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�देश स�चार मा�यम �यव�थापन स�ब�धी �वधेयक 

��तावना : नेपालको सं�वधानले ��याभतू गरेको �वचार र अ�भ�यि�तको �वत��ता तथा स�चार एवं सचूनाको हक सरं�ण               
र स�बध�न गन�को ला�ग स�चार मा�यमको अनमु�त¸ �काशन,�सारण, स�चालन, नवीकरण र �नयमनका ला�गआव�यक              
काननूी �यव�था गन� वा�छनीय भएकोले, �देश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

 प�र�छेद-१ 
�ारि�भक 

 

१. सं���त नाम र �ार�भ : (१) यस ऐनको नाम " �देश  स�चार मा�यम �यव�थापन ऐन, २०७५"  रहेकोछ। 

(२) यो ऐन त�ु�त �ार�भ हुनेछ । 

२. प�रभाषा : �वषय वा �स�गले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "इजाजतप�" भ�नाले दफा ७ बमोिजमको इजाजत प� स�झन ुपछ�  । 

(ख) "काय��म" भ�नाले ��य, ��य ��य वा �व�यतुीय मा�यम�वारा �सारण हुने जनुसकैु           
�क�समको काय��म स�झन ुपछ�। 

(ग) "केबलु" भ�नाले कुनै �नि�चत �सारण के��बाट तारको मा�यम�वारा �सारण हुने          
साम�ी उपभो�ता सम� प�ु याउने ��व�ध स�झन ुपछ�  । 

(घ) "तो�कएको" वा "तो�कए बमोिजम" भ�नाले यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयममा          
तो�कएको वा तो�कए बमोिजम स�झनपुछ�। 

(ङ) "प�प��का " भ�नाले छापा वा �व�यतुीय मा�यम�धारा �काशन र �सारण हुने          
प�प��का स�झन ुपछ�  । 

(च) "प�कार" भ�नाले स�चार मा�यमबाट �सारण हुने साम�ी सकंलन, लेखन वा          
स�पादन गन� �यि�त स�झनु पछ� र सो श�दले स�पादक, फोटोप�कार, �यामेरामेन¸           
समाचारवाचक¸ �य��य�च�कार, भाषास�पादक, वेभ�डजाइनर र �त�भलेखक      
समेतलाई जनाउँछ ।  

(छ) "�सारण" भ�नाले इसारा, �व�न¸ आकृ�त, त�वीर वा अ�य य�तै �कारबाट जानकार�           
गराउने स�चारसेवा स�झन ुपछ�  । 

(ज) "�सारक" भ�नाले �सारण स�ंथाबाट �सारण हुने काय��म वाचन गन� �यि�त वा           
��तोता स�झनु पछ� र सो श�दले �य�तो काय��म तयार गन� तथा स�पादन गन�             
�यि�तलाई समेत जनाउँछ । 

(झ) "�सारण स�ंथा" भ�नाले यस ऐन बमोिजम काय��म �सारण गन� इजाजत प� �ा�त            
�यि�त वा सगं�ठत स�ंथा स�झनपुछ�। 

(ञ) "�ेस ��त�न�ध" भ�नाले दफा ४५ बमोिजम �ेस ��त�न�ध �माणप� �ा�त �यि�त           
स�झन ुपछ�  । 

(ट) "म��ालय" भ�नाले आ�त�रक मा�मला तथा स�चार म��ालय स�झनपुछ�। 
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(ठ) "स�चार मा�यम" भ�नाले सचूना तथा स�देश स�ेंषण गन� उ�दे�यले �थापना भई           
�काशन तथा �सारण हुने सरकार�, सामदुा�यक र �नजी �े�वाट स�चा�लत          
�व�यतुीय तथा छापा स�चार मा�यम स�झनपुछ�  ।  

(ड) "स�चार रिज��ार" भ�नाले दफा ३१ बमोिजम �नय�ुत भएको �यि�त स�झनपुछ�। 

(ढ) "स�चालक" भ�नाले स�चार मा�यम स�चालन गन� �माण प� �ा�त �यि�त          
स�झनपुछ�। 

(ण) "समाचारप�" भ�नाले साव�ज�नक एवं समसाम�यक �वषयका लेख, समाचार तथा         
�वचार लगायतका �वषय समावेश भएका साव�ज�नक �पमा �व�� वा �वतरण हुने           
प�प��का स�झन ुपछ�  । 

(त) "स�पादक" भ�नाले स�चार मा�यम स�चालन स�ंथाको समाचार वा समाचार मलूक          
काय��मको उ�पादन तथा �काशन वा �सारण अ�धकार र उ�रदा�य�व बहन गन�           
स�पादक, �धान स�पादक वा समाचार �मखु स�झन ुपछ�  । 

(थ) "स�ंवधान" भ�नाले नेपालको स�ंवधान स�झन ुपछ�। 

(द) "�याटेलाइट" भ�नाले �व�भ�न �सारण साम�ी �ा�त गन� वा �ेषण गन� अ�त�र�मा           
अवि�थत भ-ूउप�ह स�झन ुपछ�  । 

 

प�र�छेद-२ 
�सारण स�ब�धी �यव�था 
 

३. �सारण स�ब�धी काय��मको रेखदेख र स�चालन : �देश �भ� एक सय वाट दे�ख एक हजार वाट स�मको रे�डयो,                 
एफ. एम. र �याटेलाईट �णाल�बाट �सारण हुने बाहेकको अ�य टे�ल�भजनको �सारण स�ब�धी काय��मको             
अनमु�त, रेखदेख र स�चालनको नी�त �नमा�ण गर� काया��वन गन� अ�धकार �देश सरकारलाई हुनेछ । 

४. इजाजतप� न�लई �सारण गन� नहुने : कसलेै प�न यस ऐन बमोिजम इजाजत प� न�लई कुनै प�न काय��म                
�सारण गनु� हँुदैन । 

५. इजाजतप�को ला�ग �नवेदन �दनु पन� : �देश�भ� रे�डयो, एफ. एम. र टे�ल�भजन �सारण गन� चाहने �यि�त वा                
सं�थाले स�चार रिज��ार सम� तो�कए बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दन ुपन�छ । 

६. �नवेदनसाथ कागजात संल�न गनु�पन�: (१) दफा ५ बमोिजमको �नवेदन साथ देहायको कागजात सलं�न गनु� पन�छ               
:-  

(क) �सारण स�ंथा दता�को �माणप� , 

(ख) स�बि�धत स�ंथाको �वधान,  

(ग) नाग�रकताको �माणप�को ��त�ल�प ̧ 

(घ) तो�कए बमोिजम �नवेदन द�तरु बझुाएको नगद� र�सद वा तो�कएको राज�व खातामा ज�मा             
गरेको ब�क भौचर, र 

(ङ) �सारण के�� रहने ठाउँको न�सा स�हतको �ववरण । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कागजातको साथ स�बि�धत �वषयमा अनभुवी तथा �या�त �ा�त �यि�त             
वा मा�यता �ा�त अनसु�धना�मक स�ंथाबाट आफूले इजाजतप� �लन खोजेको �वषयको आ�थ�क ̧ �ा�व�धक            
तथा �यवसा�यक �े�को �व�ततृ अ�ययन गन� लगाई तयार गरेको ��तवेदन समेत सलं�न गनु� पन�छ । 

७. इजाजतप� �दन स�कने : (१) दफा ५ बमोिजमको �नवेदन पन� आएमा स�चार रिज��ारले उ�त �नवेदन उपर                
आव�यक छान�वन गदा� इजाजतप� �दन मना�सब देखेमा �नवेदकलाई तो�कएको शत�ह� पालना गन� गर�             
काय��म �सारण गन� प�ता�लस �दन�भ� तो�कएको द�तरु �लई इजाजतप� �दनेछ । 

(२) इजाजतप�को ढाँचा तो�कएबमोिजम हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम इजाजतप� �दन नस�ने भए सो को आधार र कारण खलुाई �नण�य भएको सात                 
�दन�भ� �नवेदकलाई �ल�खत जानकार� �दन ुपन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको जानकार� उपर �च� नब�ुने प�ले जानकार� �ा�त गरेको �म�तले तीस              
�दन�भ� म��ालय सम� पनुरावेदन गन� स�नेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोिजमको �नवेदन परेको �म�तले एक म�हना �भ� म��ालयले आव�यक छान�वन गर�              
�नण�य गनु� पन�छ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम म��ालयले गरेको �नण�य अि�तम हुनेछ ।  

८. �ववरण पेश गनु�पन� : दफा ७ को उपदफा (१) बमोिजमको इजाजतप� �ा�त गरेको छ म�हना �भ�मा �सारण                 
स�ब�धी कामको �ार�भ गनु�पन� छ र �य�तो काय� �ार�भ हुनअु�घ �सारण �ार�भ हुने �दन ̧ �सारण ग�रने                
दै�नक समय ता�लका र �सारण ग�रने काय��मको �ववरण समेत स�चार रिज��ार सम� पेश गनु�पन�छ । 

९. �सार के�� �थापना : (१) कुनै �यि�त वा सगं�ठत स�ंथा वा सयं�ुत लगानीमा �वदेशी �यि�त वा सगं�ठत                
सं�थाले �याटेलाइट टे�ल�भजन बाहेकको टे�ल�भजन स�ब�धी �सारण के�� �थापना गर� कुनै काय��म �सारण             
गन� चाहेमा अनमु�तको ला�ग तो�कए बमोिजमका कागजात सलं�न गर� तो�कए बमोिजको ढाँचामा तो�कए             
बमोिजमको द�तरु बझुाई �नवेदन �दनपुन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन पन� आएमा म��ालयले उ�त �नवेदन उपर आव�यक छान�वन गदा�              
�नवेदकलाई टे�ल�भजन स�ब�धी काय��म �सारण गन� अनमु�त �दन मना�सब देखेमा तो�कए बमोिजमको            
द�तरु �लई तो�कएको शत�ह� पालना गन� गर� काय��म �सारण गन� �दनेछ ।  

(३) अनमु�त प�को ढाँचा तो�कए बमोिजम हुनेछ । 

१०. नवीकरण स�ब�धी �यव�था : (१) काय��म �सारण गन� स�ंथा वा �यि�तले �ा�त इजाजतप�को ��येक              
आ�थ�क वष� समा�त भएको तीन म�हना�भ� नवीकरण गनु�पन�छ र नवीकरण स�ब�धी शत�ह� र सो बापत               
बझुाउन ुपन� श�ुक र द�तरु तो�कए बमोिजम हुनेछ । 

(२) यो ऐन �ार�भ हुनु भ�दा अगा�ड �च�लत काननू बमोिजम �सारण गन� इजाजतप� पाएका �सारण               
गन� सं�थाले यस ऐन बमोिजम इजाजत पाएको मा�ननेछ र �य�ता स�ंथाले यो ऐन �ार�भ भएप�छ तो�कए                
बमोिजम नवीकरण गनु�पन�छ । 

(३) अ�य �देशमा �च�लत काननू बमोिजम �सारण इजाजत �लई काय��म �सारण गरेका स�ंथाले यस              
�देशमा समेत �ा�स�मटर लगायतका उपकरण राखी छु�टै �रले �टेसन �थापना गर� काय��म �सारण गरेमा              
�य�ता �सारण सं�थाले तो�कए बमोिजमको शत� पालना गनु�पन�छ । 

११. �सारणमा रोक लगाउन स�कने : स�ंवधानको �यव�था र रा���हतलाई �यानमा राखी �देश सरकारले �देश              
राजप�मा सचूना �का�शत गर� एक पटकमा छ म�हनामा नबढाई कुनै खास �वषय, घटना वा �े�सँग स�बि�धत                
कुन ैकाय��म �सारण स�ंथाबाट �सारण गन� नपाउने गर� रोक लगाउन स�नेछ। 
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१२. इजाजतप� र�द गन� स�कने : (१) कुनै �सारण स�ंथाले यस ऐन वा यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयमको �वप�रत                  
कुन ैकाय��म �सारण गरेमा म��ालयले �य�तो �सारण स�ंथालाई प�हलो पटक सचेत गराउन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयम �वपर�त कुनै                 
काय��म �सारण गरेमा म��ालय �य�तो �सारण स�ंथाले �ा�त गरेको इजाजतप� र�द गन� स�नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम इजाजतप� र�द गनु� अ�घ म��ालयले �य�तो �सारण स�ंथालाई आ�नो             
सफाई पेश गन� मना�सव मा�फकको मौका �दनपुन�छ । 

१३. �सारण तथा �वतरण श�ुक (१) �सारण स�ंथाले कुनै काय��म �वतरण गर� स�चालन गन� चाहेमा स�चार               
रिज��ारको काया�लयमा श�ुक बझुाउनपुन� छ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको श�ुक तो�कए बमोिजम हुनेछ । 

१४. काय��म उ�पादन तथा �सारण : �सारण स�ंथाले कुनै काय��मको उ�पादन तथा �सारण गदा� देहायका कुरालाई               
�ाथ�मकता �दनपुन�छः– 

(क) �देशमा स�चालन ग�रने कृ�ष, �श�ा, उ�योग, वा�ण�य, �व�ान र ��व�ध, �वा��य, प�रवार            
�नयोजन र पय�टन, वन तथा वातावरण सरं�ण लगायतका �वकासमलूक काय��म, 

(ख) �देश�भ�का जात जा�त, भाषा, वग�, �े�, �ल�ग तथा धा�म�क स��दायबीच समानता, आपसी            
सद\भाव र साम�ज�यता अ�भव�ृ�ध गन� �क�समका काय��मह�, 

(ग) �देश�भ�का �व�भ�न भाषा, सा�ह�य र स�ंकृ�तको उ�थानमा सहयोग प¥ुयाउने काय��म, 

(घ) राि��य �हत र राि��य एकतामा अ�भब�ृ�ध गराउने �वषयका काय��म, 

(ङ) काननूी सचेतना तथा न�ैतक जागरण व�ृ�ध गन� �वषयका काय��मह�, 

(च) सामािजक चेतना बढाउने र लोकताि��क म�ूय, मा�यता एवं स�ंकारको �वकास गराउने           
�क�समका काय��मह�, 

(छ) अ�तर �देश र �छमेक� मलुकु तथा �म�रा��ह� सँगको स�ब�धमा ��तकूल �भाव नपान�            
�वषयका काय��मह�, 

(ज) रा��ले अि�तयार गरेको पररा�� नी�त स�ब�धी काय��मह�, 

(झ) �देश �भ�को लोक गीत र लोक स�ंकृ�तको �बध�न तथा स�बध�न हुने काय��मह�, 

(ञ) राि��य तथा अ�तरा�ि��य�तरमा भए गरेका मह�वपणू� ग�त�व�धह� । 

१५. �वदेशी �सारण सं�था वा स�चार मा�यमलाई �सारण समय उपल�ध गराउन स�कने : �वदेशी �सारण स�ंथा वा                
स�चार मा�यमह�ले �सारण सं�थाबाट कुनै काय��म �सारण गराउन चाहेमा �च�लत काननूको ��तकुल नहुने             
गर� काय��म �सारण गन� स�चार रिज��ारले समय उपल�ध गराउन स�नेछ ।  

१६. �व�ापन �सारण गन� नपाइने : (१) दफा १५ मा जनुसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न �सारण स�ंथाले देहायको                 
कुराह�को �व�ापन �सारण गन� गराउन हँुदैन:- 

(क) राजन�ैतक दलह�लाई ��तकूल असर पन� �वषयका कुराह�, 

(ख) अि�लल साम�ीह�, 

(ग) सरकार �व��धको �हँसा�मक ग�त�व�धलाई बढावा �दने साम�ीह�, 
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(घ) जनमानसमा अ�वाभा�वक भय, डर, �हसंा, झ�ुटा अफबाह फैलाउने लगायत आतकं पदैा गन�  
�कृ�तका साम�ीह� , 

(ङ) असलं�न पररा�� नी�त �वप�रतका कुराह� , 

(च) कुनै प�न जातजा�त, भाषा, धम�, �ल�ग,वग� र स�ंकृ�तलाई अप�या�या, अवहेलना, अपमा�नत           
तथा अवम�ूया�कन गन� साम�ीह�। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न �नवा�चनको समयमा �देश सरकारले �नवा�चन              
आयोगको अनमु�त �लई कुनै प�न राजन�ैतक दललाई आ�नो घोषणाप�, काय��म लगायतको जानकार� गराउन             
यस दफाले ब�देज लगाएको मा�नने छैन । 

१७. �सारकको काम, कत��य र अ�धकार : �सारकको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजमको हुनेछ:- 

(क) आफू सम� �ा�त हुन आएका सचूना, समाचार, लेख वा काय��मह�को स�यता बारे आव�यक             
छान�वन गर� �नधा��रत समयमा �सारण गन�, गराउने, 

(ख) �न�प� र त�यमा आधा�रत समाचारको स�पादन तथा �सारण गन� गराउने, 

(ग) साव�ज�नक सरु�ा, न�ैतकता र सामािजक मया�दामा आचँ आउने �क�समका काय��म �सारण           
गन� गराउन नहुने, 

(घ) कसकैो च�र� ह�या वा अपमान हुने वा ल�ै�गक �हसंा वा �वभेदलाई बढवा �दने �कृ�तका साम�ी               
�सारण नगन� वा गन� नलगाउने, 

(ङ) लापरवाह� वा हेलच�या�पवू�क कुन ैप�न कुराको �सारण गन� वा गराउन नहुने, 

(च) कुनै �ववादा�पद �वषयमा �सारण गनु� परेमा प�न स�भव भएस�म सबै �ि�टकोणबाट �व�लेषण            
गर� व�तिु�थ�तलाई नब�ंयाई �सारण गनु� पन�, 

(छ) गलत तथा �ामक समाचार तथा अ�य साम�ीको �सारण गन� नहुने, 

(ज) �सारण स�ंथाले तो�क�दए बमोिजम अ�य काय� गन� । 

१८.  ���वे�सी स�ब�धी �यव�था : ���वे�सी स�ब�धी �यव�था सघंीय काननू बमोिजम हुनेछ । 

१९. �सारण मा�यमको वग�करणः (१) �सारण मा�यमलाई साव�ज�नक सेवा �सारक, सामदुा�यक �सारक र �नजी एवं               
�यापा�रक �सारकको �पमा वग�करण गन� स�कनेछ । 

 (२) उपधारा (१) बमोिजमको अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम हुनेछ ।  

 

प�र�छेद-३ 
प�प��का स�ब�धी �यव�था  

 

२०. प�प��का दता� गनु� पन�ः (१) साव�ज�नक �पमा �ब�� �वतरण हुने प�प��का �देश �भ� �का�शत गन� चाहने                
�यि�तले प�प��कको नाम, �क�सम, भाषा, आकार, प�ृठ स�ंया, छा�पने स�ंया र �का�शत हुने �थान समेत               
खलुाई प�प��का दता� गन�को ला�ग तो�कए बमोिजमको द�तरु स�हत तो�कएको ढाँचामा �मखु िज�ला अ�धकार�              
सम� �नवेदन �दन ुपन�छ ।  
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 तर �देश सरकारको �वा�म�व भएको सगं�ठत स�ंथा, �व�व�व�यालय, �देश सरकारको �वीकृ�त �ा�त �श�ण             
सं�था, कुनै राजन�ैतक दल वा संगठनको मखुप�को �पमा �का�शत हुने प�प��कालाई यस दफा बमोिजम दता�               
गराउन आव�यक पन� छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �ा�त भएप�छ �मखु िज�ला अ�धकार� सो �नवेदन उपर आव�यक              
छान�वन गर� पतैीस �दन�भ� �नवेदकलाई �य�तो प�प��का �काशन गन� तो�कए बमोिजम अ�थायी �माणप�             
�दनेछ ।  

तर �नवेदनमा उि�ल�खत प�प��काको नाम सगं �म�ने गर� अक� कुनै प�प��का दता� भसैकेको रहेछ              
भने �नवेदकलाई �य�तो नामबाट अ�थायी �माणप� �दइने छैन ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम अ�थायी �माणप� �दईसकेप�छ �मखु िज�ला अ�धकार�ले �य�तो           
प�प��काको स�पणू� �ववरण स�हत सो कुराको सचूना स�चार रिज��ारलाई �दन ुपन�छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम सचूना �ा�त भएप�छ स�चार रिज��ारले सो प�प��काको नामसंग �म�ने गर�              
अ�य कुनै प�प��का दता� भएको छ छैन हेर� सो नामसगं �म�ने गर� दता� भएको रहेनछ भने �य�तो प�प��का                  
�काशन गन� �थायी �माणप� �दने गर� स�चार रिज��ारले �वीकृ�त �दनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम स�चार रिज��ारबाट �वीकृ�त पाएप�छ �मखु िज�ला अ�धकार�ले स�बि�धत            
�नवेदकलाई �थायी �माणप� �दनेछ ।  

(६) �नवेदकलाई �थायी �माणप� �दन न�म�ने उ�चत कारण भएमा �मखु िज�ला अ�धकार�ले सोह�             
कुराको जानकार� �नवेदकलाई सामा�यतया दरखा�त परेको तीन म�हना�भ� �दन ुपन�छ ।  

(७) उपदफा (६) बमोिजमको जानकार� �दएप�छ �नवेदकको अ�थायी �माणप� �वतः खारेज हुनछ ।  

(८) उपदफा (५) बमोिजम �माणप� �दएप�छ �मखु िज�ला अ�धकार�ले प�प��का स�ब�धी �ववरण दता� 
�कताब र �व�यतुीय मा�यममा अ�भलेख रा� ुपन�छ । 

(९) प�प��काको नाम, �क�सम र भाषा प�रवत�न गनु� पन� भएमा वा कुन ैप�प��का एकभ�दा बढ� भाषामा 
�का�शत गनु� परेमा उपदफा (१) बमोिजम �मखु िज�ला अ�धकार�बाट �वीकृ�त �लन ुपन�छ ।  

(१०) उपदफा (९) मा उ�लेख भएदे�ख बाहेक प�प��का स�ब�धी अ�य �ववरणमा कुन ैप�रवत�न गनु� 
परेमा �वीकृ�तको ला�ग �यसको �ववरण �मखु िज�ला अ�धकार�लाई �दन ुपन�छ ।  

(११) उपदफा (१०) बमोिजम �ववरण �ा�त हुनासाथ �मखु िज�ला अ�धकार�ले उपदफा (८) बमोिजमको 
अ�भलेख राखी �यसको �वीकृ�त स�बि�धत �काशकलाई �दन ुपन�छ ।  

(१२) यस दफा बमोिजम दता� भएको प�प��काको �ववरणमा भएका प�रवत�नको जानकार� �मखु िज�ला 
अ�धकार�ले स�चार रिज��ारलाई �दन ुपन�छ । 

२१. प�प��काको अ�भलेख गराउनु पन�ः (१) कसलेै प�प��का साव�ज�नक �पमा �ब�� �वतरणको ला�ग �देश�भ�             
�का�शत गन� चाहेमा वा �वदेशी प�प��काको �देश स�ंकरण तथा म�ुण गन� चाहेमा प�प��काको नाम, �क�सम,               
भाषा, आकार, प�ृठ सं�या, छा�पने स�ंया र �का�शत हुने �थान समेत खलुाई प�प��का अ�भलेखको ला�ग तो�कए                
बमोिजमको ढाँचामा स�चार  रिज��ार  सम� �नवेदन �दन ुपन�छ । 

तर सरकारको �वा�म�व भएको सगं�ठत स�ंथा, �व�व�व�यालय, �देश सरकारको �वीकृ�त �ा�त �श�ण            
सं�था, कुनै राजन�ैतक दल वा संगठनको मखुप�को �पमा �का�शत हुने �काशनलाई यस दफा बमोिजम अ�भलेख               
गराउन पन�छैन । 
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 (२) स�चार रिज��ारले उपदफा (१) बमोिजम अ�भलेखका ला�ग पेश हुन आएको �नवेदन छान�वन गदा� 
�कृया नपगेुको पाइएमा सोको कारण खोल� �नवेदन �फता� गनु�पन�छ र अ�भलेख भएको प�प��काको �ववरण ख�ुने 
भए तो�कएको ढाँचामा छु�टै अ�भलेख �कताव खडा गर� रा� ुपन�छ । 

(३) �देश�तरको प�प��काको नाम, �क�सम, भाषा र आकार प�रवत�न गनु� पन� भएमा, एकभ�दा बढ� 
भाषामा �का�शत गनु� परेमा वा अ�य �ववरण प�रवत�न गनु� पन� भएमा उपदफा (१) बमोिजम स�चार रिज��ार 
सम� �नवेदन �दई प�रव�त�त �ववरण �वीकृत गराउन ुपन�छ । 

२२. प�प��कामा उ�लेख गनु� पन�ः प�प��कामा �काशक, स�पादक, म�ुक र छापाखानाको नाम तथा �काशन वष� र अकं                
तो�कए बमोिजम �प�ट ब�ुझने गर� उ�लेख गनु� पन�छ । 

२३. प�प��काको आकार र प�ृठ सं�याः (१) दफा २१ बमोिजम अ�भलेखीकरण भई �का�शत हुने प�प��काको �यनूतम र                
अ�धकतम आकार र प�ृठ स�ंया तो�कए बमोिजम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको आकार र प�ृठ स�ंयामा घट� बढ� गर� �का�शत हुने  प�प��कालाई 
�देश सरकार वा �देश सरकारको �वा�म�व भएको स�ंथाबाट �दइने स�ुवधा, सहायता वा �व�ापन �दान ग�रने छैन 
। 

२४. प�प��काको �काशनः �काशकले प�प��काको ��येक स�ंकरण दफा २१ बमोिजमको अ�भलेखमा उि�ल�खत           
�ववरणमा फरक नपार� �काशन गनु� पन�छ । 

२५. प�प��काको वग�करणः (१) स�चार रिज��ारमा अ�भलेखीकरण भएका प�प��कालाई �देश सरकार वा �देश            
सरकारको �वा�म�व भएको सं�थाबाट उपल�ध गराइने सेवा स�ुवधा तथा �व�ापन उपल�ध गराउने �योजनका ला�ग              
तो�कए बमोिजमको �कृया अपनाई वग�करण ग�रनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम वग�करण गदा� प�प��का �काशन स�ंथाको भौ�तक पवूा�धार, जनशि�त, लगानी,             
उ�दे�य, �वा�म�व, प�प��काको पहंुच �े� र अ�य तो�कएको आधारमा स�चार रिज��ार वग�करण गन�छ । 

(३) स�चार रिज��ार उपदफा (१) बमोिजम प�प��काको वग�करण गदा� �देश �ेस काउि�सलको परामश� 
�लन स�नेछ । 

२६. प�प��का दता� खारेज नग�रनेः दफा २० बमोिजम दता� भई दफा २१ बमोिजम अ�भलेखीकरण भएको कुनै               
प�प��कामा कुनै समाचार, लेख, स�पादक�य, रचना, सचूना वा अ�य कुनै साम�ी �का�शत गरे बापत �य�तो               
प�प��का अ�भलेखीकरणबाट हटाउने वा दता� खारेज वा जफत ग�रने छैन । 

तर यस �यव�थाले नेपालको साव�भौमस�ा, भौगो�लक अख�डता, राि��यता वा सघंीय इकाइबीचको           
स-ुस�ब�ध वा �व�भ�न जात, जाती, धम� वा स��दाय बीचको स-ुस�ब�धमा खलल पान�, रा�य�ोह, गाल� बेइ�जती               
वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गन� द�ु�साहन गन� वा साव�ज�नक �श�टाचार वा न�ैतकताको ��तकुल काय�                
गन�, �म��त अवहेलना गन� र जा�तय छुवाछूत एवं ल��गक भेदभावलाई द�ु�साहन गन� काय� गरेको �मा�णत भएमा                
�य�तो प�प��कालाई मना�सव ��तब�ध लगाउन बाधा परेको मा�नने छैन । 

प�र�छेद-४ 
अनलाइन स�चार मा�यम स�ब�धी �यव�था 

 
२७. अनलाइन स�चार मा�यमको अ�भलेखीकरण : (१) अनलाइन स�चार मा�यम माफ� त अनलाइन प�का�रता            

स�चालन गन� चाहेने �यि�तले तो�कए बमोिजमको �ववरण स�हत स�चार रिज��ार सम� अ�भलेखीकरण गनु�             
पन�छ। 

(२) सरकार� वा �नजी छापा वा �व�यतुीय स�चार मा�यम अनलाइन स�चार मा�यम माफ� त अनलाइन              
प�का�रता गन� चाहेमा उपदफा (१) बमोिजम स�चार रिज��ारमा अ�भलेखीकरण गराउन ुपन�छ । 
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(३) अनलाइन स�चार मा�यमलाई स�चार रिज��ारले दता� �कताव र �व�यतुीय अ�भलेखमा रा� ुपन�छ । 

२८. अनलाइन प�का�रताको �माणप� �दनपुन� : (१) स�चार रिज��ारले दफा २९ बमोिजम स�चार रिज��ारमा              
अ�भलेखीकरण भएको अनलाइन स�चार मा�यमलाई अनलाइन प�का�रताको �माणप� �दनेछ । 

(२) अनलाइन स�चार मा�यमको अ�भलेखीकरण गन�, �माणप� �दने र अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम             
हुनेछ । 

२९. �ववरण रा�ु पन�ः अनलाइन स�चार मा�यमले देहायका �ववरण आ�नो वेवसाइटको म�ुय प�ृठ(होमपेज) मा रा�ु              
पन�छ :- 

(क) स�चार रिज��ारबाट �ा�त अ�भलेखीकरणको न�बर, आ�थ�क वष�, स�चालकको नाम, 
ठेगाना,फोटो, स�पक�  फोन न�बर, ईमेल,फेसबकु पेज,वेभसाईट, 

(ख) स�चालक, स�पादक, समाचार �मखु र स�वाददाताको नाम, ठेगाना, फोटो, स�पक�  फोन 
न�बर, ईमेल,  

(ग) तो�कए बमोिजमका अ�य �वषय । 

३०. �वदेशबाट �का�शत अनलाइन �यजू पोट�लः �वदेशबाट �काशन वा �सारण हुने अनलाइन �यजू पोट�लमा �का�शत वा               
�सा�रत कुनै साम�ी दफा ४६ �वपर�त रहेको कुरा कुनै �ोतबाट जानकार� भएमा स�चार रिज��ार �य�तो साम�ीलाई                
�देश�भ� �काशन वा �सारण गन� रोक लगाउन स�नेछ । 

प�र�छेद –५ 
स�चार रिज��ार स�ब�धी �यव�था 

 

३१. स�चार रिज��ारको �नयिु�त : स�चार मा�यमको दता�¸ अ�भलेखीकरण, इजाजत¸अनगुमन तथा �नयमन गन�           
म��ालयको �सफा�रसमा �देश सरकारले एक स�चार रिज��ारको �नयिु�त गन�छ । 

३२.        यो�यताः  स�चार रिज��ारको पदमा �नयिु�त हुन देहाय बमोिजमको यो�यता पगेुको हुनपुन�छः- 

(क) नेपाल� नाग�रक, 

(ख) चा�लस वष� उमेर परुा भई साठ� वष� ननाघेको, 

 (ग) मा�यता�ा�त �व�व�व�यालयबाट स�बि�धत �वषयमा क�तीमा �नातको�र तहको उपा�ध 
हा�सल गरेको,  

(घ) स�बि�धत �े�मा क�तीमा दश वष�को अनभुव हा�सल गरेको,  

(ङ) न�ैतक पतन दे�खने फौजदार� कसरूमा सजाय नपाएको, 

(च) �नयिु�त हँुदाका बखत कुन ैराजनी�तक दलको सद�य नरहेको । 

३३. पा�र��मक र स�ुवधा  : दफा 31 बमोिजम �नय�ुत हुने स�चार रिज�टारको पा�र��मक र स�ुवधा नेपाल 
सरकारको रा.प. �थम �ेणीको कम�चा�रले पाए सरह हुनेछ । 

३४. पदाव�ध: स�चार रिज��ारको पदाव�ध चार वष�को हुनेछ । �नजलाई पनु: अक� एक काय�काल भ�दा बढ� �नय�ुत गन�                 
स�कने छैन । 

३५. स�चार रिज��ारको पदबाट हटाउन स�कने : (१) दफा ३३ मा जनुसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न �देश सरकारले                
देहायको आधारमा स�चार रिज��ारलाई पदबाट हटाउन स�कनेछ:- 
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(क) काय��मताको अभाव, 

(ख) खराव आचरण,  

(ग) ईमानदार�पवू�क आ�नो पद�य कत��य पालना नगरेको, 

(घ) आमस�चारसँग स�वि�धत �यवसायमा ��य� वा अ��य� �पमा �वा�म�व वा �नजी �वाथ� 
भएको । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अ�य� र सद�यलाई पदबाट हटाउन ुपवू� �नजलाई आ�नो सफाई पेश गन� 
मना�सब मा�फकको मौका �दनपुन�छ । 

३६.  स�चार रिज��ारको पद �र�त हुने �यव�था : देहायको अव�थामा स�चार रिज��ारको पद �र�त भएको मा�ननेछः- 

(क) �देश सरकार सम� �दएको �ल�खत रािजनामा �वीकृत भएमा, 

(ख) �नजलाई पदबाट हटाइएमा, 

(ग �नजको पदाव�ध परूा भएमा, 

(घ) न�ैतक पतन दे�खने फौजदार� कसरूमा अदालतबाट कसरूदार ठहरेमा,  

(ङ) �नजको म�ृय ुभएमा ।  

 ३७.  स�चार रिज��ारको काम, कत��य र अ�धकार : स�चार रिज��ारको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछः- 

(क) दै�नक �शास�नक काय� गन�, 

(ख) एफ.एम रे�डयो, टे�ल�भजन र प�प��का स�चालनको अनमु�तप� �दान गन�, नवीकरण  
गन� र �नयमन गन�,  

 (ग) प�प��का, अनलाइन स�चारमा�यम, रे�डयो, सामदुा�यक रे�डयो, टे�ल�भजन, केबलु 
टे�ल�भजन र केबलु �वतरकको अ�भलेख रा�,े  

 (घ) स�चार ��व�धको �योग र �वकास �बध�नका ला�ग आव�यक काय� गन�, 

(च) स�चारका मा�यमलाई �दइने स�ुवधाका स�व�धमा �देश सरकारलाई �सफा�रश गन�, 

(छ) नी�त काय��म एव ंबजेट तयार गन�,  

(ज) बजेट खच� गन�, खच�को लेखा रा� ेर लेखा प�र�ण गराउने' 

(झ) आफूलाई �ा�त अ�धकार मातहतका अ�य कम�चार�लाई ��यायोजन गन�,  

(ट) म��ालयले समय समयमा �दएको �नद�शन बमोिजमको काय� गन�, 

(ठ) तो�कएका अ�य काय� गन�  

३८. काया�लयः स�चार रिज��ारको काया�लय �देशको राजधा�नमा रहनेछ ।आव�यकतानसुार �देशका अ�य िज�लामा           
शाखा काया�लय खो�न स�नेछ ।  

३९. कम�चार� स�ब�धी �यव�था : स�चार रिज��ारको काया�लयलाई आव�यक पन� कम�चार� �देश सरकारको �वीकृत            
दरब�द� बमोिजम म��ालयले �यव�था गन�छ ।  
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४०. ��तवेदन: स�चार रिज��ारले आफुले स�पादन गरेका काय�ह�को �ववरण स�हतको वा�ष�क ��तवेदन म��ालय            
माफ� त �देश सरकार सम� पेश गनु� पन�छ । 

 प�र�छेद -६ 
स�चार स�ब�धी अ�य �यव�था 

 
४१. काय��व�ध बनाई लागू गन� : (१) यस ऐन बमोिजम सचंा�लत स�चार मा�यमले �काशन, �सारण लगायतका काम                

कारबाह�लाई �यवि�थत, �भावकार�, पारदश�, जवाफदेह� बनाउन यस ऐनको ��तकूल नहुने गर� काय��व�ध बनाई             
लाग ूगनु�पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको काय��व�धमा देहायका �वषय समावेश गनु� पन�छ:- 

(क) स�चार मा�मले �काशन वा �सारणको �व�नयमन र �वम�ूया�कनका ला�ग आ�नो          
सं�थासगं 

अस�ब�ध र कुनै �वाथ� नरहेको �वत�� �व� स�हतको स�चार मा�यम �व�नयमन           
स�म�त  

गठन गन� �वषय,  

(ख) स�चार मा�यमले आ�नो र आ�ना कम�चार�ह�को ला�ग आव�यक 
आचारसं�हताको �नमा�ण गर� लाग ूगन� �वषय, 

(ग) स�चार मा�यमले �काशन वा �सारण गरेको कुन ै�वषयले मका� परेको भनी 
कुन ै�यि�त वा स�ंथाले गनुासो वा ख�डन गरेमा सोको सनुवुाइ गन� �वषय, 

(घ)         कम�चार�ले �ा�त गन� सेवा स�ुवधा स�ब�धी �वषय, 

(ङ) काय��व�ध स�ब�धी अ�य �वषय तो�कए बमोिजम हुनेछ । 

४२. लगानी स�ब�धी �यव�थाः (१) कुनै प�न �यि�त¸ समहु वा स�ंथाले स�चार मा�यम स�चालन गन� यस ऐन                
बमोिजम अ�भलेखीकरण वा इजाजत �लनका ला�ग �दईने �नवेदन साथ स�बि�धत स�चार मा�यममा ग�रने             
लगानीको �ोत खलुाउन ुपन�छ । 

(२) यस ऐनमा अ�य� जनुसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न कुनै स�चार मा�यममा पचास ��तशतभ�दा बढ�               
लगानी गर� स�चालन गरेका �यि�त¸ प�रवार वा समहूले सो बाहेक अ�य �काशन वा �सारण मा�यमको               
�वा�म�वमा �नण�या�मक �ह�सा हुने गर� लगानी गन� पाउनेछैन । 

(३) स�चारमा लगानी स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम हुनेछ । 

४३. स�चारको �वा�म�व ह�ता�तरणः यस ऐन बमोिजम अ�भलेखीकरण भएको स�चार मा�यमको �वा�म�व काननू            
बमोिजम ह�ता�तरण भई कसलेै �ा�त गरेमा सो �ा�त गन� �यि�तले सात �दन�भ�मा सोको जानकार� तो�कए               
वमोिजमको ढाँचामा स�चार रिज��ारलाई �दनपुन�छ र स�चार रिज��ार त�स�व�धी �ववरण दता� �कताबमा जनाई             
रा�ु पन�छ । 

४४. स�चार मा�यम स�चालन श�ु भएको तथा ब�द भएको जानकार� �दनपुन� : (१) स�चार मा�यमले �काशन तथा               
�सारण श�ु भएको जानकार� स�चार रिज��ारलाई �दनपुन�छ । 

(२) स�चार रिज��ारमा अ�भलेखीकरण भएका स�चार मा�यम कुनै कारणले स�चालन गन� नसकेमा वा             
स�चालन भई ब�द गनु� परेमा सोको जानकार� स�चार रिज��ारलाई गराउन ुपन�छ । 
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४५. �ेस ��त�न�ध स�ब�धी �यव�थाः (१) कुनै नेपाल� वा �वदेशी स�चार स�ब�धी स�ंथाले �देश�भ� काम गन� आ�ना                
��त�न�धह�को नाम, यो�यता र काय��े� समेत उ�लेख गर� तो�कए बमोिजमको �ववरण स�चार रिज��ार सम�              
बझुाउन ुपन�छ । 

तर �वदेशी �म�रा��का रा��ा�य� वा सरकार�मखु वा उ�च�तर�य ��त�न�धम�डल �देश �मणमाआउंदा            
साथमा आउने प�कार वा �देश सरकारको �नम��णामा �देश �मणमा आउने प�कारह�को ला�ग उ�त �मण              
अव�धभरको ला�ग �य�तो �ववरण �दन आव�यक नपन� गर� स�चार रिज��ारले छुट �दन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ववरण पठाउने स�चार स�ब�धी स�ंथाका ��त�न�धह�लाई स�चार रिज��ारले            
�ेस ��त�न�ध �माणप� �दान गन�छ । 

(३) �देशको राि��य चाडपव� वा �वशषे अवसरमा छोटो अव�धको ला�ग �देश �मणमाआउने प�कारह�को              
ला�ग स�चार रिज��ारले अ�थायी �ेस ��त�न�ध �माणप� �दने �यव�था गन� स�नेछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम �ेस ��त�न�ध र �माणप� �लन चाहने �यि�तले आफू काममा सलं�न                
रहेको सं�थाको �सफा�रस साथ तो�कए बमोिजमको यो�यताको �माणप�को ��त�ल�पसलं�न राखी स�चार           
रिज��ार सम� �नवेदन �दन ुपन�छ र स�चार ��त�न�ध �माणप� �लन चाहने �वत�� प�कारले प�न सोह� 
बमोिजम �नवेदन �दन स�नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको �नवेदन �ा�त भएप�छ स�चार रिज��ार �य�तो �नवेदन उपर 
आव�यक छान�वन गर� तो�कएको द�तरु �लई तो�कएको ढाँचामा �नवेदनवालालाई �ेस ��त�न�ध �माणप� वा  
अ�थायी �ेस ��त�न�ध �माणप� �दन स�नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम �ेस ��त�न�ध �माणप� वा अ�थायी �ेस ��त�न�ध �माणप� पाएको �यि�तले              
यस ऐन र �च�लत काननूको अधीनमा रह� आ�नो काय� �े��भ� समाचार सकंलन गन� स�नेछ । 

(७) �ेस ��त�न�ध तथा �वत�� प�कार स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम हुनेछ । 

४६. �काशन तथा �सारण गन� नहुनेः (१) देहायका कुराह� कुनै प�न �वदेशी, �वदेशी स�चारको मा�यमबाट �काशन,               
�सारण गन� तथा स�चार सामा�ीको उ�पादन र �वाह गन� हँुदैनः- 

(क) नेपालको �वत��ता, साव�भौमस�ा¸ भौगो�लक अख�डता¸ राि��यता वा सघंीय इकाइ बीचको           
ससु�ब�धमा आचँ आउने¸  

(ख) �व�भ�न जात¸ जाती¸ धम� वा स��दाय बीचको ससु�ब�धमा खलल पन�¸ 

(ग) रा�य�ोह¸ गाल� बेइ�जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गन� द�ु�साहन गन�¸ 

(घ) साव�ज�नक �श�टाचार¸ न�ैतकताको ��तकूल हुने¸ 

     (ङ) �म��त अवहेलना गन�,  

(च) जातीय छुवाछूत एव ंल��गक भेदभावलाई द�ु�साहन गन�,  

(२) उपदफा (१) बमोिजम �सारण गन� नहुने स�ब�धी �यव�था �वदेशी �काशनको �देश स�ंकरण वा म�ुण               
र अ�य �सारण¸ पनुः �सारण �रले �सारणमा समेत लाग ूहुनेछ । 

प�र�छेद-७ 
सजाय र पनुरावेदन स�व�धी �यव�था 
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४७. द�ड सजायः  (१) कसलेै दफा ४ बमोिजम इजाजतप� न�लई काय��म उ�पादन, �वतरण तथा डाउन�ल�क 
गरेमा �य�तो �यि�तलाई इजाजतप� द�तरु वापत ला�ने द�तरु वरावर रकम असलु उपर गर� सो वरावरको    
रकम ज�रवाना वा एक वष�स�म कैद वा दवु ैसजाय हुनेछ । 

(२) कसलेै दफा ४५ बमोिजम �काशन तथा �सारण गन� नहुने कुरा गरेमा �वषयको गा�भीय�ता हेर� प�चीस                
हजार �पयैाँस�म ज�रवाना वा एक वष�स�म कैद वा दवु ैसजाय हुनेछ । 

(३) कसलेै उपदफा (१) र (२) मा ले�खएको बाहेक यस ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयम 
बमोिजम गनु� पन� काय� नगरेमा वा गन� नहुने काय� गरेमा स�चार रिज��ार कसरूको मा�ा हेर� तीन हजारदे�ख पचास  
हजार �पयैाँस�म ज�रवाना गन� स�नेछ । 

४८. सफाईको मौका �दनपुन�ः  यस ऐन बमोिजम कारवाह� र ज�रवाना गनु� अ�घ स�चार रिज��ार सफाईको मौका  
�दन ुपन�छ। 

४९. पनुरावेदनः  यस ऐन बमोिजम स�चार रिज��ार गरेको सजाय उपर पतैीस �दन�भ� स�बि�धत िज�ला 
अदालतमा पनुरावेदन ला�नेछ । 

५०. म�ुदा हेन� अ�धकार�ः दफा ४६ को उपदफा (१) र (२) बमोिजम सजाय हुने कसरू स�व�धी म�ुदाको श�ु कारबाह� र                   
�कनारा गन� अ�धकार िज�ला अदालतलाई हुनेछ। 

५१. सरकार वाद� हुनेः  यस ऐन बमोिजमको कसरू गरेको म�ुदा सरकार वाद� हुनेछ । 

प�र�छेद-८ 
�व�वध 

 

५२. �कताबको अ�भलेखीकरण गराउनु पन�ः (१) कुनै प�न �कताबको �काशकले �का�शत �कताब �व�� �वतरण गनु� अ�घ               
�य�तो �कताबको दईु ��त �वनाम�ूय अ�भलेखीकरणको ला�ग स�चार रिज��ारमा बझुाउन ुपन�छ । 

(२) स�चार रिज��ार उपदफा (१) बमोिजम �कताब अ�भलेखीकरण गदा� तो�कए बमोिजमको �ववरण 
स�हत तो�कएको ढाँचामा अ�भलेखीकरण गनु�पन�छ । 

५३. �कताबमा उ�लेख गनु� पन� कुराह�ः �कताबको �काशकले ��येक �कताबमा �काशक, स�पादक वा लेखक वा              
अनवुादक, म�ुक, छापाखाना र ��त�ल�प अ�धकार पाउने �यि�त समेत सबकैो परूा नाम, स�ंकरणको स��या, वष� र                
सो सं�करणमा छा�पएको ��त तथा �व�� म�ूय आ�द �प�ट ब�ुझने गर� उ�लेख गनु�पन�छ । 

५४. व�ृत �वकास कोषको �थापना : (१) �देश सरकारले प�का�रता �े�मा �नर�तर लामो समय स�म योगदान प�ु याएका               
जे�ठ प�कारह�लाई मा�सक व�ृत �दान गन� उ�दे�यले एउटा प�कार व�ृ�कोष �थापना गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषको स�चालन स�व�धी �यब�था तो�कए बमोिजम हुनेछ । 

५५. प�कार क�याण कोषको �थापना : (१) �देश सरकारले प�का�रताको काय� स�पादन गदा� कुनै दघु�टना पर� घाइते               
भएको वा �दघ� रोगबाट पी�डत प�कारको सहयोगको ला�ग एउटा प�कार क�याणकोष �थापना गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको �यव�थापन तथा स�चालन स�व�धी �यव�था तो�कए बमोिजम 
हुनेछ । 

५६. सचूना ब�कको �थापना : (१) �देश सरकारले सरकार� तथा साव�ज�नक �नकायबाट �का�शत सामा�ी, सचूना तथा              
�नण�यह� सकंलन गर� नाग�रकह�लाई उपल�ध गराउन सचूना ब�कको �थापना गन�छ । 

(२) सचूना ब�कको गठन, स�चालन, �यव�थापन र काम, कत��य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हुनेछ। 
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५७. �ववरण पेश गनु�पन� : यो ऐन �ार�भ हुनअु�घ �काशन तथा �वतरण हँुदै आएका प�प��का तथा �सारण हँुदै आएका                 
�सारण सं�थाले स�चार रिज��ार तोकेको अव�ध�भ� तो�कए बमोिजमका �ववरण अ�भलेखको ला�ग स�चार            
रिज��ार सम� पेश गनु� पन�छ । 

५८. �मजीवी प�कार स�व�धी �यव�थाः (१) स�चार स�ंथाले सघंीय काननू बमोिजम �नधा��रत �यनूतम पा�र��मक             
तथा सेवा स�ुवधामा नघ�ने गर� �मजीवी प�कारलाई पा�र��मक तथा सेवा स�ुवधा उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको पा�र��मक तथा सेवा स�ुवधा स�ब�धी अनगुमन म��ालयले गन�छ। 

(३) स�चार स�ंथाले �नयिु�तप� �न�दई �मजीवी प�कारलाई काममा लगाउन ुहँुदैन । 

(४) स�चार सं�थाले छापाखाना वा स�चार गहृबाट उपभो�ता वा �वतरण के��स�म प�प��का प�ु याउने             
काय�मा सलं�न स�चार मजदरू ( हकर) लाई प�न �यनूतम पा�र��मकता र �नयिु�तप� �दनपुन�छ । 

५९. �नयम बनाउने अ�धकार : यस ऐनको काया��वयन गन� �देश सरकारले आव�यक �नयम बनाउन स�नेछ।  
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