संवत् २०७६ सालको ऐन नं. ...

ववज्ञापन ननयमन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावना: वस्तु वा सेवाको बजार प्रवर्द्नन वा नबक्री, ववतरण गनन वा त्यस्तो वस्तु वा
सेवाको प्रचार प्रसारको लानग गररने ववज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई ननयमन गने
सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले ,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारम्म्भक
१.

सं म्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “ववज्ञापन (ननयमन गने) ऐन,
२०७६” रहे को छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) "अध्यि" भन्नाले बोर्नको अध्यि सम्झनु पछन।
(ख) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत
बनेको ननयममा तोवकएको वा तोवकए बमोम्जम सम्झनु पछन ।
(ग) “बोर्न” भन्नाले दफा १४ बमोम्जमको ववज्ञापन बोर्न सम्झनु पछन।
(घ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रववनध
मन्रालय सम्झनु पछन ।
(ङ) “ववज्ञापन” भन्नाले कुनै वस्तु, सेवा, कायनक्रम वा अवसरको
बारे मा छापा, ववद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाम्जक सञ्जाल,
ु वा कुनै सं रचना लगायतका माध्यमबाट
होनर्नङ्ग बोर्न, बेलन
सावनजननक रुपमा प्रचार प्रसार गररएको वा प्रचार प्रसार गने
उद्देश्यले तयार गररएको शब्द, वाक्य, म्चर, तम्स्बर, सङ्केत, पोष्टर,
पचान, प्रकाश, म्चह्न, सं रचना वा जुनसुकै वकनसमको श्रव्य, दृश्य
वा श्रव्यदृश्य सम्झनु पछन ।
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(च)

“सदस्य” भन्नाले बोर्नको सदस्य सम्झनु पछन र सो शब्दले

(छ)

“होनर्नङ्ग बोर्न” भन्नाले ववज्ञापन प्रदशननको लानग राम्खएको वा

बोर्नको अध्यिलाई समेत जनाउँछ।

राम्खने साधन सम्झनु पछन र सो शब्दले नर्म्जटल नर्स््ले ,
चलदृश्य बोर्न, एलसीर्ी बोर्न, नलर् बोर्न, रोलर बोर्न, ग्लो बोर्न,
ननयोन साइन, प्रोजेक्टर, स्टल नर्स््ले वा यस्तै अन्य प्रववनध वा
प्रकारका बाह्य ववज्ञापनको साधनलाई समेत जनाउँछ।
(ज)

“ववज्ञापन दाता” भन्नाले आफ्नो पिबाट ववज्ञापन प्रकाशन,
प्रसारण गनन वा ववज्ञापन राख्न लगाउने वा ववज्ञापन गने व्यम्ि
वा सं स्था सम्झनु पछन ।

(झ)

“ववज्ञापन एजेन्सी” भन्नाले ववज्ञापन सम्बन्धी सामग्री उत्पादन,
ववतरण वा ववज्ञापन सम्बन्धी व्यवसाय गने गरी प्रचनलत कानून
बमोम्जम स्थापना भएका फमन, सं स्था वा कम्पनी सम्झनु पछन ।
पररच्छे द-२
ववज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्था

३.

ववज्ञापन गनन सवकने: कसै ले आफूले नबक्री ववतरण गने वस्तु वा सेवाको गुण

वा ववशेषता समेत उल्लेख गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवाको प्रवर्द्नन गनन वा
उपभोिा समि वस्तु वा से वाको छनोटको जानकारी पुर्याउन वा आफूले

आयोजना गरे को कुनै कायनक्रम वा अवसरको बारे मा जानकारी ददन वा

सावनजननक वहतको लानग कुनै ववषयमा जानकारी गराउन यस ऐन तथा प्रचनलत
कानूनको अधीनमा रही ववज्ञापन गनन वा गराउन सक्नेछ ।
४.

होनर्नङ बोर्नबाट ववज्ञापन गनन अनुमनतपर नलनु पने: (1) सावनजननक स्थलबाट
दे म्खने गरी होनर्नङ्ग बोर्न राख्न र त्यसमा ववज्ञापन गनन चाहने व्यम्िले सम्बम्न्धत
स्थानीय तहबाट अनुमनतपर नलनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन आफ्नो
पेशा वा व्यवसाय गने घर वा कायानलयको पररसरनभर सावनजननक सर्क वा
जग्गामा बाधा नपने वा सवनसाधारणको सुरिामा असर नपने गरी आफ्नो पेशा
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वा व्यवसायका सम्बन्धमा यस ऐनको प्रनतकूल नहुने गरी तोवकएको आकारमा
नबढ्ने गरी होनर्नङ्ग बोर्न राखी ववज्ञापन गनन बाधा पने छै न ।

(३) उपदफा (1) बमोम्जम होनर्नङ्ग बोर्नबाट ववज्ञापन गनन चाहने
व्यम्िले अनुमनतपरको लानग सम्बम्न्धत स्थानीय तहको कायानलयमा ननवेदन
ददनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम प्राप्त ननवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ
गरी स्थानीय तहको कायानलयले यस ऐन तथा प्रचनलत कानून बमोम्जम होनर्नङ्ग
बोर्नबाट

ववज्ञापन

गने

अनुमनतपर

ददन

मनानसब

दे खेमा

अनुमनतपर

ददनेछ।त्यसरी अनुमनतपरप्राप्त व्यम्ि वा सं स्थाले अनुमनतपरमा उम्ल्लम्खत
अवनध समाप्त भएपनछ त्यस्तो होनर्नङ्ग बोर्न हटाउनु पनेछ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन दे हायको
अवस्थामा होनर्नङ्ग बोर्नबाट त्यस्तो ववज्ञापन गनन अनुमनतपर ददन सवकने छै नः(क)

यस ऐन वा प्रचनलत कानून प्रनतकूल हुने ववज्ञापन भएमा,

(ख)

सवनसाधारणलाई आवतजावत गनन बाधा वा असुववधा हुने भएमा,

(ग)

शहर वा स्थानको प्राकृनतक सौन्दयनमा प्रनतकूल असर पने
भएमा,

(घ)

धानमनक,

सांस्कृनतक,

पुराताम्त्वक,

ऐनतहानसक

स्थल

वा

ववश्वसम्पदा सूचीमा सूम्चकृत स्थानहरुको मौनलक सं स्कृनत तथा
प्राकृनतक सौन्दयनमा प्रनतकूल असर पने भएमा,

(ङ)

सर्क पेटी तथा सावनजननक स्थानमा प्रनतकूल असर पने
भएमा,

(च)

ववद्युत, टे नलफोन

लगायतका

खम्बामा

त्यस्तो

बोर्न

राख्ने

ववषयमा,
(छ)

सवारी आवागमनमा असर पने भएमा,

(ज)

कुनै घरको झ्याल, ढोका छे की त्यस्तो घरमा हावा र घाम
आउन बाधा पुग्ने भएमा,
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(झ)

स्थानीय कानूनमा तोवकएको अन्य व्यवस्थाको प्रनतकूल हुने
गरी ।

(६) होनर्नङ्ग बोर्न राख्ने अनुमनतपरको लानग ददने ननवेदन, ननवेदन
साथ सं लग्न गनुन पने वववरण तथा कागजात, दस्तुर तथा त्यस्तो अनुमनतपरको
अवनध तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहको कानून बमोम्जम
हुनेछ ।
५.

ववज्ञापन गनन नहुन:े (१) प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन
दे हायका ववषयमा ववज्ञापन गनन पाइने छै नः-

(क) प्रचनलत नेपाल कानूनले उत्पादन, नबक्री, ववतरण, उपयोग वा प्रयोग

गनन ननषेध गरे का कुनै वस्तु, पदाथन वा सेवाको उत्पादन, नबक्री,
ववतरण, उपयोग वा प्रयोग गनन प्रोत्साहन गने ववषयमा,

(ख) जुवा खेल्न खेलाउन वा प्रचनलत कानून बमोम्जम अनुमनत
ननलएको म्चठ्ठा वकन्न वकनाउन प्रोत्साहन गने ववषयमा,
(ग) प्रचनलत कानून बमोम्जम अम्िल माननने ववषय वा तत्सम्बन्धी
अन्य ववषय, वस्तु वा सेवाको उपयोग वा प्रयोग गनन वा प्रवर्द्नन गनन
प्रोत्साहन गने ववषयमा,
(घ) हनतयार वा ववष्फोटक पदाथन वा नेपालको सुरिा, शाम्न्त र
व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गनन सक्ने अन्य यस्तै वस्तु वा पदाथनको
उत्पादन, नबक्री, ववतरण, उपयोग वा प्रयोग गनन प्रोत्साहन गने
ववषयमा,
(ङ) म्चवकत्सकको नसफाररसमा मार नबक्री गररने औषनधहरुको ववषयमा,
(च) नेपालमा नबक्री, ववतरण वा प्रयोगको लानग प्रचनलत कानून बमोम्जम
अनुमनत नलनु पनेमा त्यस्तो अनुमनत प्राप्त भइनसकेको वस्तु वा
सेवाको ववषयमा,

(छ) प्रचनलत कानूनले ववज्ञापन गनन ननषेध गरे का ववषयमा,
(ज) ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा,
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तर शैम्िक जानकारी ददने ववषय उल्लेख गनन बाधा पने
छै न ।
(झ) अन्धववश्वासलाई प्रोत्साहन हुने ववषयमा।
(२) प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन दे हाय
बमोम्जम हुने गरी ववज्ञापन गनन पाइने छै नः(क)

नेपालको सावनभौमसत्ता, भौगोनलक अखण्र्ता, रावियता, स्वाधीनता
वा सं घीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध, सावनजननक शाम्न्त, सुव्यवस्था
वा अन्तरानविय सम्बन्धमा खलल पुर्याउने गरी,

(ख)

राज्यद्रोह, अदालतको अवहेलना वा अपराध गनन दुरुत्साहन गने
गरी,

(ग)

नेपालको राविय झण्र्ा, राविय गान, नेपालको ननशान छाप वा
त्यसको कुनै वा सबै भाग वा राविय ववभूनतको प्रयोग गरी वा
त्यसको अवमूल्यन हुने गरी,

(घ)

गाली बेइज्जती हुने गरी,

(ङ)

सावनजननक म्शष्टाचार वा नैनतकताको प्रनतकूल हुने गरी,

(च)

श्रमप्रनत अवहेलना गने, लैं वङ्गक ववभेद एवं जातीय छु वाछूतलाई
दुरुत्साहन गने गरी,

(छ)

धमन, वणन, नलङ्ग, जात, जानत वा समुदायबीचको सुसम्बन्धमा
खलल पाने वा आनथनक अवस्था, भाषा, िेर, वैचाररक आस्था
वा अपाङ्गता लगायतका कुनै पनन आधारमा ववभेद हुने गरी,

(ज)

ट्रेर्माकन, पेटेण्ट, नर्जाइन लगायतका औद्योनगक सम्पम्त्तको

(झ)

स्वदे शी वा अन्य कुनै उत्पादनलाई हतोत्सावहत र ननरुत्सावहत

हकवालाको अनुमनत वा स्वीकृनतववना प्रयोग गरी,
गने गरी,,
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(ञ)

भ्रम वा अफवाह फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने वा अन्य यस्तै
अमयानददत व्यवहार गने गरी,

(ट)

स्वच्छ प्रनतस्पधानमा प्रनतकूल असर पाने गरी,

(ठ)

अरूको उत्पादन वस्तु वा सेवासँग तुलना गरी त्यस्तो उत्पादन
वस्तु वा सेवालाई कमसल वा नराम्रो दे खाउने गरी,

(र्)

कानून बमोम्जम गो्य रहेका ववषयमा जानकारी गराउने गरी, र

(ढ)

प्रम्चलत कानून प्रनतकूल हुने गरी।

(३) कसै ले पनन ननवानचनको स्वच्छतामा प्रनतकूल असर पाने गरी वा

ननवानचनमा अवरोध गने गरी ववज्ञापन गनन गराउन पाइने छै न ।
६.

ववज्ञापनरवहत प्रकाशन वा प्रसारण गनुन पने: (१) नेपालमा प्रसारण हुने ववदे शी
टे नलनभजन च्यानलहरुले ववज्ञापनरवहत (म्क्लन वफर्) प्रसारण गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन

ऐन प्रारम्भ

हुँदाको बखतमा ववदे शी च्यानलसँग र्ाउननलङ्क गरी प्रसारण गनन सम्झौता

गररसकेका सं स्थाहरुले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वषननभर ववज्ञापनरवहत
(म्क्लन वफर्) प्रसारण गनुन पनेछ ।

(३) ववदे शी ववज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गदान
र्नबङ् गरी प्रसारण गनन पाइने छै न।
७.

ववज्ञापन गनन ननषेनधत िेर घोषणा गनन सक्ने: (१) स्थानीय तहले बोर्नले

ननधानरण गरे को मापदण्र्को आधारमा कुनै धानमनक, सांस्कृनतक वा पुराताम्ववक
स्थल, शैम्िक वा स्वास््य सं स्था वा त्यस्तो स्थल वा सं स्थाबाट ननम्ित

दुरीनभर सबै प्रकार वा ववषयका वा कुनै खास प्रकार वा ववषयमा ववज्ञापन गनन
नपाउने गरी ववज्ञापन ननषेनधत िेर घोषणा गनन सक्नेछ । त्यसरी ननषेनधत
िेर घोषणा गरे को सूचना सावनजननक रुपमा प्रकाशन गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा

(१) बमोम्जमको

ननषेनधत िेरमा त्यसरी

गररएको प्रकार वा ववषयका ववज्ञापन गनन पाइने छै न ।
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ननषेध

८.

खास समय ननधानरण गनन सक्ने: (1) बोर्नले सावनजननक रुपमा सूचना प्रकाशन
गरी रे नर्यो, टे नलनभजन वा अनलाइन वा यस्तै ववद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट

प्रसारण वा प्रकाशन हुने कुनै खास ववषयका ववज्ञापनको लानग त्यस्तो ववज्ञापन
प्रसारण गने वा प्रकाशन गने समयावनध ननधानरण गनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ननधानरण गररएको समयावनध बाहेकको
अन्य समयमा त्यस्ता ववषयको ववज्ञापन प्रसारण वा प्रकाशन गनन पाइने छै न ।
९.

ववज्ञापनमा ववज्ञापनकतानको नाम, ठे गाना तथा चेतावनीमूलक सन्दे श उल्लेख गनुन
पने: (१) ववज्ञापनमा जसको तफनबाट ववज्ञापन गररने हो त्यस्तो व्यम्िको
नाम, ठे गाना स्पष्ट रुपले उल्लेख हुन ु पनेछ ।

(२) ववज्ञापन गररएको वस्तु वा सेवाको प्रयोग गदान हुन सक्ने असर
वा अवलम्बन गनुन पने सचेतनाको ववषयमा ववज्ञापनमा उपयुि तवरले
चेतावनीमूलक सन्दे श समेत उल्लेख गनुन पनेछ ।
१०.

मन्जुरी ननलई इमेल वा एस एम एस बाट ववज्ञापन गनन नहुन:े (१) सम्बम्न्धत
व्यम्िको

मन्जुरी

ववना

कसै को

इमेल

वा

मोबाइलमा

इमेल

वा

एस.एम.एस.बाट ववज्ञापनमूलक सन्दे श वा इमेल पठाउन पाइने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन नेपाल
सरकार,

प्रदे श

सरकार

वा

स्थानीय

तहले

सावनजननक

वहतको

लानग

जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गनन वा ववपद्को अवस्थामा पूवस
न ूचना वा
जानकारी पठाउन सम्बम्न्धत व्यम्िको मन्जुरी नभए पनन बाधा पने छै न ।
११.

प्रचनलत कानूनले ननधानरण गरे को प्रवक्रया र मापदण्र् पालना गनुन पने: प्रचनलत
कानूनले कुनै खास प्रकारको वस्तु वा सेवाको ववज्ञापनको लानग कुनै खास
प्रवक्रया, शतन वा मापदण्र् पालना गनुन पने गरी ननधानरण गरे कोमा यस ऐनमा
लेम्खएको ववषयको अनतररि त्यस्तो कानूनले ननधानरण गरे को प्रवक्रया, शतन वा
मापदण्र् समेत पालना गनुन पने छ ।

१२.

आनधकाररक रुपमा जानकारी नभई ववज्ञापन गनन नहुन:े (१) ववज्ञापन प्रकाशन

वा प्रसारण गने ववद्युतीय, अनलाइन, छापा वा सञ्चारका माध्यमले वा
सामाम्जक

सञ्जालको

माध्यमबाट
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ववज्ञापन

गने

व्यम्ि

वा

सं स्थाले

ववज्ञापनकतानको नाम, ठे गाना आनधकाररकताको बारे मा जानकारी नभई ववज्ञापन
गनन गराउन हुँदैन ।
(२)

कुनै

ववज्ञापनको

ववषयमा

वववाद

उत्पन्न

भई

त्यस्तो

ववज्ञापनकतानको नाम, ठे गाना पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो ववज्ञापन
प्रकाशन गने सं स्था वा व्यम्ि नै म्जम्मेवार हुनेछ ।
१३.

ननःशुल्क वा सहुनलयत दरमा ववज्ञापन गनुन पने: मन्रालय, प्रदे श सरकार वा
स्थानीय तहबाट ववपद्को समयमा सवनसाधारणको वहत वा जानकारीको लानग
प्रवाह गररने सूचना वा ववज्ञापन सञ्चार माध्यमले ननःशुल्क वा सहुनलयत दरमा
प्रकाशन वा प्रसारण गनुन पनेछ।
पररच्छे द-३
ववज्ञापन बोर्न सम्बन्धी व्यवस्था

१४.

ववज्ञापन बोर्नको गठन: (१) ववज्ञापनको ननयमन सम्बन्धी काम गननको लानग
दे हाय बमोम्जमको एक ववज्ञापन बोर्नको गठन हुनेछ:(क)

नेपाल सरकारले ननयुि गरे को व्यम्ि

- अध्यि

(ख)

सहसम्चव, गृह मन्रालय

- सदस्य

(ग)

सहसम्चव, उद्योग, वाम्णज्य

तथा आपूनतन

मन्रालय
(घ)

सहसम्चव,

- सदस्य
सञ्चार

तथा

सूचना

प्रववनध

मन्रालय
(ङ)

- सदस्य

ववज्ञापनदाता, ववज्ञापन एजेन्सी वा ववज्ञापन
प्रसारण र ववतरण गने सं घ सं स्थाहरुमध्येबाट
मन्रालयले

मनोनयन

गरे को

सं स्थाको

प्रनतनननध दुईजना
(च)

उपभोिा
आमसञ्चारको
अनुभवप्राप्त

-सदस्य

हक,

वहतको

िेरमा

कम्तीमा

व्यम्िहरुमध्येबाट
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िेरमा
दश

वा
वषन

मन्रालयले

मनोनयन गरे का कम्तीमा एकजना मवहला
सवहत तीनजना

- सदस्य

(२) बोर्नको वररष्ठ कमनचारीमध्येबाट बोर्नले तोकेको कमनचारीले

बोर्नको सम्चव भई काम गनेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्र् (च) बमोम्जमका सदस्यहरुको मनोनयन
गदान समावेशी नसर्द्ान्तको आधारमा गनुन पनेछ ।
(४) अध्यिको पदमा ननयुम्िका लानग नेपाल सरकार समि
नसफाररस गनन मन्रालयका सम्चवको सं योजकत्वमा मन्रालयले ननयुि गरे को
सम्बम्न्धत ववषयको एकजना ववज्ञ सदस्य र मन्रालयको सहसम्चव सदस्यसम्चव रहेको एक नसफाररस सनमनत रहनेछ। सो सनमनतले दफा १७
बमोम्जमको

योग्यता

पुगेका

व्यम्िहरुमध्येबाट

तोवकए

बमोम्जम

खुला

प्रनतस्पधानबाट उपयुि व्यम्ि छनोट गरी ननयुम्िको लानग नेपाल सरकार
समि नसफाररस गनेछ।
(५) उपदफा (१) को खण्र् (ङ) र (च) बमोम्जमका सदस्यको
पदावनध चार वषनको हुनेछ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन कुनै

सदस्यको काम सन्तोषजनक नदे म्खएमा वा बोर्नको वहत ववपररत हुने कुनै

काम गरे मा वा खराब आचरण भएमा वा कायनसम्पादन नगरी ननम्ष्क्रय भएमा

पदावनध पूरा नहुँदै मन्रालयले त्यसको कारण खुलाई ननजलाई पदमुि गनन
सक्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोम्जम कुनै सदस्यलाई पद मुि गनुन अम्घ
ननजलाई सफाई पेश गने मनानसब मावफकको मौका ददनु पने छ ।
१५.

बोर्नको काम, कतनव्य र अनधकार: यस ऐनमा अन्यर उम्ल्लम्खत काम, कतनव्य
र अनधकारको अनतररि बोर्नको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोम्जम
हुनेछः(क)

ववज्ञापन सम्बन्धमा राविय नीनत तय गरी मन्रालयमा नसफाररस
गने,
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(ख)

सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गररने ववज्ञापनको सामग्री परीिण
गनन तोवकएको आधारमा मापदण्र् तयार गने ,

(ग)

ववज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र ववतरण सम्बन्धी आचार सं वहता
बनाउने,

(घ)

ु को आवश्यकता अनुसार राविय वहत, सावनजननक वहत
मुलक
सम्बन्धी ववज्ञापन ननमानण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गनन
प्रोत्साहन गने,

(ङ)

नभए वा नगरे को कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने,
अमयानददत, भेदभावजन्य वा यस ऐन ववपरीत ववज्ञापन गररए वा
नगररएको अनुगमन गने वा गराउने,

(च)

ववदे शी

च्यानलहरूबाट

प्रसारण

हुने

ववज्ञापनहरू

मापदण्र्

ववपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीको
लानग मन्रालयमा नसफाररस गने,
(छ)

नेपाल सरकार, ववज्ञापन एजेन्सी, ववज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम
तथा सरकारी ननकायबीच समन्वय गने,

(ज)

ववज्ञापन व्यवसाय र व्यवसायीको योग्यता र िमता ववकास
गननका लानग आवश्यक कायनक्रम सञ्चालन गनन मन्रालयमा
नसफाररस गने,

(झ)

उपभोिा सजगता सम्बन्धी कायनक्रम सञ्चालन गने , गराउने,

(ञ)

ववज्ञापनको िेरमा उत्कृष्ट कायन गनेलाई पुरस्कृत गने,

(ट)

ववज्ञापन उत्पादक, ननमानता, ववतरक वा प्रसारकलाई आवश्यक
ननदे शन ददने,

(ठ)

सञ्चार माध्यमहरुलाई नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराइने
सावनजननक वहत सम्बन्धी सबै ववज्ञापन तोवकएको आधारमा
बोर्न माफनत् समानुपानतक रुपमा ववतरण गने,

(र्)

तोवकए बमोम्जमका अन्य कायन गने ।
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१६. बोर्नको बैठक र ननणनय: (१) बोर्नको बैठक अध्यिले तोकेको नमनत, समय र
स्थानमा बस्नेछ ।

(२) बोर्नको बैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ ।
(३)

बोर्नको

कूल

सदस्य

सं ख्याको

पचास

प्रनतशतभन्दा

बढी

सदस्यहरु उपम्स्थत भएमा बोर्नको बैठकको लानग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको
मानननेछ ।

(४) बोर्नको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर

भएमा अध्यिले ननणानयक मत ददनेछ।

(५) बैठकको ननणनय अध्यि र सदस्य-सम्चवले प्रमाम्णत गरी राख्नु
पनेछ।
(६) बोर्नले आवश्यक दे खेमा सम्बम्न्धत ववषयका ववज्ञलाई बोर्नको

बैठकमा आमन्रण गनन सक्नेछ।

(७) बोर्नको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववनध बोर्न आफैंले ननधानरण
गरे बमोम्जम हुनेछ ।
१७.

अध्यिको योग्यता: दे हायको व्यम्ि अध्यिको पदमा ननयुि हुन योग्य
मानननेछ:(क) नेपाली नागररक,
(ख)

आमसञ्चार,

कानून,

ववज्ञापन

वा

व्यवस्थापन

ववषयमा

मान्यताप्राप्त ववश्वववद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपानध हानसल
गरे को र सो िेरमा कम्तीमा दश वषनको अनुभव प्राप्त गरे को,

१८.

(ग)

पैंतीस वषन उमेर पूरा भएको,

(घ)

कुनै ववदे शी रािको स्थायी आवासीय अनुमनतपर ननलएको,

(ङ)

कुनै कानूनले अयोग्य नभएको।

अध्यिको

पाररश्रनमक, सेवाको

शतन

तथा

(१) अध्यि बोर्नको कायनकारी प्रमुख हुनेछ।
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काम,

कतनव्य

र

अनधकार:

(२) अध्यिको पदावनध चार वषनको हुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन ननजको

काम सन्तोषजनक नदे म्खएमा वा बोर्नको वहत ववपरीत हुने कुनै काम गरे मा वा
खराब आचरण भएमा वा कायनसम्पादन नगरी ननम्ष्क्रय भएमा पदावनध पूरा
नहुँदै नेपाल सरकारले कारण खुलाई जुनसुकै बखत पदमुि गनन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोम्जम अध्यिलाई पदमुि गनुअ
न म्घ सफाई पेश
गने मनानसब मावफकको मौका ददनु पनेछ ।
(५) अध्यिको पाररश्रनमक तथा अन्य सुववधा नेपाल सरकारले तोके

बमोम्जम हुनेछ।

(६) यस ऐनमा अन्यर लेम्खएको काम, कतनव्य र अनधकारका
अनतररि अध्यिको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोम्जम हुनेछ:(क) बोर्नको दै ननक प्रशासननक कायन गने,
(ख) बोर्नको बैठकको कायनसूची तयार गने,
(ग) बोर्नको बैठकको ननणनयहरु कायानन्वयन गने, गराउने,
(घ) बोर्नको नीनत कायनक्रमहरुको मस्यौदा तयार गने,
(ङ) बोर्नको बजेट खचन गने, खचनको लेखा राख्ने र लेखापरीिण
गराउने,
(च) बोर्नको कमनचारी प्रशासनको कायन गने ,
(छ) बोर्नको वावषनक बजेट तथा कायनक्रम पेश गने,
(ज) बोर्नले अनधकार प्रत्यायोजन गरे का अन्य कायन गने ।
१९.

अध्यिको पद ररि हुने अवस्था: दे हायको अवस्थामा अध्यिको पद ररि
हुनेछ :-

(क)

ननजको पदावनध समाप्त भएमा,

(ख)

ननजको उमेर पैंसठ्ठी वषन पूरा भएमा,
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(ग)

ननजले नैनतक पतन दे म्खने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट
सजाय पाएमा,

(घ)

ननजले राम्जनामा ददएमा,

(ङ)

ननजको मृत्यु भएमा,

(च)

नेपाल सरकारले दफा 18 को उपदफा (3) बमोम्जम पदमुि
गरे मा ।

२०.

बोर्नको कायानलय र कमनचारी: (१) बोर्नको कायानलय काठमार्ौं उपत्यकामा
रहनेछ ।
(२) बोर्नको कायानलयको लानग आवश्यक पने कमनचारी मन्रालयले
उपलब्ध गराउनेछ । मन्रालयले

कमनचारी उपलब्ध गराउन नसकेको

अवस्थामा बोर्नले तोवकए बमोम्जम सेवा करारमा कमनचारी राख्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोम्जम करारमा राम्खने कमनचारीको पाररश्रनमक
तथा सेवाका शतनहरु तोवकए बमोम्जम हुनेछ।
पररच्छे द-४
बोर्नको कोष तथा लेखापरीिण
२१.

बोर्नको कोष: (१) बोर्नको एउटा छु ट्टै कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा दे हायका रकमहरू रहनेछन्:(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

बोर्न माफनत् ववज्ञापन ववतरण गनन नेपाल सरकारले छु ट्याएको
कुल बजेटको तीन प्रनतशत रकम,

तर ववज्ञापन ववतरणमा खचन हुन नसकेको रकमबाट

त्यस्तो रकम कट्टा गनन पाइने छै न।

(३) बोर्नको कोषको रकम कुनै वाम्णज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा
गररनेछ ।
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(४) बोर्नको सबै खचनहरू उपदफा (१) बमोम्जमको कोषबाट
व्यहोररनेछ ।
(५) नेपाल सरकार वा सरकारी ननकायबाट कोषमा ववज्ञापनको लानग
प्राप्त रकममध्ये ववज्ञापनको लानग खचन भई प्रत्येक आनथनक वषनको अन्त्यमा
कोषमा बचत भएको रकम नेपाल सरकारले प्रचनलत कानून बमोम्जम खचन गनन
सक्नेछ ।
(६) बोर्नको कोष र खाताको सञ्चालन तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
२२.

कोषको लेखापरीिण: (१) बोर्नको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले
अपनाएको लेखा प्रणाली बमोम्जम राख्नु पनेछ।
(२) बोर्नको लेखाको लेखापरीिण महालेखापरीिकबाट हुनेछ ।
पररच्छे द-५
प्रदे श तथा स्थानीय तहका सञ्चार माध्यमबाट हुने ववज्ञापनको ननयमन

२३=

प्रदे शस्तरका

सञ्चार

माध्यमबाट

गररने

ववज्ञापनको

अनुगमन

तथा

ननयमन: (१) प्रचनलत कानून बमोम्जम प्रदे श सरकारबाट अनुमनत प्राप्त गरी
सञ्चालन भएका छापा वा ववद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने वा भएका ववज्ञापनमा
यस ऐन तथा प्रचनलत कानून बमोम्जमको मापदण्र् पूरा गरे नगरे को ववषयको

अनुगमन तथा ननयमनको काम प्रदे श कानून बमोम्जम सू चना तथा सञ्चार
सम्बन्धी ववषय हेने मन्रालयले गनेछ ।
(२) उपदफा (१)

को प्रयोजनको लानग सम्बम्न्धत प्रदे शमा सूचना

तथा सञ्चार सम्बन्धी ववषय हेने मन्रालयको सम्चवको अध्यितामा एक
अनुगमन तथा ननयमन सनमनत रहनेछ । अनुगमन तथा ननयमन सनमनतमा
अध्यिको अनतररि समावेशी नसर्द्ान्तको आधारमा प्रदे श सरकारले प्रदे श
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोम्जमका बढीमा छजना सदस्य रहने
छन् ।

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको सनमनतले अनुगमन गदान कसै ले

ववज्ञापन गदान यो ऐन वा यस ऐन बमोम्जम बनेको ननयम वा मापदण्र् पालना
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गरे को नपाइएमा कारण उल्ले ख गरी त्यस्तो ववज्ञापन सं शोधन गनन, बन्द गनन
वा हटाउन आदे श ददनेछ ।त्यसरी ददएको आदे शको पालना गनुन सम्बम्न्धत
पिको कतनव्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (३)

बमोम्जमको आदे शको पालना नगने वा यो ऐन

वा यस ऐन बमोम्जम बनेको ननयम वा मापदण्र् पालना नगरी ववज्ञापन गने
व्यम्िलाई उपदफा (२) बमोम्जमको सनमनतले बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म
जररबाना गनन सक्नेछ।अनुगमनको क्रममा कसै ले ववज्ञापन गदान यो ऐन
बमोम्जम कसूर हुने काम गरे को पाइएमा त्यस्तो व्यम्िलाई यस ऐन बमोम्जम
कारबाही गनन सम्बम्न्धत ननकायमा लेखी पठाउनेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोम्जमको सनमनतको अन्य काम, कतनव्य र

अनधकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयमावलीको प्रनतकूल नहुने
गरी सम्बम्न्धत प्रदे श सरकारले ननधानरण गरे बमोम्जम हुनेछ।
२४=

स्थानीय स्तरका सञ्चार माध्यमबाट गररने ववज्ञापन तथा होनर्नङ्ग बोर्नको अनुगमन
तथा ननयमन: (१) होनर्नङ्ग बोर्न वा प्रचनलत कानून बमोम्जम स्थानीय तहबाट
अनुमनत प्राप्त गरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका छापा वा ववद्युतीय सञ्चार
माध्यमबाट

हुने

वा

भएका

ववज्ञापनमा

यस

ऐन

तथा

प्रचनलत

कानून

बमोम्जमको मापदण्र् पूरा गरे नगरे को ववषयको अनुगमन तथा ननयमनको
काम सम्बम्न्धत स्थानीय तहले गनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग स्थानीय तहले आवश्यक
कानूनी व्यवस्था नमलाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम अनुगमन गदान कसै ले ववज्ञापन गदान यो

ऐन वा यस ऐन बमोम्जम बनेको ननयम वा मापदण्र् पालना गरे को नपाइएमा

वा अननधकृत रुपमा होनर्नङ्ग बोर्न राखेको पाइएमा कारण उल्लेख गरी त्यस्तो
ववज्ञापन सं शोधन गनन, बन्द गनन वा हटाउन आदे श ददनेछ ।त्यसरी ददएको
आदे शको पालना गनुन सम्बम्न्धत पिको कतनव्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम अनुगमन गदान यो ऐन वा यस ऐन
बमोम्जम बनेको ननयम वा मापदण्र् पालना नगरी ववज्ञापन गने व्यम्ि वा
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अननधकृत रुपमा होनर्नङ्ग बोर्न राख्ने वा त्यसमा ववज्ञापन गने व्यम्िलाई
स्थानीय तहको न्यावयक सनमनतको आदे शले एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना
गनन सक्नेछ ।अनुगमनको क्रममा कसै ले ववज्ञापन गदान यो ऐन बमोम्जम कसूर

हुने काम गरे को पाइएमा त्यस्तो व्यम्िलाई यस ऐन बमोम्जम कारबाही गनन
सम्बम्न्धत ननकायमा ले खी पठाउनेछ ।

(५) स्थानीय स्तरका सञ्चार माध्यमबाट गररने ववज्ञापन तथा होनर्नङ्ग
बोर्नको अनुगमन तथा ननयमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यो ऐन तथा यस ऐन
अन्तगनत बनेको ननयमावलीको प्रनतकूल नहुने गरी सम्बम्न्धत स्थानीय तहले
ननधानरण गरे बमोम्जम हुनेछ ।

पररच्छे द-६
कसूर र सजाय
२५.

कसूर र सजाय: (१) कसै ले यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५,
६, ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ ववपरीत ववज्ञापन गरे मा यस ऐन बमोम्जम
कसूर गरे को मानननेछ ।
(२) कसै ले दफा ५ को उपदफा (१) वा (२) प्रनतकूल हुने गरी

गरे को कसूरमा त्यस्तो कसूर गने गराउनेलाई सो कसूर गरे बापत प्रचनलत

कानूनले कुनै सजाय हुने रहे छ भने सोही बमोम्जम सजाय गनुन पनेछ र सो
नभएमा एक वषनसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गनुन पनेछ ।
(३) कसै ले दे हायको कसूर गरे मा दे हाय बमोम्जम सजाय हुनेछ:(क)

दफा ४ को उपदफा (१) बमोम्जमको कसूर गने गराउने
व्यम्िलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना,

(ख)

दफा ६ बमोम्जमको कसूर गने गराउने व्यम्िलाई पाँच लाख
रुपैयाँसम्म जररबाना ।

(ग)

ऐनको दफा ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ बमोम्जमको कसू र
गने गराउने व्यम्िलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना ।
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(४) आमसञ्चारको माध्यमबाट यस ऐन ववपरीत कुनै ववज्ञापन
प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण भएकोमा त्यस्तो सञ्चार माध्यमको सम्पादन
सम्बन्धी कायनभार सम्हाल्ने सम्पादकलाई सोही कारणले मार यस ऐन
बमोम्जम सजाय गररने छै न ।
तर त्यस्तो सम्पादक नै आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालक भएकोमा यस
दफा बमोम्जम सजाय गनन बाधा पने छै न ।
पररच्छे द-७
ववववध
२६.

सूचीकृत हुन ु पने: (१) ववज्ञापन एजेन्सी तोवकए बमोम्जमको वववरण दाम्खला
गरी बोर्नमा सूचीकृत हुन ु पनेछ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका ववज्ञापन एजेन्सी यो

ऐन प्रारम्भ भएको नमनतले एक वषननभर उपदफा (१) बमोम्जम सूचीकृत हुन ु
पनेछ ।
२७.

उजुरी गनन सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयमावली वा
मापदण्र् ववपरीत कसै ले ववज्ञापन गरे को पाइएमा त्यसको जानकारी जुनसुकै
व्यम्िले बोर्न वा दफा २३ को उपदफा (२) बमोम्जमको सनमनत वा स्थानीय
तहमा ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त जानकारीको आधारमा बोर्न, सनमनत
वा स्थानीय तहलाई आफैं कारबाही गने अनधकार भएकोमा आफैले र आफ्नो
अनधकार िेर नभएकोमा अनधकार भएको बोर्न, सनमनत वा स्थानीय तहमा
कारबाहीको लानग पठाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त उजुरी उपर भएको कारबाहीको
जानकारी उजुरीकतानले नाम ठे गाना उल्लेख गरी उजुरी ददएको भएमा

सम्बम्न्धत बोर्न, सनमनत वा स्थानीय तहले त्यस्तो उजुरीकतानलाई ददनु
पनेछ ।
२८.

मुद्दा हेने अनधकारी: (१) दफा २५ को उपदफा (२) बमोम्जम प्रचनलत कानून
अन्तगनत सजाय हुने मुद्दा त्यस्तो कानूनले तोकेको अदालतबाट सुरु कारबाही,
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ु ाइ र वकनारा हुनेछ र त्यस्तो कानून बमोम्जम सजायको व्यवस्था नभएको
सुनव

कारण यस ऐन बमोम्जम मुद्दा चलाउनु पने भएमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी

ु ाइ र वकनारा गने अनधकार सम्बम्न्धत म्जल्ला
मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनव
अदालतलाई हुनेछ ।
(२) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्र् (क) अन्तगनत सजाय

ु ाइ र वकनारा गने अनधकार
हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनव
सम्बम्न्धत स्थानीय तहको न्यावयक सनमनतलाई हुनेछ ।

(३) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्र् (ख) र (ग) अन्तगनत

ु ाइ र वकनारा गने
सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनव
अनधकार बोर्नलाई हुनेछ ।
२९.

प्रचनलत कानून बमोम्जम मुद्दा चलाइने: (१) दफा २५ को उपदफा (२)
अन्तगनत सजाय हुने मुद्दाको सम्बन्धमा प्रचनलत कानून बमोम्जम कसूर हुने भई
त्यस्तो कसूरमा प्रचनलत कानूनमा कुनै खास पिले मुद्दा चलाउने गरी व्यवस्था
भएकोमा सोही बमोम्जम नै मुद्दा चलाइनेछ ।
(२) दफा २५ को उपदफा (२) अन्तगनतको मुद्दामा प्रचनलत कानून
बमोम्जम मुद्दा नचल्ने अवस्था भई यस ऐन बमोम्जम मुद्दा चलाउनु पदान त्यस्तो
ु ी फौजदारी
मुद्दामा नेपाल सरकार वादी भई चलाइनेछ । सो मुद्दा मुलक
कायनववनध सं वहता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानननेछ ।

३०.

िनतपूनतन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसै ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको
ननयम ववपरीत ववज्ञापन गरे बाट कसै लाई कुनै वकनसमको िनत भएमा वा कुनै

गम्भीर असर परे मा वा सजनक वा स्रष्टाको अनुमनत वा स्वीकृनत ननलई ननजको
नसजननालाई ववज्ञापनमा प्रयोग गरे को पाइएमा त्यसबाट मकान पने पिले
िनतपूनतनको लानग बोर्न समि ननवेदन ददन सक्नेछ ।
उपर

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ननवेदन पनन आएमा बोर्नले सो ननवेदन
जाँचवुझ

गदान

िनत

पुगेको

दे म्खएमा

त्यस्तो

ननवेदकलाई

ववज्ञापनकतानबाट मनानसब मावफकको िनतपूनतन भराई ददनु पने छ ।
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३१.

पुनरावेदन: यस ऐन बमोम्जमको मुद्दामा ननणनयको जानकारी पाएको नमनतले
पैंतीस ददननभर दे हाय बमोम्जमका अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ:(क)

म्जल्ला अदालतले सुरु कारबाही र वकनारा गरे को ननणनय उपर
सम्बम्न्धत उच्च अदालतमा,

(ख) बोर्नले गरे को ननणनय उपर म्जल्ला अदालतमा,
(ग) अनुगमन तथा ननयमन सनमनत तथा स्थानीय तहले गरे को ननणनय
उपर सम्बम्न्धत म्जल्ला अदालतमा।
32.

बोर्न माफनत् ववज्ञापन गनुन पने: (1) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार
अन्तगनतका ननकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य ववज्ञापन वा सूचना प्रकाशन
तथा प्रसारण गदान बोर्न माफनत् गनुन पनेछ र त्यस्तो ववज्ञापन बापतको रकम
बोर्न माफनत् खचन गनुन पनेछ ।
(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन नेपाल

सरकार वा नेपाल सरकार अन्तगनतका ननकायहरुले कुनै ववज्ञापन वा सूचना

तत्काल प्रकाशन गनुन पने अवस्था भएमा ववज्ञापन वा सूचनाको एक प्रनत
बोर्नलाई उपलब्ध गराई सो बापतको रकम बोर्न माफनत् भ ुिानी गने गरी कुनै
पनन माध्यमबाट ववज्ञापन वा सू चना प्रकाशन गनन बाधा पने छै न ।
३३.

उपसनमनत वा कायनदल गठन गनन सक्ने: (१) बोर्नले आफ्नो कायनमा सहयोग
पुर्याउन आवश्यकता अनुसार उपसनमनत वा कायनदल गठन गनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको उपसनमनत वा कायनदलको काम,

कतनव्य, अनधकार र कायानवनध त्यस्तो उपसनमनत वा कायनदल गठन गदानका
बखत बोर्नले तोके बमोम्जम हुनेछ ।
३४.

अनधकार प्रत्यायोजन: बोर्नले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये आवश्यकता अनुसार

केही अनधकार बोर्नको अध्यि वा सदस्य वा बोर्नको कुनै कमनचारी, दफा २३
को उपदफा (२) बमोम्जमको अनुगमन तथा ननयमन सनमनत वा दफा ३३
बमोम्जमको उपसनमनत वा कायनदल वा नेपाल सरकारको कुनै ननकायलाई
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
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३५.

ननदे शन ददन सक्ने: मन्रालयले ववज्ञापनलाई व्यवम्स्थत वा ननयमन गने
सम्बन्धमा बोर्नलाई आवश्यक ननदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्तो ननदे शनको
पालना गनुन बोर्नको कतनव्य हुनेछ ।

३६.

ननयम बनाउने अनधकार: यस ऐनको उद्देश्य प्राप्त गननका लानग नेपाल सरकारले
आवश्यक ननयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

३७.

मापदण्र्

ननधानरण गनन सक्ने: यस ऐनको कायानन्वयनको लानग यो ऐन तथा

यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयमावलीको अधीनमा रही बोर्नले आवश्यक

मापदण्र् ननधानरण गनन सक्नेछ । त्यस्तो मापदण्र् लागू गनुभ
न न्दा अम्घ बोर्नले
उपयुि माध्यमबाट सावनजननक गनुन पनेछ ।

चै त १०, २०७५ मा बसे को राविय सभाको बैठकले सं शोधन सवहत पाररत
गरे को र भदौ १२, २०७६ मा बसेको प्रनतनननध सभाको बैठकले थप सं शोधन सवहत
पाररत गरे कोमा राविय सभाको भदौ ३०, २०७६ मा बसेको बैठकले उि सं शोधन
सवहत यो ववधेयकलाई पुन: पाररत गरे को व्यहोरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को
उपधारा (१) बमोम्जम प्रमाम्णत गदनछु।

………………………...….……
(गणेश प्रसाद नतनमम्ल्सना)
अध्यि
राविय सभा

राविय
नेपालको

सभाका

अध्यिबाट

सं ववधानको

धारा

प्रमाम्णत
११३

यो

ववधेयक

(२)

बमोम्जम

प्रमाणीकरण गदनछु ।
…………………...….
(ववद्यादे वी भण्र्ारी)
रािपनत
नमनत : २०७६/...../.....
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