनछ दताा अगधकािीले पत्रपत्रत्रका सम्बन्त्धी
ववविर् दताा ककताबमा ििाई िाख्नु पिेछ ।
(८) पत्रपत्रत्रकाको िाम, ककभसम ि िाषा परिवताि गिाुपिे िएमा वा कुिै पत्रपत्रत्रका
एकिन्त्दा बढी िाषामा प्रकाभशत गिुा पिे मा वा एक क्िल्लाबाि प्रकाभशत िइिहे को पत्रपत्रत्रका
अन्त्य क्िल्ला वा एकिन्त्दा बढी क्िल्लाबाि प्रकाभशत गिुापिे िएमा उपदफा (१) बमोक्िम दताा
अगधकािी समक्ष दिखास्त ददई सोको समेत प्रमार्पत्र भलिु पिेछ ।
(९) उपदफा (८) मा लेखखएदे खख बाहे क पत्रपत्रत्रकासम्बन्त्धी अन्त्य ववविर्मा कुिै
परिवताि गिुा पिे िएमा स्वीकृतीको निभमत्त त्यसको ववविर् प्रकाशकले दताा अगधकािीलाई
ददिु पिेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोक्िम ववविर् प्राप्त हुिासाथ दताा अगधकािीले उपदफा (७)

बमोक्िमको दताा ककताबमा ििाई त्यसको स्वीकृती सम्बक्न्त्धत प्रकाशकलाई ददिप
ु िेछ ।

(११) यस दफाबमोक्िम दताा िएको पत्रपत्रत्रकाको ववविर्मा िएका परिवतािहरूको
िािकािी दताा अगधकािीले प्रेस िक्िष्ट्रािलाई ददिु पिेछ ।
७ क. प्रमाणपत्रको दतान खारे जाः पत्रपत्रत्रकाका दताा खािे ि हुिसतिेछः–
(क)

पत्रपत्रत्रका

प्रकाशि

िगिे को

भमनतले

एक

वषाभित्र

त्यसको

भलखखत

सूचिा

मन्त्त्रालयलाई िददएमा, ति त्यस्तो सूचिा एकपिकमा बढीमा एक वषनको

5

अवधधको लाधग र लगातार पााँच पटक गरी पााँच वषनिन्दा बढी अवधधको लाधग
ददन पाइने छै न ,
८. पत्रपत्रत्रकाको स्वाममत्व हस्तान्तरणाः (१) दफा ७ बमोक्िम दताा िएको पत्रपत्रत्रकाको प्रकाशिको
स्वाभमत्व कािूिबमोक्िम हस्तान्त्तिर् िई कसैले प्राप्त गिे मा सो प्राप्त गिे व्यक्ततले सात
ददिभित्र त्यसको िािकािी तोककएको बमोक्िम दताा अगधकािीलाई ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्िमको िािकािी प्राप्त िएपनछ दताा अगधकािीले तत्सम्बन्त्धी
ववविर् दताा ककताबमा ििाई त्यसिी पत्रपत्रत्रकाको स्वाभमत्व हस्तान्त्तिर् िएको िािकािी प्रेस
िक्िष्ट्रािलाई ददिु पिेछ ।
९. पत्रपत्रत्रकामा उल्लेख गनप
न ननाः पत्रपत्रत्रकामा प्रकाशक, सम्पादक, मद्र
ु क ि छापाखािाको िाम तथा
प्रकाशि वषा ि अंक तोककएबमोक्िम स्पष्ट्ि बुखझिे गिी उल्लेख गिुापिेछ ।
10. पत्रपत्रत्रकाको आकार र पष्ृ ठ संखयााः (१) दफा ७ बमोक्िम दताा िई प्रकाभशत हुिे पत्रपत्रत्रकाको
न्त्यूितम आकाि ि पष्ट्ृ ठ संख्या तोककएबमोक्िम हुिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्िम तोककएको आकाि ि पष्ट्ृ ठ संख्यामा घिी गिी प्रकाभशत हुिे

पत्रपत्रत्रकालाई प्रदे श सिकाि वा प्रदे श सिकािको स्वाभमत्व िएको संस्थाबाि ददइिे सुववधा,
सहायता वा ववज्ञापि ददइिे छै ि ।
१1. पत्रपत्रत्रकाको प्रकाशनाः प्रकाशकले पत्रपत्रत्रकाको प्रत्येक संस्किर् दफा ७ बमोक्िमको दताा
ककताबमा उक्ल्लखखत ववविर्मा फिक िपािी प्रकाभशत गिुा पिेछ ।
१2. प्रकाशन बन्द गरे को सूचना ददनन पननाः दफा ७ बमोक्िम प्रमार्पत्र भलई संचालि गिे को
पत्रपत्रत्रकाको प्रकाशि तोककएबमोक्िम बन्त्द गिे मा सो बन्त्द गिे को सूचिा प्रकाशकले दताा
अगधकािीलाई ददिु पिेछ ।
१3. पूवन प्रततबन्ध नलगाइनेाः दफा १४ ि १५ बमोक्िमको अवस्थामा बाहेक कुिै पत्रपत्रत्रकामा कुिै
समाचाि, लेख वा अन्त्य कुिै पाठ्यसामग्री प्रकाभशत गिा पव
ू ा प्रनतबन्त्ध लगाईिे छै ि ।
१4. पत्रपत्रत्रका दतान खारे ज नगररनेाः दफा ७ बमोक्िम दताा िएको कुिै पत्रपत्रत्रकामा कुिै समाचाि,
लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाभशत गिे बापत त्यस्तो पत्रपत्रत्रकाको दताा खािे ि गरििे छै ि ।
१5. प्रकाशनमा प्रततबन्धाः दे हायका कुिाहरू ककताब वा पत्रपत्रत्रकामा प्रकाभशत गिा पाइिे छै िः–
(क) िेपालको सावािौमसत्ता ि अखण्डतामा आँच आउिे,
(ख) िेपालको सुिक्षा, शाक्न्त्त ि व्यवस्थामा खलल पिा िािे,
(ख १)

कसैको चरित्र हत्या वा अपमाि हुिे वा लैङ्गगक दहंसा वा वविेदलाई बढवा ददिे,
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(ग) ववभिन्त्ि िात िानत, धमा, वगा, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमिस्य उत्पन्त्ि गिे
तथा साम्प्रदानयक दि
ु ााविा फैलाउिे, ि
(घ) सवासाधािर् ििताको सदाचाि, िैनतकता ि सामाक्िक मयाादामा आघात पिा िािे ।
१6. प्रकाशनमा तनषेधाः (१) िाक्ष्ट्रय दहतलाई ध्यािमा िाखी प्रदे श सिकािले प्रदे श िािपत्रमा सूचिा
प्रकाशि गिी कुिै खास ववषय, घििा वा क्षेत्रसँग सम्बक्न्त्धत समाचाि, सूचिा वा अन्त्य कुिै
पाठ्यसामाग्री सोही सूचिामा तोककएको अवगधसम्मका लागग प्रकाशि गिा िपाउिे गिी वा
सोही सूचिामा तोककएको अगधकािीबाि िँ चाएि मात्र प्रकाभशत गिा पाउिे गिी आदे श िािी गिा
सतिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्िमको आदे श िािी िएपनछ कसैले पनि त्यस्तो समाचाि, सूचिा
वा पाठ्यसामग्री प्रकाशि, अिुवाद वा उद्धिर् गिा समेत हुँदैि ।
१७.

प्रततबम्न्धत प्रकाशन वा तनषेधधत प्रकाशन तनकासी, त्रबक्री ववतरण आदद गनन नहननेाः कसैले पनि
प्रनतबक्न्त्धत प्रकाशि वा निषेगधत प्रकाशि िािी िािी छाप्ि, त्रबक्री ववतिर् गिा वा प्रदशाि
गिा िा निकासी गिा हुँदैि ।
पररच्छे द –५
प्रेस रम्जष्रार, प्रेस प्रतततनधध तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था

१8.

प्रेस रम्जष्राराः (१) प्रदे शबाि प्रकाभशत हुिे पत्रपत्रत्रकाको सम्पर्
ू ा ववविर्हरूको अभिलेख िाख्ने
कामका लागग प्रदे श सिकािले एक प्रेस िक्िष्ट्रािको नियुक्तत गिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्िम नियत
ु त िएको प्रेस िक्िष्ट्रािको काम, कताव्य ि अगधकाि
तोककएबमोक्िम हुिेछः19. प्रेस प्रतततनधधसम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कुिै िेपाली वा ववदे शी प्रेस वा संचािसम्बन्त्धी संस्थाले
प्रदे शभित्र काम गिे आफ्िा प्रनतनिगधहरूको िाम, योग्यता ि कायाक्षेत्र समेत उल्लेख गिी
तोककए बमोक्िमको ववविर् तोककएको अगधकािी समक्ष पठाउिु पिेछ । ति, ववदे शी
भमत्रिाष्ट्रका िाष्ट्राध्यक्ष वा सिकाि प्रमुख वा उच्च स्तिीय प्रनतनिगध मण्डल प्रदे श भ्रमर्मा
आउँ दा साथमा आउिे पत्रकािहरूका सन्त्दिामा प्रचभलत कािि
ू बमोक्िम हुिेछ ।
(२) िाक्ष्ट्रयका चाड पवा वा ववशेष अवसिमा छोिो अवगधको लागग प्रदे श भ्रमर्मा
आउिे पत्रकािहरूका लागग प्रदे श सिकािले अस्थायी प्रेस प्रनतनिगध प्रमार्पत्र ददिे व्यवस्था
गिा सतिेछ ।
(3) उपदफा (2) बमोक्िम प्रेस प्रनतनिगध प्रमार्पत्र भलि चाहिे व्यक्ततले आफ्िो
काममा संलग्ि िहेको संस्थाको भसफारिस साथ तोककए बमोक्िमको योग्यताको प्रमार्पत्रको
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प्रनतभलवप संलग्ि िाखी तोककएको अगधकािी समक्ष दिखास्त ददिु पिेछ । प्रेस प्रनतनिगध
प्रमार्पत्र भलि चाहिे स्वतन्त्त्र पत्रकािले पनि सोही बमोक्िम दिखास्त ददि सतिेछ ।
(4) उपदफा (3) बमोक्िमको दिखास्त प्राप्त िएपनछ तोककएको अगधकािीले त्यस्तो
दिखास्त उपि आवश्यक िाँचबुझ गिी तोककएकोबमोक्िम दिखास्तवालालाई प्रेस प्रनतनिगध
प्रमार्पत्र वा अस्थायी प्रेस प्रनतनिगध प्रमार्पत्र ददि सतिेछ ।
(5) उपदफा (4) बमोक्िम प्रेस प्रनतनिगध प्रमार्पत्र वा अस्थायी प्रेस प्रनतनिगध
प्रमार्पत्र पाएको व्यक्ततले यस ऐि ि प्रचभलत कािि
ु को अगधिमा िही आफ्िो काया क्षेत्रभित्र
समाचाि संकलि गिा सतिेछ ।

।

(6) प्रेस प्रनतनिगध तथा स्वतन्त्त्र पत्रकािसम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोककएबमोक्िम हुिेछ
पररच्छे द –६
सजायसम्बनधी व्यवस्था

२0. प्रमाणपत्र नमलई छापाखाना संचालन गरे मााः (१) कसैले दफा ३ बमोक्िम प्रमार्पत्र िभलई
छापाखािा संचालि गिे मा दताा अगधकािीले त्यस्तो व्यक्तत वा संस्थालाई रू पचास हिाि
ििीवािा गरििेछ ।
(२) कसैले दफा ३ को उपदफा (४) बमोक्िम परिवताि िएको ववविर् िसच्याई
छापाखािा संचालि गिे मा दताा अगधकािीले त्यस्तो व्यक्तत वा संस्थालाई रू तीस हिाि
िरिवािा गिा सतिेछ ।
२1. झनट्टा वववरण ददएमााः कसैले दफा ३ ि ७ अिुसाि ददएको ववविर् िािी िािी झुट्िा ददएको
ठहिे मा नििलाई दताा अगधकािीले तीस हिाि रुपैयाँसम्म िरिवािा गिा सतिेछ ।
२2. ककताब नबनझाएमााः कसैले दफा ५ बमोक्िम बझ
ु ाउिु पिे ककताब िबुझाएमा दताा अगधकािीले
बुझाउिु पिे ककताबको मूल्य ि सो मल्
ू य बिाबिको िकम िरिवािा गिा सतिेछ ।
२3. उल्लेख गनन पनन कनरा उल्लेख नगरे मााः कुिै प्रकाशकले दफा ६ ि ९ अिुसाि ककताब वा
पत्रपत्रत्रकामा उल्लेख गिुापिे कुिा उल्लेख िगिे मा त्यस्तो प्रकाशकलाई दताा अगधकािीले पाँच
हिाि रुपैयाँ िरिवािा गिा सतिेछ ।
24. अनधधकृत तबरले प्रकाशन प्रकामशत गरे मााः (१) कसैले दफा ७ बमोक्िम प्रमार्पत्र िभलईकि
कुिै प्रकाशि प्रकाभशत गिे मा त्यस्तो व्यक्ततलाई पचास हिाि रुपैयाँसम्म िरिवािा गरििेछ ।
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(२) कसैले दफा ७ को उपदफा (९) बमोक्िम परिवताि िएको ववविर् िसच्याई
प्रकाशि प्रकाभशत गिे मा त्यस्ता व्यक्ततलाई दताा अगधकािीले तीि हिाि रुपैयाँसम्म िरिवािा
गिा सतिेछ ।
२5. प्रततबम्न्धत प्रकाशन वा तनषेधधत प्रकाशन प्रकामशत गरे मााः कसैले दफा १४ बमोक्िम प्रनतबन्त्ध
लगाइएको वा दफा १५ बमोक्िम निषेध गिे को कुिै कुिा प्रकाशि गिे मा त्यस्तो प्रकाशक वा
सम्पादकलाई सो काम गिे बापत प्रचभलत कािि
ु ले कुिै सिाय हुिे िहे छ ििे सोही बमोक्िम
सिाय हुिेछ ि सो ििएमा दश हिाि रुपैयाँसम्म िरिवािा गरििेछ ।

२6. प्रततबम्न्धत प्रकाशन वा तनषेधधत प्रकाशन तनकासी, त्रबक्री ववतरण आदद गरे मााः (१) कसैले
प्रनतबक्न्त्धत प्रकाशि वा निषेगधत प्रकाशि निकासी गिे मा नििलाई दताा अगधकािीले पाँच
हिाि रुपैयाँसम्म िरिवािा गिी त्यस्तो प्रकाशि िफत समेत गिा सतिेछ ।(२) कसैले
प्रनतबक्न्त्धत प्रकाशि वा निषेगधत प्रकाशि िािी िािी छापेमा वा त्रबक्री ववतिर् गिे मा वा
प्रदशाि गिे मा दताा अगधकािीले त्यस्तो व्यक्ततलाई

पाँच हिाि रुपैयाँसम्म िरिवािा गिी

त्यस्तो प्रकाशि िफत समेत गिा सतिेछ ।
२7. तनषेधधत प्रकाशन अननवाद तथा उद्धरण गरे मााः कसैले तनषेधधत प्रकाशन अननवाद तथा उद्धरण
गरे मा त्यस्तो व्यक्ततलाई दताा अगधकािीले पाँच हिाि रुपैयाँसम्म िरिवािा गिी त्यस्तो
प्रकाशि िफत समेत गिा सतिेछ ।
28. ववदे शी प्रकाशन पैठारी गरे मााः कसैले दफा १६ बमोक्िम िोक लगाइएको ववदे शी प्रकाशि पैठािी
गिे मा दताा अगधकािीले त्यस्तो व्यक्ततलाई पाँच हिाि रुपैयाँसम्म िरिवािा गिी त्यस्तो
प्रकाशि िफत समेत गिा सतिेछ ।
29. प्रेस प्रतततनधधको प्रमाणपत्र नमलई काम गरे मााः (१) दफा 19 को उपदफा (५) बमोक्िम प्रमार्पत्र
िपाएको व्यक्ततलाई प्रदे श सिकाि वा प्रदे श सिकािको स्वाभमत्वमा िहे को संस्थाबाि प्रेस
प्रनतनिगधलाई ददइिे सवु वधा, सहायता वा सहुभलयत ददइिे छै ि ।
(२) दफा 19 को उपदफा (१) बमोक्िमको ववविर् उपलब्ध िगिाउिे प्रेस वा संचाि
सम्बन्त्धी संस्थालाई प्रदे श सिकाि वा प्रदे श सिकािको स्वाभमत्वमा िहे को संस्थाबाि ददइिे
सुववधा, सहायता वा सहुभलत ददइिे छै ि ।
(३) दफा 19 को उपदफा (५) बमोक्िम प्रमार्पत्र पाएको कुिै व्यक्ततले प्रदे श सिकाि
वा प्रदे श सिकािको स्वाभमत्वमा िहे को संस्थाबाि पाएको सुववधा, सहायता वा सहुभलयत

दरू
ु पयोग गिे मा मन्त्त्रालयले त्यस्तो व्यक्ततको प्रमार्पत्र अवगध तोकी निलम्बि गिा, कफताा
भलि वा िद्द गिा सतिेछ ।
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(४) दफा 19 को उपदफा (५) बमोक्िम प्रमार्पत्र पाएको कुिै ववदे शी प्रेस प्रनतनिगधको
कक्रयाकलाप िाक्ष्ट्रय दहत प्रनतकूल छ िन्त्िे लागेमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो व्यक्ततको प्रेस
प्रनतनिगध प्रमार्पत्र कफताा भलि वा िद्द गिा सतिेछ ।
३0. पननरावेदनाः यस परिच्छे द बमोक्िम दताा अगधकािीले गिे को निर्ाय उपि गचत्त िबुझ्िे व्यक्ततले
सो निर्ाय िएको भमनतले पैतीस ददिभित्र तोककएको अदालतमा पुििावेदि ददि सतिेछ ।
पररच्छे द–७
ववववध
३1. िततपूततन पाउनेाः यस ऐिबमोक्िम िफत गरिएको प्रकाशि, प्रनतबक्न्त्धत प्रकाशि वा निषेगधत
प्रकाशि िठहिे मा वा िुि अभियोग बापत िफत िएको हो सो अभियोग प्रमाखर्त ििएमा
प्रकाशक वा धिीले प्रदे श सिकािबाि निम्िािस
ु ाि क्षनतपनू ता पाउिेछः–िबचष
(क) मूल्य तोककएको प्रकाशि िफत िएकोमा त्यस्तो प्रकाशि त्रबक्री गदाा प्रकाशक वा धिीले
पाउि सतिे वास्तववक मोल बिाबिको िकममा िबढाई, । ति, ककताबको हकमा प्रकाशक
वा ककताब धिीले ककताब कफताा बुखझभलएमा क्षनतपूनता पाउिे छै ि ।
(ख) मूल्य ककिाि ििएको अन्त्य सामग्रीको हकमा त्यस्तो सामग्री प्राप्त वा प्रकाभशत गदाा
व्यहोिुा पिे को वास्तववक मल्
ू यमा िबढाई ।
३2.

सम्पादक वा प्रेस प्रतततनधधको योग्यतााः यस ऐिबमोक्िम प्रमार्पत्र भलई प्रकाशि हुिे

पत्रपत्रत्रकाको सम्पादक हुिे तथा प्रेस प्रनतनिगध िई काम गिे व्यक्ततको योग्यता तोककए
बमोक्िम हुिेछ ।
३3.

पत्रपत्रत्रकाको

वगीकरणाः

तोककएको

अगधकािीले

पत्रपत्रत्रकालाई

तोककएको

आधािमा

श्रेर्ी

वविािि गिा सतिेछ । यसिी वगीकिर् गिाु पदाा तोककएको अगधकािीले प्रेस काउक्न्त्सलसँग
पिामशा भलिु पिेछ ।
३4.

नगरे को काम बापत नाम प्रकामशत गरे मााः कुिै व्यक्ततको िाम, सम्पादक, प्रकाशक वा मुद्रक
ििी कुिै ककताब वा पत्रपत्रत्रकामा प्रकाभशत िएको िहे छ ि सो कुिा नििले िगिे को िए
त्यस्तो कुिा प्रकाभशत िएको थाहा पाएपनछ दताा अगधकािी समक्ष िि
ु व्यहोिाबाि आफ्िो िाम
छावपि गएको छ सो व्यहोिालाई खण्डि गिी सूचिा गिा सतिेछ ।

३5.

प्रदे श सरकार बादी हननेाः यस ऐिअन्त्तगातको मद्
ु दा प्रदे श सिकाि बादी हुिेछ ।

३6.

अधधकार सनम्पन सकनेाः प्रदे श सिकािले प्रदे श िािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गिी यस ऐिअन्त्तगात
आँफूले पाएको अगधकािमध्ये कुिै वा सबै अगधकाि कुिै अगधकािीले प्रयोग गिा पाउिे गिी
सुम्पि सतिेछ ।
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३7.

तनयम बनाउने अधधकाराः यस ऐिको उद्दे श्य कायाान्त्वयि गिा प्रदे श सिकािले नियमहरू
बिाउि सतिेछ ।

38.

यस ऐन बमोम्जम हननेाः यस ऐिमा लेखखए िनत कुिामा यसै ऐिबमोक्िम ि अन्त्य ववषयमा
प्रचभलत कािूिबमोक्िम हुिेछ ।

39.

बचाउाः यो ऐि लागू हुिु िन्त्दा अनघ पाएको प्रमार्पत्र यसै ऐिबमोक्िम पाए सिह मानििेछ ।

11

