नेपाल मिमिया काउन्सिल िम्बसधी कानूनलाई िंशोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक
प्रस्तािना: स्िस्थ, स्ितसर, ियानदित र उत्तरिायी परकाररताको विकाि तथा िम्िर्द्नन गिै परकाररतािा
पेशागत आचरण कायि राख्नका लामग मिमिया काउन्सिलको स्थापना गनन प्रचमलत कानूनलाई िं शोधन र
एकीकरण गनन िाञ्छनीय भएकाले,

िं घीय िं ििले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे ि-१
प्रारन्म्भक

1.

िं न्िप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यि ऐनको नाि “नेपाल मिमिया काउन्सिल ऐन, २०७५" रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुसत प्रारम्भ हुनेछ।

2.

पररभाषा: विषय िा प्रिं गले अको अथन नलागेिा यि ऐनिा,(क)
(ख)

"अध्यि" भन्नाले काउन्सिलको अध्यि िम्झनु पछन।

“आििञ्चार” भन्नाले िूचना तथा िसिे श िम्प्रेषण गने उद्देश्यले स्थापना भई प्रकाशन
तथा प्रिारण हुने

िरकारी, िािुिावयक िा मनजी िेरबाट िञ्चामलत विद्युतीय िा

िुद्रणका िञ्चार िाध्यि िम्झनु पछन र िो शब्िले आि िञ्चार िाध्यि िञ्चालन गने
(ग)

(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

(ज)
(झ)

िं स्थालाई ििेत जनाउँछ।

“काउन्सिल” भन्नाले िफा ३ बिोन्जिको मिमिया काउन्सिल िम्झनु पछन।

“छापापरकाररता” भन्नाले ििाचारपर, ििाचारपमरका िा असय परपमरकालाई िम्झनु
पछन।

“तोवकएको” िा “तोवकए

बिोन्जि” भन्नाले

यि ऐन असतगनत

विमनयििा तोवकएको िा तोवकए बिोन्जि िम्झनु पछन।

बनेको

मनयि

िा

“िसरालय” भन्नाले नेपाल िरकारको िञ्चार तथा िूचना प्रविमध िसरालय िम्झनु
पछन।

“विद्युतीय प्रिारण तथा अनलाइन परकाररता” भन्नाले विद्युतीय अनलाइनको िाध्यिबाट
प्रकाशन

तथा

प्रिारण गररने ििाचार, लेख, असतिानतान,

वटप्पणी,

श्रव्यदृश्य,

िम्पािकीय, चलन्चर, लघु चलन्चर, िृत्तन्चर ििेतका ििाचार िािग्री िम्झनु पछन।

“ििस्य” भन्नाले काउन्सिलको ििस्य िम्झनु पछन र िो शब्िले काउन्सिलको अध्यिलाई
ििेत जनाउँछ।

“िावहन्ययक परकाररता” भन्नाले विमभन्न िावहन्ययक गमतविमध, ििाचार तथा िावहन्ययक

िािग्री ििेटी आििञ्चार िाध्यि िाफनत प्रकाशन, प्रिारण, िम्प्रेषण गने कायन
िम्झनु पछन।
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पररच्छे ि‒२

काउन्सिलको स्थापना तथा काि, कतनव्य र अमधकार

3.

काउन्सिलको स्थापना: (१) स्िस्थ र ियानदित परकाररताको विकािका लामग स्ितसर मनयिनकारी
भूमिका मनिानह गनन नेपाल मिमिया काउन्सिलको स्थापना गररएको छ।
(२) काउन्सिलको कायानलय काठिािौं उपययकािा रहनेछ।

4.

काउन्सिल स्िशामित र िं गदठत िं स्था हुनेेः (१) काउन्सिल अविन्च्छन्न उत्तरामधकारिाला स्िशामित
र िं गदठत िं स्था हुनेछ ।

(२) काउन्सिलको काि कारबाहीको लामग आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनछ
े ।

(३) काउन्सिलले व्यन्ि िरह चल अचल िम्पन्त्त प्राप्त गनन, उपयोग गनन, बेचमबखन गनन िा

असय कुनै वकमििले व्यिस्था गनन िक्नेछ।

(४) काउन्सिलले व्यन्ि िरह आफ्नो नािबाट नामलि

िोही नािबाट नामलि उजुर लाग्न िक्नेछ ।
5.

उजुर गनन र काउन्सिल उपर पमन

काउन्सिलको काि, कतनव्य र अमधकारेः यि ऐनिा असयर ले न्खएका काि, कतनव्य र अमधकारको
अमतररि काउन्सिलको काि, कतनव्य र अमधकार िे हाय बिोन्जि हुनेछेः(क)

काउन्सिलको नीमत, िावषनक बजेट तथा कायनक्रि स्िीकृत गने,

(ख)

आििञ्चार िम्बसधी नीमत मनिानणिा नेपाल िरकारलाई िुझाि दिने,

(ग)

काउन्सिलले जारी गरे को आचार िं वहता पालना भए नभएको विषयिा अनुगिन

(घ)

आचारिं वहता उल्लं घनको विषयिा परे का उजुरी उपर आिश्यक छानमबन गरी

(ङ)

िरकार,

(च)

आििञ्चार िाध्यिका ििग्र अिस्थाका िम्बसधिा अध्ययन िवहतको िावषनक

(छ)

आचारिं वहता िम्बसधी िििािवयक िािग्रीहरु प्रकाशन गने,

(ज)

आििञ्चार िाध्यिबाट प्रिाररत तथा प्रकान्शत आचार िं वहता विपरीतका िािग्रीको

(झ)

तोवकए बिोन्जिका असय कायन गने।

गने तथा आचार िं वहता उल्लं घनको विषयिा उजुरी मलने,
कारबाही गने,

आििञ्चार

िाध्यि

बनाउन आिश्यक काि गने,

तथा

ििनिाधारणबीचको

िम्बसधलाई

िौहाद्रन पूणन

प्रमतिेिन पेश गने,

िम्बसधिा छानमबन र कारबाही गने,
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6.

आचार िं वहता बनाई जारी गने: (१) काउन्सिलले परकाररताको पेशागत ियानिा कायि रा्न
आिश्यक आचार िं वहता बनाई जारी गनेछ।

(२) उपिफा (१) बिोन्जि काउन्सिलले जारी गरे को आचार िं वहताको अधीनिा रही

प्रययेक आि िञ्चार िाध्यिले आ-आफ्नो लामग आचार िं वहता बनाई लागू गनुन पनेछ।

(३) काउन्सिलले जारी गरे को आचार िं वहताको पालना गनुन प्रययेक आििञ्चार िाध्यि,

विद्युतीय प्रिारण तथा अनलाइन परकाररता, छापा परकाररता र िावहन्ययक परकाररता, ययिको
प्रकाशक, िम्पािक, परकार तथा िं िाििाताको कतनव्य हुनेछ।

(४) आििञ्चार िाध्यि, विद्युतीय प्रिारण तथा अनलाइन परकाररता, छापा परकाररता र

िावहन्ययक परकाररता, ययिको प्रकाशक, िम्पािक, परकार तथा िं िाििाताले यि ऐन बिोन्जिको
आचार िं वहताको पालना गरे नगरे को िम्बसधिा काउन्सिलले आिश्यक अनुगिन गनेछ र ययिरी
अनुगिन गिान आचार िं वहताको पालनाको लामग आिश्यक मनिे शन दिन िक्नेछ।

(५) उपिफा (४) बिोन्जिको मनिे शनको पालना गनुन िम्बन्सधत आििञ्चार िाध्यि,

विद्युतीय प्रिारण तथा अनलाइन परकाररता, छापा परकाररता र िावहन्ययक परकाररता, ययिको
प्रकाशक, िम्पािक, परकार तथा िं िाििाताको कतनव्य हुनेछ।

पररच्छे ि‒३

काउन्सिलको गठन, अध्यि तथा ििस्यको योग्यता तथा बैठक
7.

काउन्सिलको गठनेः

(१) काउन्सिलको गठन िे हाय बिोन्जि हुनेछेः-

(क) कुनै

विषयिा

कम्तीिा

स्नातक

उपामध

हामिल

गरी

परकाररता िेरिा कम्तीिा िश िषनको अनुभि िवहत िो

िेरिा विन्शष्ट योगिान पुर्याएका व्यन्िहरुिध्येबाट नेपाल
िरकारले मनयुि गरे को व्यन्ि

-अध्यि

(ख) िसरालयले तोकेको िसरालयको राजपरांवकत प्रथि श्रे णीको

-ििस्य

अमधकृत

(ग) अध्यि, नेपाल परकार िहािं घ
(घ)

आििञ्चार

िेरका

विमभन्न विधा, व्यिस्थापन,

-ििस्य
कानून,

िूचना प्रविमध िा िािान्जक िेरिा कम्तीिा पसर िषनको
अनुभि हामिल गरे का कम्तीिा िुई जना िवहला िवहत
िसरालयले िनोनयन गरे को छ जना

-ििस्य

(२) काउन्सिलको बररष्ठति् किनचारीले काउन्सिलको िन्चि भई काि गनेछ ।

(३) अध्यिको पििा मनयुन्िको लामग उपयुि व्यन्िको नाि मिफाररि गनन िे हाय

बिोन्जिको एक मिफाररि िमिमत रहनेछ:-

(क) िसरालयको िन्चि
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-िं योजक

(ख) कानून, िूचना प्रविमध िा िािान्जक िेरिा ्यामत
व्यन्िहरू िध्येबाट िसरालयले तोकेको व्यन्ि

प्राप्त

(ग) िररष्ठ परकारहरुिध्येबाट िसरालयले तोकेको व्यन्ि

-ििस्य
-ििस्य

(४) उपिफा (३) बिोन्जिको मिफाररि िमिमतको बैठक, कायन िञ्चालन तथा

अध्यिको पििा मनयुन्िको लामग मिफाररि गिान अिलम्बन गने प्रवक्रया िम्बसधी कायनविमध िमिमत
आफैले मनधानरण गरे बिोन्जि हुनेछ।
8.

अध्यि तथा ििस्यको योग्यता: िे हायको योग्यता पुगेको व्यन्ि अध्यि िा ििस्यको पििा
मनयुन्ि िा िनोनयन हुन योग्य हुनेछेः(क)
(ख)

नेपाली नागररक,

अध्यिको हकिा िफा ७ को उपिफा (१) को खण्ि (क) बिोन्जिको

योग्यता भएको र िफा ७ को उपिफा (१) को खण्ि (घ) बिोन्जि
िनोनयन हुने ििस्यको हकिा िासयताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट िम्बन्सधत
विषयिा कम्तीिा स्नातक तहको उपामध हामिल गरे को,

(ग) पैंतीि िषन उिेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैमतक चररर भएको।

9.

अध्यि तथा ििस्यको अयोग्यता: िे हायको व्यन्ि अध्यि िा ििस्यको पििा मनयुन्ि िा
िनोनयनको लामग अयोग्य िामननेछ:(क)

कुनै वििे शी राष्ट्रको स्थायी आिािीय अनुिमतपर िा नागररकता मलएको,

(ख)

िफा ८ बिोन्जिको योग्यता नभएको िा नरहेको

(ग)

भ्रष्टाचार, जिरजस्ती करणी, िानि बेचविखन तथा ओिार पिार, लागू

औषध मबक्री वितरण िा ओिार पिार, िम्पन्त्त शुर्द्ीकरण, राहिानी

िुरुपयोग, अपहरण, लै विक वहं िा िा नैमतक पतन िे न्खने असय फौजिारी
किूरिा अिालतबाट िजाय पाएको,

10.

(घ)

ँ ाका बखत कुनै राजनीमतक िलको ििस्य रहेको, िा
मनयुन्ि हुि

(ङ)

प्रचमलत कानून बिोन्जि िािनजमनक पििा मनयुन्ि िा िनोनयको लामग
अयोग्य भएको।

अध्यि तथा ििस्यको पिािमध: (१) काउन्सिलको अध्यि र िनोनीत ििस्यको पिािमध चार
िषनको हुनछ
े ।मनजलाई पुनेः एक कायनकालको लामग मनयुन्ि िा िनोनयन गनन िवकनेछ।

(२) उपिफा (१) िा जुनिुकै कुरा ले न्खएको भए तापमन िे हायको अिस्थािा नेपाल

िरकारले अध्यि िा ििस्यलाई मनजको पिािमध िवकन अगािै पिबाट हटाउन िक्नेछेः(क) कायनििताको अभाि भएिा,
(ख) काि िसतोषजनक नभएिा,
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(ग) खराब आचरण भएिा,
(घ) इिासिारीपूिक
न आफ्नो पिीय कतनव्य पालना नगरे िा, िा
(ङ) िानमिक िसतुलन ठीक नभएिा।
(३) उपिफा (२) बिोन्जि अध्यि र िनोनीत ििस्यलाई पिबाट हटाउनु अन्घ मनजलाई

आफ्नो िफाई पेश गने िनामिि िौका दिनु पनेछ।
11.

अध्यि तथा ििस्यको पि ररि हुने : िे हायको अिस्थािा अध्यि र िनोनीत ििस्यको पि ररि
हुनेछेः-

(क) अध्यिले नेपाल िरकार र िनोनीत ििस्यले िसरालय ििि मलन्खत राजीनािा
दिएिा,

(ख) मनजिा िफा ९ बिोन्जिको कुनै अयोग्यता मिजनना भएिा,
(ग) िफा १० बिोन्जि मनजको पिािमध पूरा भएिा िा मनजलाई पिबाट हटाइएिा,
(घ) मनजको उिेर पैिठ्ठी िषन पूरा भएिा, िा
(ङ) मनजको िृययु भएिा।
12.

अध्यिको काि, कतनव्य र अमधकार: अध्यिको काि, कतनव्य र अमधकार िे हाय बिोन्जि हुनेछ:(क) काउन्सिलको नीमत तथा कायनक्रिहरु तयार गने, गराउने,

(ख) काउन्सिलको बैठकिा काउन्सिलको नीमत, िावषनक बजेट तथा कायनक्रि पेश गने,
(ग) काउन्सिलको बैठकका लामग कायनिूची तयार गने, गराउने,
(घ) काउन्सिलको बैठकका मनणनयहरु कायानसियन गने, गराउने,
(ङ) काउन्सिलले अमधकार प्रययायोजन गरे का असय कायनहरु गने, गराउने,
(च) तोवकए बिोन्जिको असय काि गने।
13.

अध्यिको िेिाको शतन तथा िुविधाेः (१) अध्यि काउन्सिलको पूरा ििय काि गने प्रिुख
पिामधकारी हुनेछ।

(२) अध्यिको पाररश्रमिक, िुविधा र िेिाका असय शतन तोवकए बिोन्जि हुनेछन्।

14.

काउन्सिलको बैठक: (१) काउन्सिलको बैठक आिश्यकता अनुिार अध्यिले तोकेको मिमत, ििय
र स्थानिा बस्नेछ।

तर एक बैठक र अको बैठकिीचको असतर तीन िवहना भसिा बढी हुने छै न।
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(२) काउन्सिलको िन्चिले काउन्सिलको बैठक बस्ने मिमत, ििय र स्थान तोकी बैठकिा

छलफल हुने विषय िूची िवहतको िूचना बैठक बस्ने ििय भसिा चौबीि घण्टा अगािै िबै
ििस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।

तर उन्चत र पयानप्त कारण भएिा अध्यिले ययस्तो कारण खुलाई चौबीि घण्टा अगािै

काउन्सिलको बैठक बोलाउन बाधा पने छै न ।

(३) कुनै ििस्यले उपिफा (२) बिोन्जि बैठकिा छलफल हुने विषय िूचीिा उन्ल्लन्खत

विषयको अमतररि असय कुनै विषयिा छलफल गराउन चाहेिा ययिरी छलफल गनन चाहेको विषय

र कारण िवहतको िूचना बैठक बस्नु भसिा अगािै काउन्सिलको िन्चिलाई दिनु पनेछ। ययिरी
िूचना प्राप्त हुनािाथ काउन्सिलको िन्चिले ययिको जानकारी ििस्यलाई दिनु पनेछ।

(४) उपिफा (२) र (३) िा जुनिुकै कुरा ले न्खएको भए तापमन काउन्सिलको बैठकिा

उपन्स्थत िबै ििस्यको िहिमतले विषय िूचीिा नपरे को विषयिा पमन छलफल गरी
िवकनेछ।

मनणनय गनन

(५) काउन्सिलको कुल ििस्य िं ्याको पचाि प्रमतशत भसिा बढी ििस्यहरु उपन्स्थत

भएिा काउन्सिलको बैठकको लामग गणपुरक िं ्या पुगक
े ो िामननेछ।

(६) काउन्सिलको बैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ र मनजको अनुपन्स्थमतिा िफा १५

बिोन्जि कायनिाहक तोवकएको ििस्यले बैठकको अध्यिता गनेछ ।

(७) काउन्सिलको मनणनय बहुितद्वारा हुनेछ र ित बराबर भएिा बैठकको अध्यिता गने

व्यन्िले मनणानयक ित दिनेछ।

(८) काउन्सिलको िन्चिले बैठकको मनणनय अध्यिबाट प्रिान्णत गराई िुरन्ित रूपिा

राख्नु पनेछ र मनणनयको प्रमत िबै ििस्यलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(९) काउन्सिलको बैठक िम्बसधी असय कायनविमध काउन्सिल आफैले मनधानरण गरे

बिोन्जि हुनेछ ।
15.

कायनिाहक अध्यि तोक्न िक्ने: (१) अध्यिको पि ररि रहेको अिस्थािा िसरालयले
काउन्सिलका ििस्यहरू िध्येबाट कुनै ििस्यलाई कायनिाहक अध्यि तोक्न िक्नेछ।

(२) उपिफा (१) बिोन्जि तोवकएको कायनिाहक अध्यिले यि ऐन बिोन्जि अध्यिलाई

प्राप्त अमधकार प्रयोग गनन िक्नेछ।

पररच्छे ि‒४

आचार िंवहताको पालना, अनुगिन तथा कारबाही

16.

उजुरी दिन िवकनेेः (१) कुनै आििञ्चार िाध्यि, ययिको प्रकाशक, िम्पािक, परकार िा
िम्िाििाताले काउन्सिलले जारी गरे को आचार िं वहता उल्लं घन गरे को विषयिा जुनिुकै व्यन्िले
काउन्सिलिा उजुरी दिन िक्नेछ।

(२) उपिफा (१) बिोन्जिको उजुरी मलन्खत रूपिा िा विद्युतीय िाध्यिबाट ििेत दिन

िवकनेछ।
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(३) उपिफा (१) िा जुनिुकै कुरा लेन्खएको भए तापमन कुनै आििञ्चार िाध्यि, ययिको

प्रकाशक, िम्पािक, परकार िा िम्िाििाताले काउन्सिलले जारी गरे को आचारिं वहता उल्लं घन

गरे को िूचना िा जानकारी काउन्सिललाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएिा काउन्सिलले यि ऐन बिोन्जि
कारबाही गनन िक्नेछ।

(४) उपिफा (१) बिोन्जिको उजुरीको ितान तथा तत् िम्बसधी असय व्यिस्था तोवकए

बिोन्जि हुनेछ।
17.

उजुरी उपर जाँचबुझ र मनणनय : (१) िफा १६ बिोन्जििा परे को उजुरी िा काउन्सिललाई कुनै
स्रोतबाट प्राप्त आचारिं वहता उल्लं घनको िूचना िा जानकारी

उपर प्रारन्म्भक जाँचबुझ गिान प्राप्त

उजुरी, िूचना िा जानकारी काल्पमनक, आधारहीन िा झुट्टा िे न्खएिा काउन्सिलले आधार र कारण

खुलाई ययस्तो उजुरी, िूचना िा जानकारीलाई तािेलीिा राख्ने मनणनय गनन िक्नेछ। ययस्तो मनणनयको
मलन्खत जानकारी उजुरीकतानलाई दिनु पनेछ।

(२) िफा १६ बिोन्जि परे को उजुरी िा काउन्सिललाई

िं वहता उल्लं घनको िूचना िा जानकारी

कुनै

स्रोतबाट प्राप्त आचार

उपर उपिफा (१) बिोन्जि प्रारन्म्भक जाँचबुझ गिान

आचार िं वहता उल्लं घन गरे को िे न्खने आधार विद्यिान भएिा काउन्सिलले विस्तृत जाँचबुझ गनेछ ।
ययिरी जाँचबुझ गिान काउन्सिलले िम्बन्सधत आििञ्चार िाध्यि, प्रकाशक, िम्पािक, परकार िा
िम्िाििातालाई िोधपुछ गने िा उजुरिँग िम्बन्सधत प्रिाण बुझ्ने ििेतका काि गनन िक्नेछ।

(३) काउन्सिलको विस्तृत जाँचबुझबाट आचार िं वहता उल्लं घन गरे को िे न्खएिा आचार

िं वहता उल्लं घन गने आििञ्चार िाध्यि, प्रकाशक, िम्पािक, परकार िा िम्िाििातालाई
काउन्सिलले िे हाय बिोन्जि कारबाही गनन िक्नेछ:-

(क) उजुरी गने पििँग आििञ्चार िाध्यि, प्रकाशक, िम्पािक, परकार िा
िम्िाििातालाई िेलमिलाप गराउने,
प्रकाशन िा प्रिारण गनन लगाउने,

मनजको भनाई िञ्चार िाध्यििा

(ख) आचार िं वहता उल्लं घन गने आििञ्चार िाध्यि, प्रकाशक, िम्पािक,
परकार िा िम्िाििातालाई ििायाचना गनन लगाउने िा काउन्सिलले

मनधानरण गरे बिोन्जिको िङ्ख्या, ििय िा पृष्ठिा खण्िन प्रकाशन गनन
लगाउने,

(ग) काउन्सिलले दिएको मनिे शन िा आिे श अिज्ञा गने तथा आचार िं वहता पटक
पटक उल्लं घन गने आििञ्चार िाध्यि, प्रकाशक, िम्पािक, परकार िा

िम्िाििातालाई मनजले िरकारबाट पाउने िहुमलयत, लोक कल्याणकारी
विज्ञापन िा िुविधा तोवकएको अिमधभरको लामग आंन्शक िा पूरै रोक
लगाउन िसरालय ििि मिफाररि गने,
(घ)

काउन्सिलको मनणनय िा मनिे शन पालन नगने आििञ्चार िाध्यि र ययििा
िं लग्न प्रकाशक, िम्पािक, परकार¸ िम्िाििाताको नाि िवहतको िूची
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तयार

गरी

काउन्सिलको

आिे श,

उल्लं घनकतानको रुपिा िािनजमनक गने,
(ङ)

मनिे शन

िा

आचार

िं वहताको

िम्पािक, परकार िा िम्िाििाताको प्रेि पाि मनन्ित अिमधको लामग
मनलम्बन गने,

(च) काउन्सिलले गरे को मनणनय िा आिे श िम्बन्सधत आििञ्चार िाध्यििा
प्रकाशन गनन लगाउने, िा

(छ) छापाका परपमरका भए

िमगनकरणिा मनन्ित अिमधको लामग ििािेश नगने

िा तल्लो स्तरको िमगनकरणिा घटाउने।

(४) उपिफा (३) बिोन्जि कारबाही गने मनणनय गनुन अन्घ काउन्सिलले िम्बन्सधत

आििञ्चार िाध्यि, प्रकाशक, िम्पािक, परकार िा िम्िाििातालाई िफाइ पेश गने िनामिब
िौका दिनु पनेछ।
हुनेछ।
18.

(५) काउन्सिलिा प्राप्त उजुरी उपरको जाँचबुझ िम्बसधी असय कायनविमध तोवकए बिोन्जि

जररबाना गरी िमतपूमतन भराइ दिन िक्ने: (१) काउन्सिलबाट जारी भएको आचार िं वहता विपरीत
ँ पुर्याएको भनी िम्बन्सधत
कुनै िािग्री प्रकाशन िा प्रिारण गरे को कारण ियानिा िा प्रमतष्ठािा आच

व्यन्िले िफा १६ बिोन्जि दिएको उजुरी उपर िफा १७ बिोन्जि जाँचबुझ गिान किै को ियानिा

ँ पुर्याएको िे न्खएिा काउन्सिलले िम्बन्सधत आििञ्चार िाध्यि, प्रकाशक,
िा प्रमतष्ठािा आच
िम्पािक, परकार िा िम्िाििातालाई पच्चीि हजार रुपैयाँ िे खी िश लाख रुपैयाँिम्ि जररबाना
गनन िक्नेछ।

(२) काउन्सिलबाट जारी भएको आचार िं वहता विपरीत कुनै िािग्री प्रकाशन िा प्रिारण

गरे को कारणबाट कुनै व्यन्ि िा िं स्थालाई िमत पुगक
े ो भएिा काउन्सिलले ययस्तो िमत पुगेको
व्यन्ि िा िं स्थालाई िनामिि िमतपूमतन भराइदिन िक्नेछ।

(३ उपिफा (२) बिोन्जि िमतपूमतन मनधानरणका आधार तोवकए बिोन्जि हुनेछ ।
19.

प्रचमलत कानून बिोन्जि कारबाही गनन बाधा नपनेेः (१) कुनै आििञ्चार िाध्यि, ययिको
प्रकाशक, िम्पािक, परकार िा िम्िाििाताले गरे को आचार िं वहता उल्लं घनिम्बसधी

कुनै काि

असय प्रचमलत कानून बिोन्जि किूर हुने रहेछ भने मनज उपर ययस्तो कानून बिोन्जि आिश्यक
कारबाही चलाउनका लामग काउन्सिलले िम्बन्सधत मनकायिा ले खी पठाउनु पनेछ।
(२) यि ऐन बिोन्जि आचार िं वहता उल्लं घन गरे को कुनै काि असय

प्रचमलत कानून

बिोन्जि किूर हुने भएिा आचार िं वहता उल्लं घनिा कारबाही भएको कारणबाट िारै ययस्तो
किूरिा प्रचमलत कानून बिोन्जि कारबाही चलाउन
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र िजाय गनन बाधा पने छै न।

20.

पुनरािेिन दिन िक्ने: िफा १७ िा १८ बिोन्जि काउन्सिलले कारबाही गने गरी गरे को मनणनय

िा आिे शिा न्चत्त नबुझेिा न्चत्त नबुझ्ने पिले मनणनय िा आिे श भएको मिमतले पैंतीि दिनमभर
िम्बन्सधत उच्च अिालतिा पुनरािेिन दिन िक्नेछ।
पररच्छे ि –५

काउन्सिलको कोष तथा लेखा परीिण

21.

काउन्सिलको कोषेः (१) काउन्सिलको एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ।

(२) उपिफा (१) बिोन्जिको कोषिा िे हायका रकिहरु रहनेछन्:(क) नेपाल िरकारबाट प्राप्त रकि,

(ख) कुनै स्ििे शी व्यन्ि िा िं घ िं स्थाबाट आमथनक अनुिान िा िहायता स्िरूप
(३)

प्राप्त रकि।

काउन्सिलले वििे शी िरकार, व्यन्ि िा िं घ िं स्थाबाट कुनै पमन प्रकारको िहयोग

मलन पाउने छै न।

(४) उपिफा (१) बिोन्जिको कोषिा प्राप्त रकि काउन्सिलले तोकेको प्रचमलत कानून

बिोन्जि “क” िगनको इजाजत प्राप्त कुनै बैंक िा वित्तीय िं स्थािा खाता खोली जम्िा गनुन पनेछ।

(५) काउन्सिलको तफनबाट गररने िम्पूणन खचन उपिफा (१) बिोन्जिको कोषिा जम्िा

भएको रकिबाट व्यहोररनेछ।

(६) उपिफा (५) बिोन्जि रकि खचन गिान प्रययेक आमथनक िषनको लामग स्िीकृत कायनक्रि

र बजेटको अधीनिा रही खचन गनुन पनेछ।
हुनेछ।
22.

(७) काउन्सिलको कोष र कोष िञ्चालन िम्बसधी असय व्यिस्था तोवकए बिोन्जि

ले खा र लेखा परीिण: (१) काउन्सिलले आफ्नो आय व्ययको ले खा नेपाल िरकारले अपनाएको

ले खा प्रणाली बिोन्जि राख्नु पनेछ।

(२) काउन्सिलको आसतररक लेखा परीिण कोष तथा लेखा मनयसरकको कायानलयबाट र

अन्सति लेखा परीिण िहालेखा पररिकबाट हुनेछ ।

(३) नेपाल िरकारले काउन्सिलको आय व्ययको लेखा, तत् िम्बसधी कागजात र असय

ँ ाउन िक्नेछ।
नगिी न्जसिी जुनिुकै बखत जाँच्न िा जच
पररच्छे ि‒६
विविध

23.

किनचारी िम्बसधी व्यिस्थाेः (१) काउन्सिलिा आिश्यक िं ्यािा किनचारीहरू रहनेछन्।

(२) काउन्सिलका किनचारीहरुको मनयुन्ि, िेिाका शतन, पाररश्रमिक र िुविधा िम्बसधी

व्यिस्था तोवकए बिोन्जि हुनेछ।
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24.

िमिमत िा उपिमिमत गठन गनन िवकनेेः (१) काउन्सिलले आफ्नो कािकारबाही िूचारु रुपले
िम्पािनिा िहयोग गनन आिश्यकता अनुिार िमिमत िा उपिमिमत गठन गनन िक्नेछ।

(२) उपिफा (१) बिोन्जि गदठत िमिमत िा उपिमिमतको काि, कतनव्य, अमधकार तथा

कायानिमध िो िमिमत िा उपिमिमत गठन गिानको बखत काउन्सिलले तोके बिोन्जि हुनेछ ।
25.

मनजी स्िाथन भएिा मनणनय प्रवक्रयािा भाग मलन नहुन:े अध्यि, ििस्य िा काउन्सिलका किनचारीले

काउन्सिलको िम्बसधिा मनणनय गिान कुनै विषयिा प्रययि रुपिा आफ्नो कुनै वहत, िरोकार िा

स्िाथन रहेको भएिा िा आफू िा आफ्नो पररिारका ििस्यलाई प्रययि फाइिा पुग्ने गरी स्िाथन

बान्झने भएिा आफ्नो स्िाथन रहेको काउन्सिललाई जानकारी गराई ययस्तो मनणनयिा भाग मलनु
हुँिैन ।
26.

अमधकार प्रययायोजन: (१) काउन्सिलले यि ऐन बिोन्जि आफूलाई प्राप्त अमधकारिध्ये आिश्यकता

अनुिार कुनै अमधकार अध्यि, ििस्य िा िफा २४ बिोन्जि गदठत िमिमत िा उपिमिमतलाई
प्रययायोजन गनन िक्नेछ।

तर काउन्सिलिा परे को उजुरी उपरको कारबाही गने अमधकार प्रययायोजन हुन िक्ने

छै न ।

(२) अध्यिले आफूलाई प्राप्त अमधकार िध्ये आिश्यकता अनुिार कुनै अमधकार

काउन्सिलका कुनै ििस्य िा अमधकृत स्तरको किनचारीलाई प्रययायोजन गनन िक्नेछ।

27.

शपथ मलनु पनेेः अध्यिले आफ्नो पिको कायन िम्हाल्नु अन्घ प्रधानसयायाधीश ििि र ििस्यले
आफ्नो पिको कायन िम्हाल्नु अन्घ अध्यि ििि तोवकए बिोन्जिको ढाँचािा शपथ मलनु पनेछ ।

28.

िावषनक प्रमतिेिन पेश गनुन पने: काउन्सिलले प्रययेक िषन आफूले िम्पािन गरे का कािकारबाहीको
वििरण, कोषको अिस्था ििेतका वििरण ििािेश गरी ययस्तो आमथनक िषन ििाप्त भएको मिमतले
िुई िवहना मभर िावषनक प्रमतिेिन िसरालय िाफनत नेपाल िरकार ििि पेश गनुन पनेछ।

29.

मनिे शन दिन िक्ने: (१) नेपाल िरकारले िे शको आििञ्चार नीमत अनुकूल स्िस्थ, स्ितसर,
ियानदित र उत्तरिायी परकाररताको विकाि तथा िम्िर्द्नन गिै पेशागत आचरण कायि राख्नका
लामग काउन्सिललाई आिश्यक मनिे शन दिन िक्नेछ ।

(२) उपिफा (१) बिोन्जिको मनिे शनको पालना गनुन काउन्सिलको कतनव्य हुनेछ।

(३) काउन्सिलले आििञ्चार िाध्यिहरुलाई विपद्को अिस्थािा िािनजमनक वहत र

पेशागत ियानिाको मनन्म्त आिश्यक मनिे शन जारी गनन िक्नेछ।

(४) उपिफा (३) बिोन्जिको मनिे शन पालना गनुन आििञ्चार िाध्यिको कतनव्य हुनेछ।

30.

नेपाल िरकारिँग िम्पकनेः काउन्सिलले नेपाल िरकारिँग िम्पकन रा्िा िसरालय िाफनत राख्नु
पनेछ।

31.

मनयि तथा विमनयि बनाउने अमधकारेः (१) यि ऐनको कायानसियन गनन नेपाल िरकारले आिश्यक
मनयिहरु बनाउन िक्नेछ।

(२) यो ऐन तथा यि ऐन असतगनत बनेको मनयिको अधीनिा रही काउन्सिलले आिश्यक

विमनयिहरु बनाउन िक्नेछ र ययस्ता विमनयि लागू गनुन अन्घ िसरालयबाट स्िीकृमत मलनु पनेछ।
32.

खारे जी र बचाउेः (१) प्रेि काउन्सिल ऐन, २०४८ खारे ज गररएको छ।
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(२) प्रेि काउन्सिल ऐन, २०४८ बिोन्जि भए गरे का कािकारबाही यिै ऐन बिोन्जि भए

गरे को िामननेछ।

ँ ाका बखत प्रेि काउन्सिल ऐन, २०४८ बिोन्जिको काउन्सिलिा
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुि

रहेका पिामधकारीहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ स्ित: पििुि हुनेछन।

(4) प्रेि काउन्सिल ऐन, २०४८ बिोन्जिको काउन्सिलिा कायनरत स्थायी किनचारी यि ऐन

बिोन्जिको काउन्सिलको ििान स्तर र तहको पििा िरे को िामननेछ।

(५) प्रेि काउन्सिल ऐन, २०४८ बिोन्जिको काउन्सिलको िम्पन्त्त, िावययि, अमभलेख तथा

काउन्सिलिा परे का उजुरी यि ऐन बिोन्जिको काउन्सिलिा िनेछ।
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