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छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ 

 लालमोहर र प्रकाशन मममि 

          २०४८।२।१६ 

संशोधन गने ऐनः 

१. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (पहहलो संशोधन) ऐन, २०४८  २०४८।७।१४ 

२. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५७  २०५७।१०।१८ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

३. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगनउने ऐन, २०६३   २०६३।४।२३ 

४. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन  

गने ऐन, २०६६        २०६६।१०।७ 

५.  लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक हहंसा अन््य गनन केही  

नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२    २०७२।६।१४ 

२०४८ सालको  ऐन नं. ५ 

         ........... 

छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावनाः हवमिन्न वगन र क्षेरका जनिाबीच ससुम्बन्ध, सदाचार, शशष्टाचार, नैमिकिा कायम राख्न र 
देशको परकाररिा क्षेरले अमिव्यशिको स्विन्रिालाई मयानददि एवं शजम्मेवारीपूणन िबरले स्विन्र र 
मनमिनक िई उपिोग गनन सक्ने वािावरण सजृना गननको लामग छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धमा 
समयानकूुल काननुी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोले, 

                                                           

  यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेशख लागू िएको । 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्र वीर हवक्रम शाहदेबबाट नेपाल अमधराज्यको संहवधान, 

२०४७ को धारा १२९ बमोशजम मशन्रपररषद्को सल्लाह र सम्ममिले यो ऐन 
बनाइबक्सेकोछ । 

पररच्छेद –१ 

प्रारशम्िक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्िः (१) यस ऐनको नाम “छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषाः हवषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “छापाखाना” िन्नाले हकिाब, समाचारपर, समाचारपमरका वा मलखिपर मनकाल्न े
साधन सम्िन ुपछन र सो शब्दले छाप्ने मेशशन, टाईप, मलथो गने मेशशन, सबै 
कलहरू, ज्यावल, कायानलय र ्यसका हहस्साहरूलाई समेि जनाउँछ । 

(ख) “प्रकाशन” िन्नाले हकिाब, समाचारपर, समाचारपमरका, अन्य परपमरका र 
मलखिपरलाई समेि सम्िन ुपछन । 

(ग) “हकिाब” िन्नाले समग्र वा खण्ड खण्ड रूपमा छाहपएको वा यन्रद्वारा 
मनकामलएको वा मलथो िएको प्र्येक पसु्िक पशुस्िका, पचान, हववरणपर, 

स्वरमलहप, नक्सा, मानशचर आदद समेिलाई जनाउँछ । 

(घ) “समाचारपर” िन्नाले सावनजमनक मह्वका समसामहयक हवषयका क्षेरमा 
हटप्पणी िएको वा निएको मलखि, समाचार िथा हवचारहरू समेि िएको 
सावनजमनक रूपमा मबक्री वा हविरण हनुे पर सम्िन ुपछन । 

(ङ) “समाचारपमरका” िन्नाले सावनजमनक समाचार वा ्यसको हटप्पणी िथा 
हवश्लषेण िएको िर समाचारपरमा नगमनने समाचार सम्बन्धी कागजपर 
सम्िन ुपछन । 



www.lawcommission.gov.np 

3 
 

(च) “परपमरका” िन्नाले समाचारपर र समाचारपमरका र अन्य परपमरकालाई 
समेि सम्िन ुपछन । 

(छ) “अन्य परपमरका” िन्नाले समाचारपर र समाचारपमरकामा नगमनने कला, 
साहह्य, हवज्ञान, पयनटन, चलशचर लगायिका हवमिन्न हवधामा प्रकाशशि हनु े
अन्य परपमरका सम्िन ुपछन । 

(ज) “मलखिपर” िन्नाले पोष्टर, शचर, नक्सा, फोटो वा अरू कुनै प्र्यक्ष शचरणलाई 
समेि जनाउँछ । 

(ि) “प्रकाशक” िन्नाले दफा ७ बमोशजम परपमरका प्रकाशन गनन प्रमाणपर 
पाएको व्यशि सम्िन ुपछन । 

(ञ) “सम्पादक” िन्नाले परपमरकामा प्रकाशशि हनु ेसामग्रीको चयन िथा सम्पादन 
गने उत्तरदाहय्व िएको व्यशि सम्िन ुपछन । 

(ट) “मरुक” िन्नाले छापाखाना धनी आफैं ले छापाखाना संचालन गरेको िए 
छापाखाना धनी वा छापाखाना संचालन गनन कुनै व्यशि मनयशुि िएको िए 
्यसरी मनयिु िएको व्यशि सम्िन ुपछन । 

(ठ) “परकार” िन्नाले परपमरकामा प्रकाशशि हनुे सामग्री संकलन वा सम्पादन गने 
व्यशि सम्िन ुपछन र सो शब्दले सम्पादक र सम्पादन गने व्यशि सम्िन ु
पछन र सो शब्दले सम्पादक र स्िम्ि लेखक समेिलाई जनाउँछ । 

(ड) “प्रमिबशन्धि प्रकाशन” िन्नाले दफा १४ बमोशजम प्रकाशशि गनन नहनुे कुरा 
समावेश िएको प्रकाशन सम्िन ुपछन । 

(ढ) “मनषमेधि प्रकाशन” िन्नाले दफा १५ बमोशजम मनषमेधि गररएको कुरा समावेश 
िएको प्रकाशन सम्िन ुपछन । 

(ण) “प्रसे रशजष्ट्रार” िन्नाले दफा १९ बमोशजम मनयिु गररएको अमधकारी सम्िन ु
पछन । 
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(ि) “स्थानीय अमधकारी” िन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाशशि गरी िोहकददएको अमधकारी सम्िन ु पछन र ्यसरी अमधकारी 
निोहकएकोमा प्रमखु शजल्ला अमधकारीलाई सम्िन ुपछन । 

(थ) “िोहकएको” वा “िोहकएबमोशजम” िन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा 
िोहकएको वा िोहकएबमोशजम सम्िन ुपछन । 

पररच्छेद –२ 

छापाखाना सम्बन्धी व्यवस्था 

३. छापाखाना दिान गनुन पनेः (१) छापाखाना संचालन गनन चाहने व्यशिले छापाखाना संचालन 
गननको लामग िोहकएको हववरणहरू खलुाई िोहकएको ढाँचामा स्थानीय अमधकारी समक्ष 
दरखास्ि ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको दरखास्ि प्राप्त िएपमछ स्थानीय अमधकारीले उि 
दरखास्ि उपर आवश्यक छानवीन गरी िोहकएको दस्िरु मलई दरखास्िवालालाई छापाखाना 
संचालन गनन िोहकएबमोशजम प्रमाणपर ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्रमाणपर ददएपमछ स्थानीय अमधकारीले छापाखाना 
सम्बन्धी हववरण दिान हकिाबमा जनाई राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम पेश िएको हववरणमा कुनै पररविनन िएमा मरुकले 
स्थानीय अमधकारीलाई िरुुन्ि सूचना गनुन पनेछ । स्थानीय अमधकारीले पमन ्यस्िो सूचना 
प्राप्त हनुासाथ उपदफा (३) बमोशजमको दिान हकिाबमा ्यस्िो पररविनन िएको मममि र 
हववरण जनाई राख्न ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िएिापमन एक शजल्लामा दिान िएको 
छापाखाना अको शजल्लामा लगी संचालन गनुन पने िएमा उपदफा (१) बमोशजम पनुः 
दरखास्ि ददई प्रमाणपर मलन ुपनेछ । 

४. छापाखाना बन्द वा जफि नगररनःे दफा ३ बमोशजम दिान िएको छापाखानाले समाचार, लेख 
वा अन्य पाठ्यसामाग्री मरुण गरे बापि ्यस्िो छापाखाना बन्द वा जफि गररने छैन । 
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पररच्छेद –३ 

हकिाब सम्बन्धी व्यवस्था 

५. हकिाब दिान गनेः (१) हकिाबको प्रकाशकले आपूmले प्रकाशन गरेको हकिाब मबक्री हविरण 
गनुनिन्दा अशघ ्यस्िो हकिाबको दईु प्रमि मबना मूल्य स्थानीय अमधकारीलाई बिुाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त िएको हकिाबहरू स्थानीय अमधकारीले दिान 
हकिाबमा दिान गरी देहायका कुराहरू समेि उल्लेख गरी राख्न ुपने :– 

(क) हकिाबको नाम र मखुपषृ्ठमा छाहपएको व्यहोरा (नेपाली िाषामा निए 
अनवुाद गरी नेपाली िाषामा राख्न)े, 

(ख) हकिाब लेशखएको िाषा, 

(ग) हकिाब वा ्यसको िागको लेखक, अनवुादक वा सम्पादकको नाम, 

(घ) हकिाबको हवषय, 

(ङ) मरुण गररएको र प्रकाशन गररएको स्थान, 

(च) मरुक वा मरुण गने संस्था र प्रकाशक वा प्रकाशन गने संस्थाको 
नाम, 

(छ) प्रकाशन गररएको मममि, 

(ज) पषृ्ठ संख्या, 

(ि) आकार, 

(ञ) संस्करण संख्या, 

(ट) सो संस्करणमा छाहपएको प्रमि, 

(ठ) छाहपएको वा मलथो िएको, 

(ड) मबक्री मूल्य, र 
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(ढ) प्रमिमलहप अमधकार पाउने व्यशिको नाम, थर र विन । 

६. हकिाबमा उल्लेख गनुन पने कुराहरूः हकिाबको प्रकाशकले प्र्येक हकिाबमा प्रकाशक, 

सम्पादक वा लेखक वा अनवुादक, मरुक, छापाखाना र प्रमिमलहप अमधकार पाउने व्यशि 
समेि सबैको पूरा नाम, संस्करणको संख्या, वषन र सो संस्करणमा छाहपएको प्रमि िथा मबक्री 
मूल्य आदद स्पष्ट बशुिने गरी उल्लेख गनुन पनेछ । 

पररच्छेद –४ 

परपमरका सम्बन्धी व्यवस्था 

७. परपमरका दिान गनुन पनेः (१) सावनजमनक रूपमा मबक्री हविरण हनुे परपमरका नेपाल 
........... मिर प्रकाशशि गनन चाहने व्यशिले परपमरकको नाम, हकमसम, िाषा, आकार, पषृ्ठ 
संख्या, छाहपने संख्या र प्रकाशशि हनुे स्थान समेि खलुाई परपमरका दिान गननको लामग 
िोहकए बमोशजमको दस्िरु सहहि िोहकएको ढाँचामा स्थानीय अमधकारी समक्ष दरखास्ि ददन ु
पनेछ । 

िर नेपाल सरकारको कायानलय, नेपाल सरकारको स्वामम्व िएको संगदठि संस्था, 
हवश्वहवद्यालय, नेपाल सरकारको स्वीकृमि प्राप्त शशक्षण संस्था, प्रचमलि काननुबमोशजम स्थाहपि 
संघ संस्था, फमन, कम्पनी वा कुनै राजनैमिक दल वा संगठनको मखुपरको रूपमा प्रकाशशि 
हनुे परपमरकालाई यस दफा बमोशजम दिान गराउन आवश्यक पने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको दरखास्ि प्राप्त िएपमछ स्थानीय अमधकारीले सो 
दरखास्ि उपर आवश्यक छानहवन गरी दरखास्िवालासँग कुनै कुरा बझ्न ु पने िएमा सो 
समेि बिुी दरखास्ि प्राप्त िएको मममिले पैिीस ददनमिर दरखास्िवालालाई ्यस्िो परपमरका 
प्रकाशन गनन िोहकएबमोशजम अस्थायी प्रमाणपर ददनेछ । 

िर दरखास्िमा उशल्लशखि परपमरकाको नाममसि ममल्ने गरी अको कुनै परपमरका 
स्थानीय अमधकारीको कायानलयमा दिान िैसकेको रहेछ िने दरखास्िवालालाई ्यस्िो अस्थायी 
प्रमाणपर ददइने छैन । 

                                                           

     पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम अस्थायी प्रमाणपर ददईसकेपमछ स्थानीय अमधकारीले 
्यस्िो परपमरकाको सम्पूणन हववरण सहहि सो कुराको सूचना प्रसे रशजष्ट्रारलाई ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम सूचना प्राप्त िएपमछ प्रसे रशजष्ट्रारले सो परपमरकाको 
नाममसि ममल्ने गरी अन्य कुनै परपमरका कुनै स्थानीय अमधकारीको कयानलयमा दिान िएको 
छ छैन हेरी सो नाममसि ममल्ने गरी दिान िएको रहेनछ िने ्यस्िो परपमरका प्रकाशन गनन 
स्थायी प्रमाणपर ददने गरी प्रसे रशजष्ट्रारले स्वीकृमि ददनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम प्रसे रशजष्ट्रारबाट स्वीकृमि पाएपमछ स्थानीय अमधकारीले 
सम्बशन्धि दरखास्िवालालाई स्थायी प्रमाणपर ददनेछ । 

(६) दरखास्िवालालाई स्थायी प्रमाणपर ददन नममल्ने उशचि कारण िएमा स्थानीय 
अमधकारीले सोही कुराको जानकारी दरखास्िवालालाई दरखास्ि परेको मममिले सामान्यिया 
िीन महीनामिर ददन ुपनेछ । ्यस्िो जानकारी ददएपमछ दरखास्िवालाको अस्थायी प्रमाणपर 
स्विः खारेज हनुेछ । 

(७) उपदफा (५) बमोशजम प्रमाणपर ददएपमछ स्थानीय अमधकारीले परपमरका 
सम्बन्धी हववरण दिान हकिाबमा जनाई राख्न ुपनेछ । 

(८) परपमरकाको नाम, हकमसम र िाषा पररविनन गनुन पने िएमा वा कुनै 
परपमरका एकिन्दा बढी िाषामा प्रकाशशि गनुन परेमा वा एक शजल्लाबाट प्रकाशशि िइरहेको 
परपमरका अन्य शजल्ला वा एक िन्दा बढी शजल्लाबाट प्रकाशशि गनुन पने िएमा उपदफा 
(१) बमोशजम स्थानीय अमधकारी समक्ष दरखास्ि ददई सोको समेि प्रमाणपर मलन ुपनेछ । 

(९) उपदफा (८) मा लेशखएदेशख बाहेक परपमरका सम्बन्धी अन्य हववरणमा कुनै 
पररविनन गनुन पने िएमा स्वीकृमिको मनममत्त ्यसको हववरण प्रकाशकले स्थानीय 
अमधकारीलाई ददन ुपनेछ । 

                                                           

     पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(१०) उपदफा (९) बमोशजम हववरण प्राप्त हनुासाथ स्थानीय अमधकारीले उपदफा 
(७) बमोशजमको दिान हकिाबमा जनाई ्यसको स्वीकृमि सम्बशन्धि प्रकाशकलाई ददन ु
पनेछ। 

(११) यस दफा बमोशजम दिान िएको परपमरकाको हववरणमा िएका पररविननहरूको 
जानकारी स्थानीय अमधकारीले प्रसे रशजष्ट्रारलाई ददन ुपनेछ । 

७क. प्रमाणपरको दिान खारेज : देहायको अवस्थामा परपमरकाका दिान खारेज हनुेछ :– 

(क) परपमरका दिान िएको मममिले एक वषनमिर एक अङ्क पमन प्रकाशन नगरेमा, 

(ख) परपमरका प्रकाशन नगरेको मममिले एक वषनमिर ्यसको मलशखि सूचना 
सूचना हविागलाई नददएमा, 

िर ्यस्िो सूचना एकपटकमा बढीमा एक वषनको अवमधको लामग र 
लगािार पाँच पटक गरी पाँच वषनिन्दा बढी अवमधको लामग ददन पाइन ेछैन 
, 

८. परपमरकाको स्वामम्व हस्िान्िरणः (१) दफा ७ बमोशजम दिान िएको परपमरकाको 
प्रकाशनको स्वामम्व काननुबमोशजम हस्िान्िरण िई कसैले प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गने 
व्यशिले साि ददनमिर ्यसको जानकारी िोहकएको ढाँचामा स्थानीय अमधकारीलाई ददन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको जानकारी प्राप्त िएपमछ स्थानीय अमधकारीले 
ि्सम्बन्धी हववरण दिान हकिाबमा जनाई ्यसरी परपमरकाको स्वामम्व हस्िान्िरण िएको 
जानकारी प्रसे रशजष्ट्रारलाई ददन ुपनेछ । 

९. परपमरकामा उल्लेख गनुन पनेः परपमरकामा प्रकाशक, सम्पादक, मरुक र छापाखानाको नाम 
िथा प्रकाशन वषन र अंक िोहकएबमोशजम स्पष्ट बशुिने गरी उल्लेख गनुन पनेछ । 

 

                                                           

   सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५७ द्वारा थप । 
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९क. परपमरकाको आकार र पषृ्ठ संख्याः (१) दफा ७ बमोशजम दिान िई प्रकाशशि हनु े
परपमरकको न्यूनिम आकार र पषृ्ठ संख्या िोहकएबमोशजम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम िोहकएको आकार र पषृ्ठ संख्यामा घटी गरी प्रकाशशि 
हनुे परपमरकालाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामम्व िएको संस्थाबाट ददइने 
सहुवधा, सहायिा वा हवज्ञापन ददइने छैन । 

१०. परपमरकाको प्रकाशनः प्रकाशकले परपमरकाको प्र्येक संस्करण दफा ७ बमोशजमको दिान 
हकिाबमा उशल्लशखि हववरणमा फरक नपारी प्रकाशशि गनुन पनेछ । 

११. प्रकाशन बन्द गरेको सूचना ददन ु पनेः दफा ७ बमोशजम प्रमाणपर मलई संचालन गरेको 
परपमरकाको प्रकाशन बन्द गरेमा सो बन्द गरेको सूचना प्रकाशकले स्थानीय अमधकारीलाई 
ददन ुपनेछ । 

१२. पूवन प्रमिबन्ध नलगाइनःे दफा १४ र १५ बमोशजमको अवस्थामा बाहेक कुनै परपमरकामा 
कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामाग्री प्रकाशशि गनन पूवन प्रमिबन्ध लगाईने छैन । 

१३. परपमरका दिान खारेज नगररनःे दफा ७ बमोशजम दिान िएको कुनै परपमरकामा कुनै 
समाचार, लेख वा पाठ्य सामग्री प्रकाशशि गरे बापि ्यस्िो परपमरकाको दिान खारेज गररने 
छैन । 

१४. प्रकाशनमा प्रमिबन्धः देहायका कुराहरू हकिाब वा परपमरकामा प्रकाशशि गनन पाइने छैनः– 

  (क) ........... 

  (ख) नेपाल ........... को सावनिौमसत्ता र अखण्डिामा आचँ आउन,े 

  (ग) नेपाल ........... को सरुक्षा, शाशन्ि र व्यवस्थामा खलल पनन जाने, 

 

                                                           

     पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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(ग१) कसैको चररर ह्या वा अपमान हनुे वा लैहिक हहंसा वा हविेदलाई बढवा 
ददने, 

  (घ) हवमिन्न जाि जामि, धमन, वगन, क्षेर, सम्प्रदायका मामनसहरू बीच वैमनस्य  
   उ्पन्न गने िथा साम्प्रदाहयक दिुानवना फैलाउन,े र 

  (ङ) सवनसाधारण जनिाको सदाचार, नैमिकिा र सामाशजक मयानदामा आघाि पनन  
   जाने । 

१५. प्रकाशनमा मनषधेः (१) राहष्ट्रय हहिलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले नपेाल राजपरमा 
सूचना प्रकाशशि गरी कुनै खास हवषय, घटना वा क्षेरसँग सम्बशन्धि समाचार, सूचना वा अन्य 
कुनै पाठ्यसामाग्री सोही सूचनामा िोहकएको अवमधसम्मका लामग प्रकाशशि गनन नपाउने गरी 
वा सोही सूचनामा िोहकएको अमधकारीबाट जचँाएर मार प्रकाशशि गनन पाउने गरी आदेश 
जारी गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको आदेश जारी िएपमछ कसैले पमन ्यस्िो समाचार, 

सूचना वा पाठ्यसामग्री प्रकाशन, अनवुाद वा उद्दरण गनन समेि हुँदैन । 

१६. हवदेशी प्रकाशनको पैठारीमा मनयन्रणः (१) देहायको उदे्दश्य िएको वा ्यस्िो सम्िाहवि 
पररणाम हनु सक्ने सामग्री िएको हवदेशी प्रकाशनको पैठारीमा रोक लगाउने गरी नेपाल 
सरकारले आदेश जारी गनन सक्नेछः– 

(क) राहष्ट्रय हहि र मयानदा हवरुद्ध हनुे कुराहरू गने, 

(ख) राष्ट्रको शाशन्ि, व्यवस्था र सरुक्षामा खलल प¥ुयाउन,े 

(ग) हवदेशी राज्य िथा सरकारसँगको सम्बन्धमा खलल प¥ुयाउन,े 

                                                           

   लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक हहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप। 


    पहहलो संशोधनद्वारा थप । 


    सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने अध्यादेश, २०६२ द्वारा शिहकई केही नेपाल ऐनको ब्यवस्था जगाउने 

ऐन, २०६३ द्वारा स्वि: जागेको । 



www.lawcommission.gov.np 

11 
 

 (घ) हवमिन्न जािजामि, धमन, वगन, क्षेर, सम्प्रदायका मामनसहरू बीच वैमनस्य 
उ्पन्न गने िथा साम्प्रदाहयक दिुानवना फैलाउन,े र 

 (ङ) सवनसाधारण जनिाको सदाचार, नैमिकिा र सामाशजक मयानदामा आघाि 
पनन जाने । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम रोक लगाइएका प्रकाशन पैठारी हनु लागेको शंका 
लागेमा सम्बशन्धि िन्सार वा हलुाक अमधकृिले ्यस्िो माल वस्ि ुसमेि रोकी शंका लागेको 
प्रकाशनको दईु प्रमि स्थानीय अमधकारीकहाँ चलानी साथ पठाई बाँकी आफूकहाँ रोकी राख्न ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम िन्सार वा हलुाक हाहकमले पठाएको प्रकाशन प्राप्त 
िएपमछ स्थानीय अमधकारीले ्यस्िो प्रकाशन रोक्न ुपने कुनै कारण िएमा सो कारण समेि 
जनाई पैठारीकिानलाई सूचना ददन ुपनेछ र रोक्न ुपने कुनै कारण निए ्यस्िो प्रकाशन प्राप्त 
िएको बाह्र घण्टामिर िन्सार वा हलुाक हाहकमले रोकी राखेको प्रकाशन पैठारीकिानलाई 
हफिान बिुाउने आदेश ददन ुपनेछ । 

(४) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा उपदफा (१) बमोशजम लगाइएको रोक 
जनुसकैु बखि हटाउन सक्नेछ । 

१७. प्रमिबशन्धि प्रकाशन वा मनषमेधि प्रकाशन मनकासी, मबक्री हविरण आदद गनन नहनुःे (१) कसैले 
पमन प्रमिबशन्धि प्रकाशन वा मनषमेधि प्रकाशन मनकासी गनन हुँदैन । 

(२) कसैले पमन प्रमिबशन्धि प्रकाशन वा मनषमेधि प्रकाशन जानी जानी छाप्न, मबक्री 
हविरण गनन वा प्रदशनन गनन हुँदैन । 

१८. ............. 

                                                           

     सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन िई केही नेपाल ऐनको ब्यवस्था 

जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वि: जागेको । 


    सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने अध्यादेश, २०६२ द्वारा शिहकई केही नेपाल ऐनको ब्यवस्था जगाउने 

ऐन, २०६३ द्वारा स्वि: जागेको । 


     पहहलो संशोधनद्वारा खारेज । 
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पररच्छेद –५ 

प्रसे रशजष्ट्रार, प्रसे प्रमिमनमध िथा स्विन्र परकार सम्बन्धी व्यवस्था 

१९. प्रसे रशजष्ट्रारः (१) नपेाल .......... बाट प्रकाशशि हनुे परपमरकाको सम्पूणन हववरणहरूको 
अमिलेख राख्न ेकामको लामग नेपाल सरकारले एक प्रसे रशजष्ट्रारको मनयशुि गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनयिु िएको प्रसे रशजष्ट्रारको काम, किनव्य र अमधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछः– 

(क) दफा ७ बमोशजम परपमरकाको स्थायी प्रमाणपर ददन स्वीकृमि ददन,े 

(ख) दफा ७ बमोशजम दिान िएको परपमरकाको सम्पूणन हववरण स्थानीय 
अमधकारीसँग मलई ्यसको अमिलेख राख्न,े 

(ग) परपमरकाको नाम, िाषा, हकमसम, प्रकाशन अवमध, प्रकाशन हनुे स्थान 
आददमा समय समयमा िएको पररविननका सम्बन्धमा स्थानीय 
अमधकारीबाट जानकारी मलई अद्यावमधक अमिलेख राख्न,े 

(घ) नेपाल ........... मिर प्रकाशशि हनुे परपमरकाको नाम, हकमसम, 

प्रकाशन अवमध, िाषा आदद हवषयमा वाहषनक प्रमिवेदन ियार गरी 
प्रकाशशि गने, 

(ङ) परपमरकालाई ददइने सहुवधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह 
ददने, 

(च) कसैले परपमरकामा हवज्ञापन ददने प्रयोजनको लामग कुनै परपमरकाको 
सम्बन्धमा हववरण माग गरेमा िोहकए बमोशजमको शलु्क मलई 
हववरणहरू ददने, 

                                                                                                                                                                                           

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको ।  
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(छ) यो ऐन वा अन्य प्रचमलि काननुबमोशजम प्रसे रशजष्ट्रारले गने िनी 
िोहकएको अन्य काम कारबाही गने । 

(३) प्रसे रशजष्ट्रार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकएबमोशजम हनुेछ । 

२०. प्रसे प्रमिमनमध सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै नपेाली वा हवदेशी प्रसे वा संचार सम्बन्धी संस्थाले 
नेपाल .......... मिर काम गने आफ्ना प्रमिमनमधहरूको नाम, योग्यिा र कायनक्षेर समेि 
उल्लेख गरी िोहकए बमोशजमको हववरण िोहकएको अमधकारी समक्ष पठाउन ुपनेछ । 

िर हवदेशी ममरराष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमखु वा उच्च स्िरीय प्रमिमनमध मण्डल 
नेपाल भ्रमणमा आउँदा साथमा आउने परकारहरू वा नेपाल सरकारको मनमन्रणामा नेपाल 
भ्रमणमा आउने परकारहरूको लामग उि भ्रमणको अवमध िरको लामग ्यस्िो हववरण ददन 
आवश्यक नपने गरी नेपाल सरकारले छुट ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको हववरण पठाउने प्रसे व संचार सम्बन्धी संस्थाका 
प्रमिमनमधहरूलाई नेपाल सरकारले प्रसे प्रमिमनमध प्रमाणपर ददने व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(३) नेपालको राहष्ट्रय चाड पवन वा हवशेष अवसरमा छोटो अवमधको लामग नेपाल 
भ्रमणमा आउने परकारहरूको लामग नेपाल सरकारले अस्थायी प्रसे प्रमिमनमध प्रमाणपर ददने 
व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम प्रसे प्रमिमनमध प्रमाणपर मलन चाहने व्यशिले 
आफू काममा संलग्न रहेको संस्थाको मसफाररस साथ िोहकए बमोशजमको योग्यिाको 
प्रमाणपरको प्रमिमलहप संलग्न राखी िोहकएको अमधकारी समक्ष दरखास्ि ददन ुपनेछ । प्रसे 
प्रमिमनमध प्रमाणपर मलन चाहने स्विन्र परकारले पमन सोही बमोशजम दरखास्ि ददन 
सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजमको दरखास्ि प्राप्त िएपमछ िोहकएको अमधकारीले ्यस्िो 
दरखास्ि उपर आवश्यक जाँचबिु गरी िोहकएको दस्िरु मलई िोहकएको ढाँचामा 
दरखास्िवालालाई प्रसे प्रमिमनमध प्रमाणपर वा अस्थायी प्रसे प्रमिमनमध प्रमाणपर ददन सक्नेछ। 

                                                           

     पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको ।  
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(६) उपदफा (५) बमोशजम प्रसे प्रमिमनमध प्रमाणपर वा अस्थायी प्रसे प्रमिमनमध 
प्रमाणपर पाएको व्यशिले यस ऐन र प्रचमलि काननुको अमधनमा रही आफ्नो कायन क्षेरमिर 
समाचार संकलन गनन सक्नेछ । 

(७) प्रसे प्रमिमनमध िथा स्विन्र परकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोहकएबमोशजम 
हनुेछ । 

पररच्छेद –६ 

दण्ड सजाय 

२१. प्रमाणपर नमलई छापाखाना संचालन गरेमाः (१) कसैले दफा ३ बमोशजम प्रमाणपर नमलई 
छापाखाना संचालन गरेमा स्थानीय अमधकारीले ्यस्िो व्यशिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म 
जररवाना गनन सक्नेछ । 

(२) कसैले दफा ३ को उपदफा (४) बमोशजम पररविनन िएको हववरण नसच्याई 
छापाखाना संचालन गरेमा स्थानीय अमधकारीले ्यस्िो व्यशिलाई िीन हजार रुपैयाँसम्म 
जररवाना गनन सक्नेछ । 

२२. िटु्टा हववरण ददएमाः कसैले दफा ३ र ७ अनसुार ददएको हववरण जानी जानी िटु्टा ददएको 
ठहरेमा मनजलाई स्थानीय अमधकारीले िीन हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनन  सक्नेछ । 

२३. हकिाब नबिुाएमाः कसैले दफा ५ बमोशजम बिुाउन ु पने हकिाब नबिुाएमा स्थानीय 
अमधकारीले बिुाउन ु पने हकिाबको मूल्य र सो मूल्य बराबरको रकम जररवाना गनन  
सक्नेछ । 

२४. उल्लेख गनुन पने कुरा उल्लेख नगरेमाः कुनै प्रकाशकले दफा ६ र ९ अनसुार हकिाब वा 
परपमरकामा उल्लेख गनुन पने कुरा उल्लेख नगरेमा ्यस्िो प्रकाशकलाई स्थानीय 
अमधकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

२५. ............. 

                                                           

     पहहलो संशोधनद्वारा खारेज । 
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२६. अनमधकृि िबरले प्रकाशन प्रकाशशि गरेमाः (१) कसैले दफा ७ बमोशजम प्रमाणपर 
नमलईकन कुनै प्रकाशन प्रकाशशि गरेमा ्यस्िो व्यशिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररवाना 
वा छ महीनासम्म कैद वा दबैु सजाय हनुेछ । 

(२) कसैले दफा ७ को उपदफा (९) बमोशजम पररविनन िएको हववरण नसच्याई 
प्रकाशन प्रकाशशि गरेमा ्यस्िा व्यशिलाई स्थानीय अमधकारीले िीन हजार रुपैयाँसम्म 
जररवाना गनन सक्नेछ । 

२७. प्रमिबशन्धि प्रकाशन वा मनषमेधि प्रकाशन प्रकाशशि गरेमाः कसैले दफा १४ बमोशजम प्रमिबन्ध 
लगाइएको वा दफा १५ बमोशजम मनषधे गरेको कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा ्यस्िो प्रकाशक 
वा सम्पादकलाई सो काम गरे बापि प्रचमलि काननुले कुनै सजाय हनुे रहेछ िने सोही 
बमोशजम सजाय हनुेछ र सो निएमा  दश हजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा एकवषनसम्म कैद 
वा दबैु सजाय हनुेछ । 

२८. प्रमिबशन्धि प्रकाशन वा मनषमेधि प्रकाशन मनकासी, मबक्री हविरण आदद गरेमाः (१) कसैले 
प्रमिबशन्धि प्रकाशन वा मनषमेधि प्रकाशन मनकासी गरेमा मनजलाई स्थानीय अमधकारीले  पाँच 
हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गरी ्यस्िो प्रकाशन जफि समेि गनन सक्नेछ । 

(२) कसैले प्रमिबशन्धि प्रकाशन वा मनषमेधि प्रकाशन जानी जानी छापेमा वा मबक्री 
हविरण गरेमा वा प्रदशनन गरेमा स्थानीय अमधकारीले ्यस्िो व्यशिलाई पाँच हजार 
रुपैयाँसम्म जररवाना गरी ्यस्िो प्रकाशन जफि समेि गनन सक्नेछ । 

२९. मनषमेधि प्रकाशन अनवुाद िथा उद्धरण गरेमाः  कसैले मनषमेधि प्रकाशन अनवुाद िथा उद्धरण 
गरेमा ्यस्िो व्यशिलाई स्थानीय अमधकारीले  पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गरी ्यस्िो 
प्रकाशन जफि समेि गनन सक्नेछ । 

                                                           

     सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन िई केही नेपाल ऐनको ब्यवस्था 

जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वि: जागेको । 
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३०. हवदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमाः कसैले दफा १६ बमोशजम रोक लगाइएको हवदेशी प्रकाशन 
पैठारी गरेमा स्थानीय अमधकारीले ्यस्िो व्यशिलाई  पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गरी 
्यस्िो प्रकाशन जफि समेि गनन सक्नेछ । 

३१. प्रसे प्रमिमनमधको प्रमाणपर नमलई काम गरेमाः (१) दफा २० को उपदफा (५) बमोशजम 
प्रमाणपर नपाएको व्यशिलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामम्वमा रहेको 
संस्थाबाट प्रसे प्रमिमनमधलाई ददइने सहुवधा, सहायिा वा सहमुलयि ददइने छैन । 

(२) दफा २० को उपदफा (१) बमोशजमको हववरण उपलब्ध नगराउने प्रसे वा 
संचार सम्बन्धी संस्थालाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामम्वमा रहेको संस्थाबाट 
ददइने सहुवधा, सहायिा वा सहमुलि ददइने छैन । 

(३) दफा २० को उपदफा (५) बमोशजम प्रमाणपर पाएको कुनै व्यशिले नेपाल 
सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामम्वमा रहेको संस्थाबाट पाएको सहुवधा, सहायिा वा 
सहमुलयि दरुूपयोग गरेमा नेपाल सरकारले ्यस्िो व्यशिको प्रमाणपर अवमध िोकी 
मनलम्बन गनन, हफिान मलन वा रद्द गनन सक्नेछ । 

(४) दफा २० को उपदफा (५) बमोशजम प्रमाणपर पाएको कुनै हवदेशी प्रसे 
प्रमिमनमधको हक्रयाकलाप राहष्ट्रय हहि प्रमिकूल छ िने्न लागेमा नेपाल सरकारले ्यस्िो 
व्यशिको प्रसे प्रमिमनमध प्रमाणपर हफिान मलन वा रद्द गनन सक्नेछ । 

३२. पनुरावेदनः यस पररच्छेद बमोशजम स्थानीय अमधकारीले गरेको मनणनय उपर शचत्त नबझु्न े
व्यशिले सो मनणनय िएको मममिले पैिीस ददनमिर िोहकएको अदालिमा पनुरावेदन ददन 
सक्नेछ । 

पररच्छेद–७ 

हवहवध 

                                                           

     सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन िई केही नेपाल ऐनको ब्यवस्था 

जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वि: जागेको । 


    पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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३३. क्षमिपूमिन पाउनःे यस ऐनबमोशजम जफि गररएको प्रकाशन प्रमिबशन्धि प्रकाशन वा मनषमेधि 
प्रकाशन नठहरेमा वा जनु अमियोग बापि जफि िएको हो सो अमियोग प्रमाशणि निएमा 
प्रकाशक वा धनीले नेपाल सरकारबाट मनम्नानसुार क्षमिपूमिन पाउनेछः– 

(क) मूल्य िोहकएको प्रकाशन जफि िएकोमा ्यस्िो प्रकाशन मबक्री गदान 
प्रकाशक वा धनीले पाउन सक्ने वास्िहवक मोल बराबरको रकममा नबढाई, 

िर हकिाबको हकमा प्रकाशक वा हकिाब धनीले हकिाब हफिान बशुि 
मलएमा क्षमिपूमिन पाउने छैन । 

(ख) मूल्य हकटान निएको अन्य सामग्रीको हकमा ्यस्िो सामग्री प्राप्त वा 
प्रकाशशि गदान व्यहोनुन परेको वास्िहवक मूल्यमा नबढाई । 

३४. सम्पादक वा प्रसे प्रमिमनमधको योग्यिाः यस ऐनबमोशजम प्रमाणपर मलई प्रकाशन हनु े
परपमरकाको सम्पादक हनु िथा प्रसे प्रमिमनमध िई काम गने व्यशिको योग्यिा िोहकए 
बमोशजम हनुेछ । 

३५. परपमरकाको शे्रणी हविाजनः िोहकएको अमधकारीले परपमरकालाई िोहकएको आधारमा शे्रणी 
हविाजन गनन सक्नेछ।यसरी शे्रणी हविाजन गनुन पदान िोहकएको अमधकारीले प्रसे 
काउशन्सलसँग परामशन मलन ुपनेछ । 

३६. नगरेको काम बापि नाम प्रकाशशि गरेमाः कुनै व्यशिको नाम, सम्पादक, प्रकाशक वा मरुक 
िनी कुनै हकिाब वा परपमरकामा प्रकाशशि िएको रहेछ र सो कुरा मनजले नगरेको िए 
्यस्िो कुरा प्रकाशशि िएको थाहा पाएपमछ स्थानीय अमधकारी समक्ष जनु व्यहोराबाट आफ्नो 
नाम छाहपन गएको छ सो व्यहोरालाई खण्डन गरी सूचना गनन  सक्नेछ । 

३७. नपेाल सरकार बादी हनुःे यस ऐन अन्िगनिको मदु्दा नेपाल सरकार बादी हनुेछ । 

३८. अमधकार समु्पन सक्नःे नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन 
अन्िगनि आफूले पाएको अमधकारमध्ये कुनै वा सबै अमधकार कुनै अमधकारीले प्रयोग गनन 
पाउने गरी समु्पन सक्नेछ । 
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३९. मनयम बनाउन े अमधकारः यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले मनयमहरू 
बनाउन सक्नेछ । 

४०. यस ऐन बमोशजम हनुःे यस ऐनमा लेशखए जमि कुरामा यसै ऐनबमोशजम र अन्य प्रचमलि 
काननुबमोशजम हनुेछ । 

४१. बचाउः यो ऐन लागू हनु ुिन्दा अशघ पाएको प्रमाणपर यसै ऐनबमोशजम पाए सरह मामननेछ। 

४२. खारेजीः छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ खारेज गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 रष्टव्य : केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर िएका शब्दहरु:– 

               ”श्री ५ सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


