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पृPभूिम

संिवधानसभाको दोSो िनवा3चनपिछको -व/थािपका संसUले २०७२ सालमा जारी गरे को संघीय गणताि+Yक
नेपालको नयाँ संिवधानमा =ेसका अिधकार उ]लेख गAरएको छ । संवैधािनक हकहcलाई सं/थागत गदe अिघ बढ् न
सोही अनुसारको नीित तथा कानुनहc आवhयक पछ3 ।
संिवधानको उiेhय, आमस%ार नीितको काया3+वयन र पAरवjतत स+दभ3मा संघीय ढाँचा अनुसारको सूचना तथा
स%ार स)ब+धी ऐेन तयार पान3 २०७३ साल पुस २१ गते सरकारले =शासकoय अदालतका अpयq काशीराज
दाहालको अpयqतामा आमस%ार नीित काया3+वयनका लािग उr/तरीय सुझाव सिमित गठन गयt । जसमा दुई
जना िवu, अथ3 म+Yालयका सिचव, =धानम+Yी काया3लयका सिचव, स%ार म+Yालयका सिचव र स%ार
म+Yीका =ेस स]लाहकार पदेन सद/य िथए ।
सिमितले २०७४ साल असोजमा आमस%ार िवधेयकको =ारि)भक म/यौदा तयार पारी सरकारलाई बुझाएर
म/यौदालाई अि+तम cप wदन थप समय लाxे जनाउँ दै सिमितको )याद थप गन3 आyह गरे को िथयो । तर,
सरकारले )याद थप गरे न ।
२०७४ सालमा /थानीय तह, =देश र संघको िनवा3चनपिछ मुलुकमा संघीयताको काया3+वयन सुc भयो । नयाँ
सरकार गठन भएपिछ दाहाल सिमितलाई पुन: सकृ य पाAरयो । सो सिमितले २०७५ साल असारमा आमस%ार
िवधेयकको =ारि)भक म/यौदा तयार पारी सरकारलाई बुझाएको छ । सिमितले स%ारसँग स)बि+धत िविभ{
सं/था, िवu, पYकार लगायतसँग छलफल गयt । तर, सिमितमा पदेन सद/य समेत नरहेको पYकार महासंघ
अस+तु|ी -} गदe सिमितेले आयोजना गरे को छलफलमा सहभागी भएन । तर, पYकार महासंघले आमस%ार
स)ब+धी नमूना िवधेयक तयार पारी २०७५ असार २२ गते सरकारलाई बुझायो ।
२०७५ साउन १० गते बसेको मि+YपAरषUको बैठकले आमस%ार स)ब+धी िवधेयक बनाउन सैाि+तक सहमित
=दान गरे को हो ।
म/यौदाका मुÄय =ावधानहc
आमस%ार =ािधकरण: म/यौदा िवधेयकमा आमस%ार =ािधकरणको -व/था गAरएको छ । =ािधकरणको मुÄय
काम कत3- र अिधकारमा पYपिYका र अनलाइनको अिभलेखीकरण गनÇ र रे िडयो तथा टेिलिभजन िसxलन
िवतरक स%ालन गनÇ अनुमितपY =दान गनÇ, निवकरण गनÇ, िनयमन गनÇ, अिभलेख राÉे छ । य/तै रे िडयो र
टेिलिभजनका लािग wÑÖे +सी योजना िनमा3ण गनÇ, Üयसको )यािपङ गरी संघ, =देश र /थानीय तहमा िवतरणका

लािग सरकारलाई िसफाAरस गनÇ, आमस%ार माpयमहcलाई wदइने सुिवधाबारे सरकारलाई िसफाAरस गनÇ छ ।
रािàय आमस%ार नीित २०७३ मा आवhयकता अनुसार आमस%ार =ािधकरण ज/ता िनकायहc /थापना गन3
सwकने -व/था उ]लेख िथयो ।
पYपिYका: पYपिYका अिभलेखीकरणका लािग =ािधकरणमा िनवेदन wदनुपनÇ, दरखा/तमा उ]लेिखत पिYकाको
नामसँग िम]ने गरी अकt कु नै पिYका =ािधकरणमा अिभलेखीकरण भइसके को छ भने Üयसको जानकारी wदने,

रािàय /तरको पिYकाको कु नै िववरण पAरवत3न गनु3 परे मा =ािधकरणबाट /वीकृ त गराउनु पनÇ =ावधान
रािखएको छ । यसैगरी सरकार वा सरकारको /वािमÜव भएको सं/थाबाट उपलâध गराइने सेवा सुिवधा तथा
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िवuापन उपलâध गराउने =योजनका लािग पYपिYकाको वगäकरण गनÇ र पYपिYकको वगäकरण गदा3 =काशन
सं/थाको भौितक पूवा3धार, जनशि}, लगानी, उiेhय, /वािमÜव, पYपिYकाको पãँच qेYलाई आधार बनाउने
पिन िवधेयकमा उ]लेख गAरएको छ ।
=देश/तरीय पYपिYका िनयमन तथा -व/थापन स)ब+धी -व/था =देश कानून र /थानीय /तरीय पYपिYकाका
िनयमन र -व/थापन स)ब+धी -व/था /थानीय कानून बमोिजम -व/था गAरएको छ ।
=सारण स)ब+धी -व/था: =सारण सं/थाले इजाजYपY िलनुपनÇ, Üयसका लािग =ािधकरणमा िनवेदन wदनुपनÇ,
=देश र /थानीय तह /तरका लािग =देश र /थानीय तहमा िनवेदन wदन सwकने, िवuापन रिहत काय3åम =सारण
गन3का लािग शत3 तोçे -व/था रािखएको छ । य/तै =सारण माpयमलाई साव3जिनक सेवा =सारक, सामुदाियक

=सारक र िनजी एवं -ापाAरक =सारकका cपमा वjगकरण गनÇ, /वािमÜव, लगानी पूवा3धार, जनशि} ज/ता
िवषयलाई आधार मानी सुिवधा उपलâध गराइने -व/था पिन िवधेयकमा छ ।
साव3जिनक, सामुदाियक तथा -ापाAरक =सारकले संघ, =देश वा अ+तरा3िàय =सारक माpयमबाट =साAरत
समाचार तथा समाचार =धान सामyीका साथै काय3åमहcलाई =ािधकरणले अनुगमन, िनयमन तथा आवhयक
िनदÇशन wदने -व/था पिन गAरएको छ । य/तै रे िडयो तथा टेिलिभजनको wÑÖे +सीलाई रािàय Sोत मानी सोही
आधारमा बाँडफाँड तथा िवतरणको योजना बनाई =ािधकरणले wÑÖे +सी िवतरण गन3 सरकारलाई िसफाAरस
गनÇ, wÑÖे +सी =योगको इजाजतको अविध १८ वष3 ãने र =ाकृ ितक =कोप, महामारी र मानवीय संकटको
अव/थामा उारको जानकारी र सूचना =वाहको लािग िवशेष आकि/मक ÑÖे +सी -व/था गनÇ पिन -व/था
गAरएको छ ।
अनलाइन स)ब+धी -व/था: =ािधकरणले अनलाइन स%ार माpयमको अिभलेखीकरण गनु3 पनÇ, अनलाइन
पYकाAरताको =माणपY wदनुपनÇ, बेवसाइटको िववरण राÉु पनेु3 -व/था गAरएको छ । िवदेशबाट =कािशत
अनलाइन +यूज पोट3लमा =कािशत वा =साAरत कु नै सामyी कानून िवपAरत भए =ािधकरणले Üय/तो सामyीलाई

नेपालिभY =काशन वा =सारण गन3 रोक लगाउन सçे -व/था पिन िवधेयकमा उ]लेख गAरएको छ ।
èमजीवी पYकार: िवधेयकमा èमजीवी पYकारको सेवा शत3को संरqण, +यूनतम पाAरèिमक, कम3चारी,

èमजीवी पYकार तथा कामदारको िविनयमावलीमा उ]लेख ãनुपनÇ िवषयका स)ब+धमा +यूनतम मापदêड
िनधा3रण सिमित गठन गन3 सिमित गठन गनÇ -व/था पिन छ ।
स%ार स)ब+धी अ+य -व/था: स%ार स)ब+धी अ+य -व/थामा /विनयमन, आचारसंिहताको /वघोषणा,
लगानी स)ब+धी -व/था छ । लगानीको Sोत खुलाउनु पनÇ, कु नै आमस%ार माpयममा पचास =ितशत भ+दा
बढी लगानी गरी स%ालन गरे का -ि}, पAरवार वा समूहले अ+य =काशन वा =सारण माpयमको /वािमÜवमा
िनणा3याÜमक िह/सा ãने गरी लगानी गन3 नपाइने -व/था रािखएको छ ।

य/तै िवदेशी -ि} वा सं/थाले कु नै पिन आमस%ार माpयमको पूवा3धार र =िविधको िवकासमा कू ल लगानीको
पिrस =ितशत भ+दा बढी लगानी गन3 नपाइने, िवदेशी लगानी सिहत संयु} लगानीमा स%ालन गAरएको कु नै
पYपिYकाको स)पादक, पYकार, कामदार वा कम3चारी नेपालको नागAरक ãने पिन म/यौदा िवधेयकमा उ]लेख
गAरएको छ ।
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रािàय आमस%ार नीित २०७३ मा िवदेशी लगानीकता3को भूिमका िनणा3यक ãने गरी िवदेशी लगानीलाई
=ोÜसाहन गAरने छैन भ{े उ]लेख गAरएको िथयो ।
=ेस =ितिनिधको -व/था, आमस%ार माpयममा =काशन गन3 ãने/नãने, स%ार =िशqण =ितPानको /थापना,
स%ार संyहालय तथा अpययन =ितPानको /थापना, wकताबको अिभलेखीकरण गराउनु पनÇ, वृित िवकास कोषको
/थापना, पYकार क]याण कोषको /थापना, सूचना बíकको /थापना गनÇ कु रा पिन िवधेयकमा उ]लेख गAरएको
छ।
सजाय र पुनरावेदन स)ब+धी -व/था: इजाजY पY निलई काय3åम उÜपादन, िवतरण तथा डाउिलìक गरे मा
इजाजत पY द/तुर वापत लाxे द/तुर बराबर रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरीवाना वा एक वष3स)म

कै द वा दुवै सजाय ãने, =काशन तथा =सारण गन3 नãने कु रा गरे मा िवषयको गा)भीय3ता हेरी पrीस हजार
cपैयाँस)म जरीवाना वा एक वष3स)म कै द वा दुवै सजाय ãने -व/था गAरएको छ । तर कारवाही र जरीवाना
गनु3 अिघ =ािधकरणले सफाइको मौका wदनुपनÇ, =ािधकरणले गरे को सजाय उपर पैतीस wदनिभY स)बि+धत उr
अदालतमा पुनरावेदन लाx सçे -व/था पिन िवधेयकमा छ ।
म/यौदाका मूलभूत सम/या

सैाि+तक र -वहाAरक पqमा िवधेयकमा कितपय कु रा /प| छैन । म/यौदा िवधेयकमा देिखएका सम/या
िनîानुसार छन् :
•

आमस%ार =ािधकरणको गठन गदा3 नेपाल सरकारले िनयु} गरे को एक जना अpयq र चार जना सद/य
उ]लेख गAरएको छ । यसले समावेशी िसा+तलाई आÜमसाथ गरे को छैन ।

•

पYकार र संचार माpयमलाई फौजदारी नभई देवानी कानुनअनुसार सजाय ãने िवï-ापी मा+यता र
अñयास रहदै आएको छ । तर, पAरóछेद ९ को दफा ५५ को २ मा कसैले दफा ५० बमोिजम =काशन
तथा =सारण गन3 नãने कु रा गरे मा िवषयको गा)भीय3ता हेरी पrीस हजार cपैयाँस)म जAरवाना वा एक
वष3स)म कै द वा दुवै सजाय ãनेछ भनी गAरएको -व/था आपिôजनक छ ।

•

अनलाईन संचारमाpयम Cलेटफम3का िहसावले माY फरक भएपिन यसलाई पYकाAरतासँग स)बि+धत
िवषयमा पYपिYका सरहको -वहार गAरएको छैन जसले गदा3 यसमा =कािशत सामाyीको िवषयमा
िवöुतीय कारोवार ऐनज/ता कानूनहc आकjषत ãने खतरा देिख+छ ।

•

पYपिYका र =सारण माpयमको वगäकरण गनÇ -व/था गAरएको छ र सोही अनुसार सरकारी सेवा
सुिवधा =ाõ ãन सçे -व/था गAरएकोमा पYकाAरता गनÇ अनलाइनको भने वगäकरण गनÇ -व/था
उ]लेख गAरएको छैन ।

•

पYपिYकाले गलत काय3 गरे को =मािणत गरे मा Üय/तो पिYकालाई मनािसव =ितब+ध लगाउन सwकने र
=सारण माpयमले िनयम िवपAरत काय3 गरे मा इजाजतपY रi गन3 सwकने =ावधान रािखएको छ ।
अदालतबाट =मािणत नभएमा भ{े -व/था नराÄदा अिधकारको दुcपयोग ãने स)भावना छ ।
अनलाइनबारे यस स)ब+धी के ही उ]लेख गAरएको छैन ।
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•

िवदेशबाट =काशन वा =सारण ãने अनलाइन +यूज पोट3लमा =कािशत वा =साAरत कु नै सामyी दफा
५० िवपरीत भएमा =ािधकरणले Üय/तो सामyीलाई नेपालिभY =काशन वा =सारण गन3 रोक लगाउन
सçे =ावधान रािखएको छ । Üयसले गदा3 अिधकारको दुcपयोग ãने स)भावना रह+छ।

•

पYकारहcको हक िहतका लािग लामो समयको संघष3पिछ ]याइएको èमजीवी पYकार ऐनलाई खारे ज
गनÇ पAरक]पना जे जसरी गAरएको छ, Üयो गलत छ । èम ऐनले माY पYकाAरता qेYसँग स)बि+धत
मुiाहcलाई स)बोधन गन3 सúदैन जवwक म/यौदामा आमस%ार सं/थाले आùनो सं/थाको कम3चारी,
èमजीवी पYकार तथा कामदारको िनयुि}, अवकाश तथा सेवाको शत3 तथा सुिवधा स)ब+धी िवषय
=चिलत èम ऐेन अनुकुल ãने गरी िविनयमावलीमा समावेश गरी लागू गनु3 र िनयमावली लागू गनु3 अिघ
आमस%ार सं/थाले =ािधकरणको सहमित िलनुपनÇ उ]लेख छ ।

•

िवधेयकमा आमस%ार माpयमले /विनयमनको िसा+त लागू गनÇछ र Üयसका लािग आमस%ार सं/थाले
=काशन वा =सारणको /वािनयमन र /वमू]याकनका लािग स)बि+धत िवuहc रहेको एक आमस%ार
/विनयमन सिमित गठन गनÇ र आमस%ार स%लक सिमितले आùनो र आùना कम3चारीका लािग
आचारसंिहताको िनमा3ण गरी /वघोषणा सिहत साव3जिनक गनÇ उ]लेख गAरएको छ । /विनयमनको
िसा+त र आचार संिहताको घोषणालाई कानूनûारा नै बाpयकारी बनाउनु /विनयमन गनÇ िसा+त
िवपAरत ã+छ ।

•

िवधेयकमा म/यौदामा िमिडयाको /वािमÜवका िवषयमा गAरएका =ावधान िवरोधाभाषपुण3 र
अ+यौलपुण3 रहेको छ । कु नै आमस%ार माpयममा पचास =ितशतभ+दा बढी लगानी गरी स%ालन गरे मा
-ि}, पAरवार वा अ+य समूहले अ+य =काशन वा =सारण माpयमको /वािमÜव िनण3याÜमक िह/सा ãने
गरी लगानी गन3 नपाउने -व/था म/यौदामा उ]लेख गAरएको छ । तर, हाल Üयसरी स%ालनमा
िमिडयामा छन् भने ितनीहcका स)ब+धमा के ãने भ{े उ]लेख गAरएको छैन । Üयसैगरी अ+य िमिडया र
अc qेYमा लगानी गरे काको हकमा के गनÇ उ]लेख छैन । आगामी wदनमा Üयसरी लगानी गन3 पाइने wक
नपाइने, िमिडयामा लगानी गनÇको अc qेYमा लगानी छ भने Üयसको Sोत खुलाउनु पनÇ wक नपनÇ उ]लेख
गAरएको छैन ।

•

=ेस काउि+सलले िवगतमा गदe आएको वगäकरणलगायतका कितपय काम आमस%ार =ािधकरणले गनÇ
काममा समावेश गAरएकाले र =ेस काउि+सलको छु üै अि/तÜव पिन /वीकार गAरएकाले आगामी wदनमा
=ेस काउि+सलको भूिमका के ãने भ{े अ+योल िसज3ना भएको देिख+छ ।

मुÄय सुझाव

•

आमस%ार =ािधकरणको गठन गदा3 समावेशी िसा+तलाई pयान wदन आवhयक छ । Üयसैगरी मिहलाको
=ितिनिधÜव सुिनि†त गन3 आवhयक छ ।

•

आमस%ार माpयम र पYकारलाई देवानी कानून अनुसार -वहार गनु3पनÇ ã+छ । फौजदारी कानूनसँग
आकjषत ãने =ावधानहc हटाउन आवhयक छ ।

•

अनलाइन स%ार माpयमले पYकाAरता गनÇ åममा ãने कु नै ग]ती ãन गए Üयहाँ काय3रत पYपिYका
एवं =सारण माpयम सरह -व/था तथा -वहार ãनु पछ3 ।
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•

पYपिYका र रे िडयोको ज/तै अनलाइनको पिन वगäकरण गनु3पछ3 । र, अनलाइनलाई सरकार वा
सरकारको /वािमÜवमा भएको सं/थाबाट उपलâध गराइने सेवा सुिवधा तथा िवuापन उपलâध गराउने
-व/था राÉ आवhयक छ ।

•

पYपिYकाले गलत काय3 गरे को लागेमा उ} िबषय अदालतबाट =मािणत भएमा माY मनािसव =ितब+ध
लगाउन सwकने र =सारण माpयमले िनयम िवपAरत काय3 गरे को अदालतबाट =मािणत भएमा माY
इजाजतपY रi गन3 सwकने =ावधान राÉ आवhयक छ । अनलाइन सचार माpयमको हकमा पिन यही
=ावधान राÉ आवhयक छ ।

•

िवदेशबाट =काशन वा =सारण ãने अनलाइन +यूज पोट3लमा =कािशत वा =साAरत कु नै सामyी दफा
५० िवपरीत भएमा =ािधकरणले Üय/तो सामyीलाई नेपालिभY =काशन वा =सारण गन3 रोक लगाउन
सçे छ तर Üयसको िनि†त समयिभY अदालतबाट =मािणत गराउनु पनÇछ भ{े -व/था राÉ आवhयक
छ।

•

èमजीवी पYकार ऐेनलाई कायमै राÉु पछ3 । आवhयक परे èम ऐेनका =ावधानहcको मूल मम3लाई समेत
समे°ने गरी संशोधन गनु3 पछ3 ।

•

िवधेयकमा आमस%ार माpयमको /विनयमन र आचार संिहताको घोषणा गनु3 पनÇ =ावधानलाई हटाउन
आवhयक छ । /विनयमन र स)बि+धत सं/थाले आचार संिहता जारी गनÇ वा नगनÇ भ{े कु राको िज)मा
स)बि+धत सं/थालाई नै wदन आवhयक छ ।

•

=ेस काउि+सलको भूिमका र Üयसको qेYािधकारलाई पिन pयान wदन आवhयक छ ।

•

आमस%ार माpयममा पचास =ितशतभ+दा बढी लगानी गरी स%ालन गरे मा -ि}, पAरवार वा अ+य
समूहले अ+य =काशन वा =सारण माpयमको /वािमÜव िनण3याÜमक िह/सा ãने गरी लगानी गन3 नपाउने
-व/था उ]लेख गAरएको छ । हाल Üयसरी स%ालनमा िमिडयामा छन् भने ितनीहcका स)ब+धमा पिन
/प| पान3 आवhयक छ । िमिडया र अc qेYमा लगानी गरे काको हकमा पिन /प| पान3 आवhयक छ ।

दफावार सम/या र सुझाव
िवöमान -व/था

ãनु पनÇ

कै wफयत

पAरóछेद- दफा २ (ख) “अ+य पYपिYका'' भ{ाले दफा २ (ख) “अ+य पYपिYका'' भ{ाले समाचार
१
समाचारपY र समाचार बाहेक कला, समाचार र समाचारमुलक सामyीलाई समाचारमुलक

सािहÜय, िवuान, पय3टन, चलिचY =ाथिमकतामा नराखी कला, सािहÜय,
लगायतका िविभ{ िवöालाई समेटी िवuान, पय3टन, चलिचY लगायतका
=काशन ãने पYपिYका स)झनु पछ3 ।
िविभ{ िवöालाई समेटी =काशन ãने
पYपिYका स)झनु पछ3 ।

र

सामyीले दैिनक र
साõािहक
cपमा
=कािशत
ãने
पिYकालाई समेत
समे°ने भएकाले ।
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दफा २ (ग) “आमस%ार” भ{ाले सूचना
तथा स+देश सं=ेषण गनÇ उiेhयले /थापना
भई =काशन तथा =सारण ãने सरकारी,
सामुदाियक र िनजी qेYवाट स%ािलत

दफा २ (ग) “आमस%ार” भ{ाले
समाचार,
सूचना तथा स+देश
सं=ेषण गनÇ उiेhयले /थापना भई
=काशन तथा =सारण ãने सरकारी,

समाचार
पYकाAरताको
अिभ{ अंग भएकाले
र
पYकाAरताका
िवöुतीय तथा मुIणका स%ार माpयम सामुदाियक र िनजी qेYवाट स%ािलत लािग
आमस%ार
स)झनुपछ3 ।
िवöुतीय तथा मुIणका स%ार माpयम मुÄय
माpयम
स)झनुपछ3 ।
भएकाले ।
दफा २ (झ) “पYपिYका“ भ{ाले आविधक cपमा मुIण ãने वा इ+टरनेट पYपिYकाले
सबै
समाचारपY, समाचारपिYका र अ+य =िविधमाफ3 त =काशन ãने समाचारपY खालका पिYकालाई

पYपिYका स)झनु पछ3 ।

र पिYका स)झनु पछ3 ।

दफा २ (ञ) “पYकार”
आमस%ारमा =सारण ãने

दफा २ (ञ) “पYकार” भ{ाले समाचार
आमस%ारमा =सारण ãने सामyी सामyी

भ{ाले
सामyी
संकलन, लेखन वा स)पादन गनÇ -ि}
स)झनु पछ3 र सो शâदले स)पादक,
फोटोपYकार, úयामेरामेन¸ समाचार
वाचक¸ -ì™यिचYकार, भाषा स)पादक,
वेभिडजाइनर र /त)भ लेखकसमेतलाई
जनाउँ छ ।

समावेश
भएकाले ।

संकलन, लेखन वा स)पादन वा
=काशन/=सारणमा भूिमका िनवा3ह गनÇ
-ि} स)झनु पछ3 र सो शâदले
स)पादक, फोटोपYकार, úयामरापस3न¸
समाचार वाचक¸ -ì™यिचYकार,
भाषा स)पादक, िडजाइनर र /त)भ
लेखकसमेतलाई जनाउँ छ ।

गनÇ

शाखामा
संकलन,
वा

लेखन
स)पादनका
अितAर}
=काशन/=सारणमा
भूिमका
िनवा3ह
जनशि} पिन ãने
भएकाले ।
úयामरापस3नले
लíिगक िवभेद नगनÇ
भएकाले ।
िडजाइनर
राÄदा
/प| ãने भएकाले ।

दफा २ (प) “समाचारपY“ भ{ाले दफा २ (प) “समाचारपY“ भ{ाले समाचारपYले

साव3जिनक
महÜवका
समसामियक समाचारलाई िवशेष =ामिथकता wदई
िवषयका qेYमा AटCपणी भएको वा =कािशत ãने पिYका स)झनु पछ3 ।
नभएको िलखत, समाचार तथा िवचारहc
समेत भएको साव3जिनक cपमा िवåo वा
िवतरण ãने पYपिYका स)झनु पछ3 ।

समाचार
तथा
समाचारमूलक
सामyीलाई
=ाथिमकता
wदने
भएकाले ।
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दफा २ (फ) “स)पादक” भ{ाले
आमस%ार स%ालन सं/थाको समाचार
वा समाचारमूलक काय3åमको उÜपादन
तथा =काशन वा =सारण अिधकार र

स)पादक समाचार
वा समाचारमूलक
काय3åमको
मुÄय
िज)मेवारी बहन गनÇ
उôरदाियÜव बहन गनÇ स)पादक, =धान अिधकार र उôरदाियÜव बहन गनÇ पYकार भएकाले ।
स)पादक वा समाचार =मुख स)झनु पछ3 पYकर स)झनु पछ3 ।
।

पAरóछेद२

दफा ८ (ङ) आमस%ारसँग स)वि+धत
-वसायमा =Üयq वा अ=Üयq cपमा
/वािमÜव वा िनजी /वाथ3 भएको ।

दफा २ (फ) “स)पादक” भ{ाले
आमस%ार स%ालन सं/थाको समाचार
वा समाचारमूलक काय3åमको उÜपादन
तथा =काशन वा =सारणको =मुख

दफा ८(ङ) आमस%ारसँग स)वि+धत संलxता
-वसायमा =Üयq वा अ=Üयq cपमा भए/नभएको
/वािमÜव वा संलxता भएको ।
छु üाउन सहज ãने

भएकाले ।
दफा १२ (छ) तोwकएका अ+य काय3 गनÇ ।

दफा दफा १६ (३) =ािधकरणले आवhयक पनÇ
िवu कम3चारी तोwकए बमोिजमको
=कृ या अपनाई िलन सçे छ ।

पAरóछेद३

हटाउनु पनÇ

/षCट नभएकाले

दफा १६ (३) =ािधकरणले आवhयक करार
उ]लेख
पनÇ
िवu
कम3चारी
तोwकए गरे पिछ =कृ या /प|
बमोिजमको =कृ या अपनाई करारमा ãने भएकाले ।
िलन सçे छ ।

दफा १८ (८) =ािधकरणले उपदफा (१)
बमोिजम अिभलेखका लािग पेश ãन
आएको िनवेदन जाँचबुँझ गदा3 कानून
वमोिजम =कृ या पुगेको नपाइएमा कारण

दफा १८ (८) =ािधकरणले उपदफा /प| ãने भएकाले
(१) बमोिजम अिभलेखका लािग पेश
ãन आएको िनवेदन जाँचबुँझ गदा3
कानून वमोिजम =कृ या पुगेको

खोली िनवेदन wफता3 गनु3पनÇछ र अिभलेख
भएको पYपिYकाको िववरण खु]ने भए
तोwकएको ढाँचामा छु üै अिभलेख wकताव
खडा गरी राÉु पनÇछ ।

पाइएमा अिभलेिखकरण गनु3 पनÇछ ।
तर =कृ या र कारण खोली िनवेदन
wफता3 गनु3पनÇछ र अिभलेख भएको
पYपिYकाको िववरण खु]ने भए
तोwकएको ढाँचामा छु üै अिभलेख
wकताव खडा गरी राÉु पनÇछ ।

दफा
१८
(९)
रािàय/तरको
पYपिYकाको नाम, wकिसम र भाषा
पAरवत3न गनु3 पनÇ भएमा वा कु नै
पYपिYका एकभ+दा बढी भाषामा

दफा १८ (९) रािàय/तरको /वीकृ त
भ+दा
पYपिYकाको नाम, wकिसम र भाषा अिभलेिखकरण गन3
पAरवत3न गनु3 पनÇ भएमा वा कु नै सहज ãने भएकाले ।
पYपिYका एकभ+दा बढी भाषामा
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=कािशत गनु3 परे मा वा एक =देश/तरबाट
=कािशत भइरहेको पYपिYका अ+य =देश
वा एकभ+दा बढी =देशबाट =कािशत गनु3
परे मा वा अ+य िववरण पAरवत3न गनु3 पनÇ
भएमा उपदफा (१) बमोिजम =ािधकरण
समq दरखा/त wदई पAरवjतत िववरण
/वीकृ त गराउनु पनÇछ ।

दफा दफा २० (१) दफा १८ बमोिजम

अिभलेखीकरण भई =कािशत ãने
पYपिYकाको +यूनतम र अिधकतम
आकार र पृP संÄया तोwकए
बमोिजम ãनेछ ।

दफा २० (२) उपदफा (१) बमोिजम

तोwकएको आकार र पृP संÄयामा घटी
बढी गरी =कािशत ãने पYपिYकालाई
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको
/वािमÜव भएको सं/थाबाट wदइने
सुिवधा, सहायता वा िवuापन =दान
गAरनेछैन ।

दफा २२ (३) =ािधकरणले उपदफा (१)
बमोिजम

पYपिYकाको वगäकरण गदा3
काउि+सलको परामश3
सçे छ ।

=ेस
िलन

दफा २३ पYपिYका दता3 खारे ज नगAरनेः
दफा १८ बमोिजम अिभलेखीकरण
भएको कु नै पYपिYकामा कु नै समाचार,

=कािशत गनु3 परे मा वा एक
=देश/तरबाट =कािशत भइरहेको
पYपिYका अ+य =देश वा एकभ+दा
बढी =देशबाट =कािशत गनु3 परे मा वा
अ+य िववरण पAरवत3न गनु3 पनÇ भएमा
उपदफा (१) बमोिजम =ािधकरण
समq
पAरवjतत
िववरण
अिभलेिखकरण गराउनु पनÇछ ।

दफा २० (१) दफा १८ बमोिजम अिधकतम पृP संÄया
अिभलेखीकरण भई
िनि†त
नãने
=कािशत ãने पYपिYकाको +यूनतम भएकाले

आकार र पृP संÄया
तोwकए बमोिजम ãनेछ ।

दफा २० (२) उपदफा (१) बमोिजम पृ| संÄया बढी ãँदा
तोwकएको आकार र पृP संÄयामा घटी सम/या
नãने
गरी =कािशत ãने पYपिYकालाई भएकाले
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको
/वािमÜव भएको सं/थाबाट wदइने
सुिवधा, सहायता वा िवuापन =दान
गAरनेछैन ।

दफा २२ (३) =ािधकरणले उपदफा परामश3 जोसँग पिन
(१)
बमोिजम
पYपिYकाको गन3 सwकने भएकाले
वगäकरण गदा3 =ेस काउि+सल वा ।
अ+य सघ
ं सं/थाको परामश3 िलन सçे छ

।
दफा २३ पYपिYका दता3 खारे ज अिधकारको
नगAरनेः
दफा
१८
बमोिजम दुcपयोग
रोwकने
अिभलेखीकरण
भएको
कु नै भएकाले ।
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लेख, स)पादकoय, रचना, सूचना वा अ+य
कु नै सामyी =कािशत गरे वापत Üय/तो
पYपिYका अिभलेखीकरणबाट हटाउने
वा दता3 खारे ज वा जफत गAरनेछैन ।
तर
यस
-व/थाले
नेपालको
साव3भौमसôा, भौगोिलक अखêडता,
रािàयता वा संघीय इकाइ बीचको सुस)ब+ध वा िविभ{ जात, जाती, धम3 वा
स)=दाय बीचको सु-स)ब+धमा खलल
पानÇ, रा≠यIोह, गाली बेइÆती वा
अदालतको अवहेलना ãने वा अपराध गन3
दुcÜसाहन गनÇ वा साव3जिनक िश|ाचार
वा नैितकताको =ितकु ल काय3 गनÇ,
èम=ित अवहेलना गनÇ र जाितय छु वाछू त
एवं लíिगक भेदभावलाई दुcÜसाहन गनÇ
काय3 गरे को =मािणत भएमा Üय/तो
पYपिYकालाई
मनािसव
=ितब+ध
लगाउन बाधा परे को मािनने छैन ।

पAरóछेद४

पYपिYकामा कु नै समाचार, लेख,
स)पादकoय, रचना, सूचना वा अ+य
कु नै सामyी =कािशत गरे वापत Üय/तो
पYपिYका अिभलेखीकरणबाट हटाउने
वा दता3 खारे ज वा जफत गAरनेछैन ।
तर यस -व/थाले नेपालको
साव3भौमसôा, भौगोिलक अखêडता,
रािàयता वा संघीय इकाइ बीचको सुस)ब+ध वा िविभ{ जात, जाती, धम3
वा स)=दाय बीचको सु-स)ब+धमा
खलल पानÇ, रा≠यIोह, गाली बेइÆती
वा अदालतको अवहेलना ãने वा
अपराध गन3 दुcÜसाहन गनÇ वा
साव3जिनक िश|ाचार वा नैितकताको
=ितकु ल काय3 गनÇ, èम=ित अवहेलना
गनÇ र जाितय छु वाछू त एवं लíिगक
भेदभावलाई दुcÜसाहन गनÇ काय3
गरे को अदालतबाट =मािणत भएमा
Üय/तो पYपिYकालाई मनािसव
=ितब+ध लगाउन बाधा परे को मािनने
छैन ।

दफा ३१
इजाजतपY रi गन3
सwकनेः (१) दफा २९ बमोिजम
इजाजतपY =ाõ सं/थाले यो ऐन वा यस
ऐन अ+तग3त बनेको िनयम िवपAरत कु नै

दफा ३१ इजाजतपY रi गन3 सwकनेः अिधकारको
(१) दफा २९ बमोिजम इजाजतपY दुcपयोग
रोwकने
=ाõ सं/थाले यो ऐन वा यस ऐन भएकाले ।
अ+तग3त बनेको िनयम िवपAरत कु नै
काय3 गरे मा =ािधकरणले िनजले =ाõ काय3 गरे को अदालतबाट =मािणत
गरे को इजाजतपY रi गन3 सçे छ ।
भएमा िनजले =ाõ गरे को इजाजतपY
रi गन3 सçे छ ।
दफा ३३ (ङ) तोwकए बमोिजमका अ+य
काय3हc गनÇ ।

हटाउने

/प| नभएकाले

दफा ३३ (६) साव3जिनक, सामुदाियक दफा ३३ (६) साव3जिनक, सामुदाियक साव3जिनक,
तथा -ापाAरक =सारकले संघ, =देश वा तथा -ापाAरक =सारकले संघ, =देश सामुदाियक

तथा
अ+तरा3िàय =सारक माpयमबाट =साAरत वा अ+तरा3िàय =सारक माpयमबाट -ापाAरक =सारकले
समाचार तथा समाचार =धान सामyीका =साAरत समाचार तथा समाचार =धान आफू ले उÜपादन गरी
साथै
काय3åमलाई
=ािधकरणले सामyीका
साथै
काय3åमलाई
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अनुगमन, िनयमन तथा आवhयक
िनदÇशन wदनसçे छ । सामुदाियक
=सारकले आùनो कू ल =साAरत सामाyी
पुनः =शारण गन3 पाउने छैन ।

पAरóछेद५

=ािधकरणले अनुगमन, िनयमन तथा सामyी =सारण गनु3
आवhयक िनदÇशन wदनसçे छ । कू ल पनÇ भएकाले ।
=साAरत सामाyी पुनः =शारण गन3
पाउने छैन ।

दफा ३३ (८) =सारक सं/थाले नेटवक3
माफ3 त कु नै è-, è-दृØय वा =काशन

दफा ३३( ८) कु नै एक =सारक िनयिमत
सं/थाले िनयिमत cपमा आफू ले =काशन

तथा =सारण गनु3पनÇ भए तोwकए
बमोिजम
=ािधकरणबाट
/वीकृ ित
िलनुपनÇछ ।

उÜपादन गरे का सामyी नेटवक3 माफ3 त
एक भ+दा बढी आमस%ारबाट कु नै
è-, è-दृØय वा =काशन तथा
=सारण गनु3पनÇ भए तोwकए बमोिजम
=ािधकरणबाट /वीकृ ित िलनुपनÇछ ।

दफा ३३ (९) )युिजक रे कjडìग क)पनी
वा काय3åम उÜपादन क)पनीले तोwकए
बमोिजम /वीकृ ित िलएर माY आùनो

दफा ३३ (९) )युिजक रे कjडìग समाचार
एजे+सी
क)पनी वा काय3åम उÜपादन क)पनी पिन समावेश ãने
वा समाचार एजे+सीले तोwकए भएकाले ।

-वसाय संचालन गनु3 पनÇछ ।

बमोिजम /वीकृ ित िलएर माY आùनो
-वसाय स%ालन गनु3 पनÇछ ।

दफा ३५
अनलाइन
स%ारमाpयमको अिभलेखीकरण :(१)

दफा ३५
अनलाइन
स%ारमाpयमको अिभलेखीकरण :(१)

कसैले अनलाइन स%ारमाpयम माफ3 त
अनलाइन पYकाAरता स%ालन गन3
चाहेने -ि}ले तोwकए बमोिजमको
िववरण सिहत =ािधकरण समq
अिभलेखीकरण गनु3 पनÇछ।

कसैले अनलाइन स%ारमाpयम माफ3 त
अनलाइन पYकाAरता स%ालन गन3
चाहेने -ि}ले दफा (१८) बमोिजमको
िववरण सिहत =ािधकरण समq
अिभलेखीकरण गनु3 पनÇछ।

दफा ३६ (२) अनलाइन संचार माpयमको
अिभलेखीकरण गनÇ, =माणपY wदने र

हटाउनु पनÇ

cपमा
तथा
गनÇ

=सारण
सामyीको
िनयमनका
साथै
अिभलेख पिन ãने
भएकाले ।

आवhयक
भएकाले

नपनÇ

अ+य -व/था तोwकए बमोिजम ãनेछ ।
दफा ३७ (ख) स%ालक, स)पादक र

समाचार =मुखको नाम,

दफा ३७ (ग) तोwकएका अ+य िवषयहc ।

दफा ३७ (ख) स%ालक

स)पादकको नाम ।

हटाउनु पनÇ

र स)पादक नै समाचार
=मुख ãने भएकाले ।

/प| नभएकाले
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पAरóछेद६

दफा ३८ िवदेशबाट =कािशत अनलाइन
+यूज पोट3लः िवदेशबाट =काशन वा
=सारण ãने अनलाइन +यूज पोट3लमा
=कािशत वा =साAरत कु नै सामyी दफा

दफा ३८ िवदेशबाट =कािशत अिधकारको
अनलाइन +यूज पोट3लः िवदेशबाट दुcपयोग
रोwकने
=काशन वा =सारण ãने अनलाइन भएकाले ।
+यूज पोट3लमा =कािशत वा =साAरत

५० िवपरीत रहेको कु रा कु नै Sोतबाट
जानकारी भएमा =ािधकरणले Üय/तो
सामyीलाई नेपालिभY =काशन वा
=सारण गन3 रोक लगाउन सçे छ ।

कु नै सामyी दफा ५० िवपरीत भएमा
=ािधकरणले Üय/तो सामyीलाई
नेपालिभY =काशन वा =सारण गन3
रोक लगाउन सçे छ । तर रोक
लगाएको ७२ घêटािभY अदालतबाट
=मािणत गराउनु पनÇछ ।

दफा ३९
èमजीवी
पYकारको
सेवा शत3को संरqण: (१) आमस%ार
सं/थाले आùनो सं/थाको कम3चारी,
èमजीवी पYकार तथा कामदारको
िनयुि}, अवकाश तथा सेवाको शत3 तथा
सुिवधा स)व+धी िवषय =चिलत èम ऐन
अनुकुल ãने गरी िविनयमावलीमा
समावेश गरी लागू गनु3पनÇछ ।

हटाउनु पनÇ

èमजीवी पYकार
ऐेन कायम राÉु पछ3
। । आवhयक परे èम
ऐेनका =ावधाहcको
मूल मम3लाई समेत
समे°ने गरी संशोधन
गनु3 पछ3 ।

(२)
उपदफा
(१)
बमोिजमको
िविनयमावली लागू गनु3अिघ आमस%ार
सं/थाले =ािधकरणको सहमित िलनुपनÇछ
।
(३) =ािधकरणले उपदफा (२) बमोिजम
सहमित wदन देहायका िवषयमा +यूनतम
मापदêड तयार गरी सो मापदêड
बमोिजम भएमा सहमित wदनुपनÇ र
नभएमा मापदêड बमोिजम वनाउन
लगाउनु पनÇछ:(क) कम3चारीको दरब+दी, िनयुि},
सेवाको सुरqा तथा काम गनÇ समय,
(ख) हािजरी र िबदा स)व+धी,
(ग) +यूनतम पाAरèिमक तथा भôा,
(घ) वाjषक तलव बृि,
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(ङ) उपचार खच3 तथा qितपूjत स)ब+धी,
(च) क]याणकारी कोष,
(छ) आचरण, सजाय र पुनरावेदन,
(ज) अ+य आवhयक िवषय ।
दफा ४० +यूनतम पाAरèिमक भ+दा कम
wदन नपाइने : (१) आमस%ार सं/थाले
èमजीवी पYकारलाई नेपाल सरकारबाट
समय समयमा तोwकएको +यूनतम
पाAरèिमक तथा सेवा सुिवधाभ+दा कम
ãने गरी पाAरèिमक wदन पाउनेछैन ।

हटाउनु पनÇ

èमजीवी पYकार
ऐेन कायम राÉु पछ3
। । आवhयक परे èम
ऐेनका =ावधाहcको
मूल मम3लाई समेत
समे°ने गरी संशोधन
गनु3पछ3 ।

हटाउनुपनÇ

èमजीवी पYकार
ऐेन कायम राÉु पछ3
। आवhयक परे èम
ऐेनका =ावधाहcको
मूल मम3लाई समेत
समे°ने गरी संशोधन
गनु3पछ3 ।

(२) èमजीवी पYकारहcको हकिहत र
सुिवधाको
स)ब+धमा
कानूनûारा
गAरएको -व/था अनुcप भए नभएको
स)ब+धमा
=ािधकरणले
सं/थाको
अनुगमन गन3सçे छ । यसरी अनुगमन गदा3
कानून बमोिजम पाAरèिमक तथा सेवा
सुिवधा उपलâध गराएको नदेिखएमा
Üय/तो सं/थालाई सो बमोिजम सेवा
सुिवधा उपलâध गराउन, आदेश wदन र
Üय/तो सं/थालाई आवhयक कारवाही
गन3सçे छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम =ािधकरणले
wदएको आदेश स)बि+धत आमस%ार
सं/थाले पालना गनु3पनÇछ।
दफा ४१ मापदêड िनधा3रण सिमितः (१)
कम3चारी, èमजीवी पYकार तथा
कामदारको िविनयमावलीमा उ]लेख ãनु
पनÇ िबषयका स)ब+धमा +यूनतम
मापदêड िनधा3रण गन3 देहाय बमोिजम
सद/यहc रहेको सिमित गठन गन3
सwकनेछ :(क)
स%ारको
qेYमा
िविश|
योगदान पुया3एका -ि}ह∞ मpयेबाट
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=ािधकरणको
िसफाAरसमा
नेपाल
सरकारले िनयु} गरे को -ि} –संयोजक
(ख)
नेपाल सरकारको स%ार तथा
सूचना =िविध एवं èम स)ब+धी िवषय
हेनÇ म+Yालयका रा.प.=थम èेणीका
दुईजना =ितिनध –सद/य
(ग)
नेपाल
अpयq -सद/य

पYकार

महासंघका

(घ) èमजीवी पYकारह∞ मpयेबाट
क)तीमा एकजना मिहला रहने गरी
=ािधकरणले तोके का तीनजना–सद/य
(ङ)
-व/थापकह∞
मpयेबाट
=ािधकरणले मनोनीत गरे का तीनजना –
सद/य
(च) कम3चारी वा कामदार मpयेबाट
=ािधकरणले मनोनीत गरे को एकजना–
सद/य
(छ)
èम तथा अथ3 स)ब+धी
िवशेषuह∞ मpयेबाट =ािधकरणले
मनोनीत गरे को एकजना –सद/य
(ज)
=ािधकरणका
सिचव

सिचव

सद/य-

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितको
बैठक स)व+धी काय3िविध र सिमितका
सद/यहcको सुिवधा तोwकए बमोिजम
ãनेछ ।
दफा ४२
èमजीवी
पYकार
स)व+धी अ+य -व/था : èमजीवी
पYकार स)ब+धी अ+य -व/था तोwकए
बमोिजम ãनेछ ।

हटाउनु पनÇ

èमजीवी पYकार
ऐेन कायम राÉु पछ3
। । आवhयक परे èम
ऐेनका =ावधाहcको
मूल मम3लाई समेत
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समे°ने गरी संशोधन
गनु3 पछ3 ।
पAरóछेद७

दफा ४३ /विनयमनको -व/थाः (१)
आमस%ार माpयमले /विनयमनको
िसा+त लागू गनु3 पनÇछ ।
(२)
आमस%ार
स%ालक
सं/थाले =काशन वा =सारणको
/विनयमन र /वमू]याìकनका लािग
स)बि+धत िवuहc रहेको एक आमस%ार
/विनयमन सिमित गठन गनÇछ ।

हटाउनु पनÇ

कानूनमा उ]लेख गन3
आवhयक छैन ।
कानूनबाट
बाpयकारी
गनÇ
-व/था
आफै ले
/विनयमन
गनÇ
िसा+त िवपAरत
ãन जा+छ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम गठन
भएको सिमितले स)वि+धत आमस%ार
सं/थाको
आचारसंिहता िनमा3ण,
गुण/तर सुधार र आमस%ारको
=भावकाAरता कायम राÉ तथा
साव3जिनक जवाफदेहीता पालना गन3
गराउन /विनयमन र /वमू]याìकन
गनÇछ ।
(४) उपदफा (२) बमोिजम सिमित गठन
गदा3 Üय/तो आमस%ार सं/थाले
सिमितमा आùनो
सं/थासंग
अस)ब र कु नै /वाथ3 नरहेको /वत+Y
िवu -ि}हc राÉु् पनÇछ ।
(५) उपदफा (२) बमोिजमको
सिमितको गठन तथा स%ालन स)ब+धी
अ+य -व/था स)वि+धत आमस%ार
सं/थाले तोके बमोिजम ãनेछ ।
(६) आमस%ार सं/थाले सिमित
गठन गरी =ािधकरणलाई =काशन वा
=सारण शुc
भएको
एक
मिहनािभY सिमितको पदािधकारीको
नामावली सिहतको जानकारी wदनुपनÇछ
र
Üयसको साव3जिनकoकरण गनु3
पनÇछ ।
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दफा ४४ आचार संिहताको /वघोषणाः
(१) आमस%ार स%ालक सं/थाले आùनो
र आùना कम3चारीहcको लािग आवhयक
आचारसंिहताको िनमा3ण गरी /वघोषणा

सिहत साव3जिनक गनु3पनÇछ ।
(२) आमस%ारले =काशन वा =सारण
गरे को कु नै िवषयले मका3 परे को भनी कु नै
-ि} वा
सं/थाले गुनासो वा
खêडन गरे मा सोको सुनुवाइ गनु3
स)वि+धत आमस%ार सं/थाको कत3ãनेछ ।
दफा ४५ (२) यस ऐनमा अ+यY जुनसुकै
कु रा लेिखएको भए तापिन कु नै
आमस%ार
माpयममा
पचास
=ितशतभ+दा बढी लगानी गरी स%ालन

गरे का âयि}¸ पAरवार वा समूहले अ+य
=काशन वा =सारण माpयमको
/वािमÜवमा िनण3याÜमक िह/सा ãने गरी
लगानी गन3 पाउनेछैन ।

हटाउनु पनÇ

कानूनमा उ]लेख गन3
आवhयक छैन ।
कानूनबाट
बाpयकारी
गनÇ
-व/था
आफै ले
/विनयमन
गनÇ
िसा+त िवपAरत
ãन जा+छ ।

िमिडया र अc
qेYमा लगानी गन3
िम]ने/ निम]ने =|
नभएकाले =| पान3
आवhयक भएको ।

(३) आमस%ारमा लगानी स)ब+धी अ+य
-व/था तोwकए बमोिजम ãनेछ ।
पAरóछेद९

दफा ५५ (२) कसैले दफा ५० बमोिजम

दफा ५५ (२) कसैले दफा ५० बमोिजम देवानी

कानून
=काशन तथा =सारण गन3 नãने कु रा =काशन तथा =सारण गन3 नãने कु रा अनुसार माY सजाय
गरे मा िवषयको गा)भीय3ता हेरी पrीस गरे मा िवषयको गा)भीय3ता हेरी पrीस ãनु पनÇ भएकाले
हजार cपैयाँस)म जAरवाना वा एक हजार cपैयाँस)म जAरवाना वा
वष3स)म कै द वा दुवै सजाय ãनेछ ।
qितपूjत वा दुवै ãनेछ ।

थप जानकारीका लािग स)पक3 : cmrnepal@butmedia.org / http://research.butmedia.org
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