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विज्ञापन  (ननयमन गने) ऐन, २०७६ 
प्रमाणीकरण र प्रकाशन नमनि 

            २०७६।०७।०८ 
 

संिि ्२०७६ सालको ऐन नं. 14 
प्रस्िािना:  िस्ि ुिा सेिाको बजार प्रिर्द्धन िा नबक्री,  वििरण गनध िा त्यस्िो िस्ि ुिा सेिाको 
प्रचार प्रसारको लानग गररने विज्ञापन िथा ित्सम्बन्धी व्यिसायलाई ननयमन गने सम्बन्धमा 
कानूनी व्यिस्था गनध िाञ्छनीय भएकोले,  

 सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्म्भक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “विज्ञापन (ननयमन गने) ऐन, २०७६” 
रहेको छ ।  

(२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथध नलागेमा यस ऐनमा,-  

(क) "अध्यि" भन्नाले बोर्धको अध्यि सम्झन ुपछध। 

(ख) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्िगधि बनेको 
ननयममा िोवकएको िा िोवकए बमोम्जम सम्झन ुपछध ।  

(ग) “बोर्ध” भन्नाले दफा १४ बमोम्जमको विज्ञापन बोर्ध सम्झन ुपछध।  

(घ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार िथा सूचना प्रविनध मन्रालय 
सम्झन ुपछध ।  

(ङ) “विज्ञापन” भन्नाले कुनै िस्ि,ु सेिा, कायधक्रम िा अिसरको बारेमा छापा, 
विद्यिुीय माध्यम, अनलाइन, सामाम्जक सञ्जाल, होनर्धङ्ग बोर्ध,  बेलनु िा 
कुनै संरचना लगायिका माध्यमबाट सािधजननक रुपमा प्रचार प्रसार 
गररएको िा प्रचार प्रसार गने उदे्दश्यले ियार गररएको शब्द, िाक्य, म्चर, 

िम्स्बर, सङ्किे, पोष्टर, पचाध, प्रकाश, म्चह्न, संरचना िा जनुसकैु वकनसमको 
श्रव्य, दृश्य िा श्रव्यदृश्य सम्झन ुपछध । 

(च) “सदस्य” भन्नाले बोर्धको सदस्य सम्झन ु पछध र सो शब्दले बोर्धको 
अध्यिलाई समेि जनाउँछ। 

(छ) “होनर्धङ्ग बोर्ध” भन्नाले विज्ञापन प्रदशधनको लानग राम्खएको िा राम्खन े
साधन सम्झन ुपछध र सो शब्दले नर्म्जटल नर्स््ले, चलदृश्य बोर्ध, एलसीर्ी 
बोर्ध, नलर् बोर्ध, रोलर बोर्ध, ग्लो बोर्ध, ननयोन साइन, प्रोजेक्टर, स्टल नर्स््ले 
िा यस्िै अन्य प्रविनध िा प्रकारका बाह्य विज्ञापनको साधनलाई समेि 
जनाउँछ। 



www.lawcommission.gov.np 

2 
 

(ज)  “विज्ञापन दािा” भन्नाले आफ्नो पिबाट विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गनध िा 
विज्ञापन राख्न लगाउने िा विज्ञापन गने व्यम्ि िा संस्था सम्झन ुपछध । 

(झ) “विज्ञापन एजेन्सी” भन्नाले विज्ञापन सम्बन्धी सामग्री उत्पादन, वििरण िा 
विज्ञापन सम्बन्धी व्यिसाय गने गरी प्रचनलि कानून बमोम्जम स्थापना भएका 
फमध, संस्था िा कम्पनी  सम्झन ु पछध । 

 

पररच्छेद-२ 

विज्ञापन सम्बन्धी व्यिस्था 
३.  विज्ञापन गनध सवकन:े कसैले आफूले नबक्री  वििरण गने िस्ि ुिा सेिाको गणु िा विशेषिा 

समेि उल्लेख गरी त्यस्िा िस्ि ु िा सेिाको प्रिर्द्धन गनध िा उपभोिा समि िस्ि ु िा 
सेिाको छनोटको जानकारी परु् याउन िा आफूले आयोजना गरेको कुनै कायधक्रम िा 
अिसरको बारेमा जानकारी ददन िा सािधजननक वहिको लानग कुनै विषयमा जानकारी 
गराउन यस ऐन िथा प्रचनलि कानूनको अधीनमा रही विज्ञापन गनध िा गराउन सक्नेछ । 

४. होनर्धङ बोर्धबाट विज्ञापन गनध अनमुनिपर नलन ुपने: (1) सािधजननक स्थलबाट देम्खने गरी 
होनर्धङ्ग बोर्ध राख्न र त्यसमा विज्ञापन गनध चाहने व्यम्िले सम्बम्न्धि स्थानीय िहबाट 
अनमुनिपर नलन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन आफ्नो पेशा िा 
व्यिसाय गने घर िा कायाधलयको पररसरनभर सािधजननक सर्क िा जग्गामा बाधा नपने 
िा सिधसाधारणको सरुिामा असर नपने गरी आफ्नो पेशा िा  व्यिसायका सम्बन्धमा यस 
ऐनको प्रनिकूल नहनुे गरी िोवकएको आकारमा नबढ्ने गरी होनर्धङ्ग बोर्ध राखी विज्ञापन 
गनध बाधा पने छैन । 

(३) उपदफा (1) बमोम्जम होनर्धङ्ग बोर्धबाट विज्ञापन गनध चाहने व्यम्िले 
अनमुनिपरको लानग सम्बम्न्धि स्थानीय िहको कायाधलयमा ननिेदन ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम प्राप्त ननिेदन उपर आिश्यक जाँचबझु गरी स्थानीय 
िहको कायाधलयले यस ऐन िथा प्रचनलि कानून बमोम्जम होनर्धङ्ग बोर्धबाट विज्ञापन गने 
अनमुनिपर ददन मनानसब देखेमा अनमुनिपर ददनछे।त्यसरी अनमुनिपर प्राप्त व्यम्ि िा 
संस्थाले अनमुनिपरमा उम्ल्लम्खि अिनध समाप्त भएपनछ त्यस्िो होनर्धङ्ग बोर्ध हटाउन ु
पनेछ। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन देहायको अिस्थामा 
होनर्धङ्ग बोर्धबाट त्यस्िो विज्ञापन गनध अनमुनिपर ददन सवकन ेछैनः- 

(क) यस ऐन िा प्रचनलि कानून प्रनिकूल हनुे विज्ञापन भएमा, 
(ख) सिधसाधारणलाई आििजािि गनध बाधा िा असवुिधा हनुे भएमा, 
(ग) शहर िा स्थानको प्राकृनिक सौन्दयधमा प्रनिकूल असर पने भएमा, 
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(घ)  धानमधक, सांस्कृनिक, परुािाम्त्िक, ऐनिहानसक स्थल िा विश्वसम्पदा सूचीमा 
सूम्चकृि स्थानहरुको मौनलक संस्कृनि िथा प्राकृनिक सौन्दयधमा प्रनिकूल 
असर पने भएमा, 

(ङ) सर्क पेटी िथा सािधजननक स्थानमा प्रनिकूल असर पने भएमा, 
(च) विद्यिु, टेनलफोन लगायिका खम्बामा त्यस्िो बोर्ध राख्न ेविषयमा, 
(छ) सिारी आिागमनमा असर पने भएमा, 
(ज) कुनै घरको झ्याल, ढोका छेकी त्यस्िो घरमा हािा र घाम आउन बाधा 

पगु्ने भएमा, 
(झ) स्थानीय कानूनमा िोवकएको अन्य व्यिस्थाको प्रनिकूल हनुे गरी । 

(६) होनर्धङ्ग बोर्ध राख्न ेअनमुनिपरको लानग ददन े ननिेदन, ननिेदन साथ संलग्न 
गनुध पने वििरण िथा कागजाि, दस्िरु िथा त्यस्िो अनमुनिपरको अिनध िथा 
ित्सम्बन्धी अन्य व्यिस्था स्थानीय िहको कानून बमोम्जम हनुेछ ।  

५. विज्ञापन गनध नहनु:े (१) प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन देहायका 
विषयमा विज्ञापन गनध पाइने छैनः-  

(क) प्रचनलि नपेाल कानूनले उत्पादन, नबक्री, वििरण, उपयोग िा प्रयोग गनध  ननषधे 

गरेका कुनै िस्ि,ु पदाथध िा सेिाको उत्पादन, नबक्री, वििरण, उपयोग िा 
प्रयोग गनध प्रोत्साहन गने विषयमा, 

(ख) जिुा खेल्न खेलाउन िा प्रचनलि कानून बमोम्जम अनमुनि ननलएको  म्चठ्ठा  
वकन्न वकनाउन प्रोत्साहन गने विषयमा, 

(ग) प्रचनलि कानून बमोम्जम अम्िल माननन े विषय िा ित्सम्बन्धी अन्य विषय, 

िस्ि ु िा सेिाको उपयोग िा प्रयोग गनध  िा प्रिर्द्धन गनध प्रोत्साहन गने 
विषयमा, 

(घ) हनियार िा विष्फोटक पदाथध िा नेपालको सरुिा, शाम्न्ि र व्यिस्थामा खिरा 
उत्पन्न गनध सक्ने अन्य यस्िै िस्ि ु िा पदाथधको उत्पादन, नबक्री, वििरण, 
उपयोग िा प्रयोग गनध प्रोत्साहन गने विषयमा, 

(ङ) म्चवकत्सकको नसफाररसमा मार नबक्री गररने औषनधहरुको विषयमा, 
(च) नेपालमा नबक्री, वििरण िा प्रयोगको लानग प्रचनलि कानून बमोम्जम अनमुनि 

नलन ुपनेमा त्यस्िो अनमुनि प्राप्त भइनसकेको िस्ि ुिा सेिाको विषयमा, 
(छ) प्रचनलि कानूनले विज्ञापन गनध ननषधे गरेका विषयमा,  
(ज) विद्यालय िथा विश्वविद्यालयको पाठ्यपसु्िकमा, 

      िर शैम्िक जानकारी ददने विषय उल्लेख गनध बाधा पने छैन । 

(झ) अन्धविश्वासलाई प्रोत्साहन हनुे विषयमा। 

(२) प्रचनलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन देहाय बमोम्जम हनु े
गरी विज्ञापन गनध पाइने छैनः- 
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(क) नेपालको सािधभौमसत्ता, भौगोनलक अखण्र्िा, रावियिा, स्िाधीनिा िा संघीय 
इकाइबीचको ससुम्बन्ध, सािधजननक शाम्न्ि, सवु्यिस्था िा अन्िराधविय 
सम्बन्धमा खलल परु् याउन ेगरी,  

(ख) राज्यद्रोह, अदालिको अिहेलना िा अपराध गनध दरुुत्साहन गने गरी, 
(ग) नेपालको राविय झण्र्ा, राविय गान, नेपालको ननशान छाप िा त्यसको कुनै 

िा सबै भाग िा राविय विभनूिको प्रयोग गरी िा त्यसको अिमूल्यन हनु े 

गरी,  
(घ) गाली बेइज्जिी हनुे गरी, 
(ङ) सािधजननक म्शष्टाचार िा नैनिकिाको प्रनिकूल हनुे  गरी, 
(च) श्रमप्रनि अिहेलना गने, लैंवङ्गक विभेद एिं जािीय छुिाछूिलाई दरुुत्साहन 

गने  गरी, 
(छ) धमध, िणध, नलङ्ग, जाि, जानि िा समदुायबीचको ससुम्बन्धमा खलल पाने  िा 

आनथधक अिस्था, भाषा, िरे, िैचाररक आस्था िा अपाङ्गिा लगायिका कुनै 
पनन आधारमा विभेद हनुे  गरी,  

(ज) टे्रर्माकध , पेटेण्ट, नर्जाइन लगायिका औद्योनगक सम्पम्त्तको हकिालाको 
अनमुनि िा स्िीकृनि विना प्रयोग गरी, 

(झ) स्िदेशी िा अन्य कुनै उत्पादनलाई हिोत्सावहि र ननरुत्सावहि गने गरी,, 
(ञ) भ्रम िा अफिाह फैलाउने, उते्तजना फैलाउने िा अन्य यस्िै अमयाधददि 

व्यिहार गने गरी, 
(ट) स्िच्छ प्रनिस्पधाधमा प्रनिकूल असर पाने गरी, 
(ठ)  अरूको उत्पादन िस्ि ुिा सेिासँग िलुना गरी त्यस्िो उत्पादन िस्ि ुिा 

सेिालाई कमसल िा नराम्रो देखाउने गरी, 
(र्) कानून बमोम्जम गो्य रहेका विषयमा जानकारी गराउने गरी, र 

(ढ)  प्रम्चलि कानून प्रनिकूल हनुे गरी। 

(३) कसैले पनन ननिाधचनको स्िच्छिामा प्रनिकूल असर पाने गरी िा ननिाधचनमा 
अिरोध गने गरी विज्ञापन गनध गराउन पाइने छैन । 

६.  विज्ञापनरवहि प्रकाशन िा प्रसारण गनुध पने: (१) नपेालमा प्रसारण हनुे विदेशी टेनलनभजन 
च्यानलहरुले विज्ञापनरवहि (म्क्लन वफर्) प्रसारण गनुध पनेछ । 

(२) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन  ऐन प्रारम्भ हुँदाको 
बखिमा विदेशी च्यानलसँग र्ाउननलङ्क गरी प्रसारण गनध सम्झौिा गररसकेका संस्थाहरुले 
यस ऐन प्रारम्भ भएको एक िषधनभर विज्ञापनरवहि (म्क्लन वफर्) प्रसारण गनुध पनेछ । 

(३) विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गदाध र्नबङ् गरी 
प्रसारण गनध पाइने छैन। 
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७. विज्ञापन गनध ननषनेधि िरे घोषणा गनध सक्न:े (१) स्थानीय िहले बोर्धले ननधाधरण गरेको 
मापदण्र्को आधारमा कुनै धानमधक, सांस्कृनिक िा परुािाम्विक स्थल, शैम्िक िा स्िास््य 
संस्था िा त्यस्िो स्थल िा संस्थाबाट ननम्िि दरुीनभर सबै प्रकार िा विषयका िा कुनै 
खास प्रकार िा विषयमा विज्ञापन गनध नपाउने गरी विज्ञापन ननषनेधि िेर घोषणा गनध 
सक्नेछ । त्यसरी ननषनेधि िेर घोषणा गरेको सूचना सािधजननक रुपमा प्रकाशन गनुध 
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको ननषनेधि िेरमा त्यसरी ननषधे गररएको प्रकार िा 
विषयका विज्ञापन गनध पाइने छैन । 

८. खास समय ननधाधरण गनध सक्न:े (1) बोर्धले सािधजननक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी 
रेनर्यो, टेनलनभजन िा अनलाइन िा यस्िै विद्यिुीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण िा प्रकाशन 
हनुे कुनै खास विषयका विज्ञापनको लानग त्यस्िो विज्ञापन प्रसारण गने िा प्रकाशन गने 
समयािनध ननधाधरण गनध सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ननधाधरण गररएको समयािनध बाहेकको अन्य समयमा 
त्यस्िा विषयको विज्ञापन प्रसारण िा प्रकाशन गनध पाइने छैन ।  

९. विज्ञापनमा विज्ञापनकिाधको नाम, ठेगाना िथा चेिािनीमूलक सन्देश उल्लेख गनुध पने: (१) 
विज्ञापनमा जसको िफध बाट विज्ञापन गररने हो त्यस्िो व्यम्िको नाम, ठेगाना स्पष्ट रुपले 
उल्लेख हनु ुपनेछ ।  

(२) विज्ञापन गररएको िस्ि ु िा सेिाको प्रयोग गदाध हनु सक्ने असर िा 
अिलम्बन गनुध पने सचेिनाको विषयमा विज्ञापनमा उपयिु ििरले चेिािनीमूलक सन्देश 
समेि उल्लेख गनुध पनेछ ।  

१०. मन्जरुी ननलई इमेल िा एस एम एस बाट विज्ञापन गनध नहनु:े (१) सम्बम्न्धि व्यम्िको 
मन्जरुी विना कसैको इमेल िा मोबाइलमा इमेल िा एस.एम.एस.बाट विज्ञापनमूलक 
सन्देश िा इमेल पठाउन पाइने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन नपेाल सरकार, प्रदेश 
सरकार िा स्थानीय िहले सािधजननक वहिको लानग जानकारीमूलक सूचना प्रिाह गनध िा 
विपद्को अिस्थामा पूिधसूचना िा जानकारी पठाउन सम्बम्न्धि व्यम्िको मन्जरुी नभए 
पनन बाधा पने छैन ।  

११. प्रचनलि कानूनले ननधाधरण गरेको प्रवक्रया र मापदण्र् पालना गनुध पने: प्रचनलि कानूनले 
कुनै खास प्रकारको िस्ि ु िा सेिाको विज्ञापनको लानग कुनै खास प्रवक्रया, शिध िा 
मापदण्र् पालना गनुध पने गरी ननधाधरण गरेकोमा यस ऐनमा लेम्खएको विषयको अनिररि 
त्यस्िो कानूनले ननधाधरण गरेको प्रवक्रया, शिध िा मापदण्र् समेि पालना गनुध पनेछ । 

१२. आनधकाररक रुपमा जानकारी नभई विज्ञापन गनध नहनु:े (१) विज्ञापन प्रकाशन िा प्रसारण 
गने विद्यिुीय, अनलाइन, छापा िा सञ्चारका माध्यमले िा सामाम्जक सञ्जालको 
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माध्यमबाट विज्ञापन गने व्यम्ि िा संस्थाले विज्ञापनकिाधको नाम, ठेगाना 
आनधकाररकिाको बारेमा जानकारी नभई विज्ञापन गनध गराउन हुँदैन ।  

(२) कुनै विज्ञापनको विषयमा वििाद उत्पन्न भई त्यस्िो विज्ञापनकिाधको नाम, 
ठेगाना पत्ता लाग्न नसकेको अिस्थामा त्यस्िो विज्ञापन प्रकाशन गने संस्था िा व्यम्ि नै 
म्जम्मेिार हनुेछ । 

१३.  ननःशलु्क िा सहनुलयि दरमा विज्ञापन गनुध पने: मन्रालय, प्रदेश सरकार िा स्थानीय 
िहबाट विपद्को समयमा सिधसाधारणको वहि िा जानकारीको लानग प्रिाह गररने सूचना 
िा विज्ञापन सञ्चार माध्यमले ननःशलु्क िा सहनुलयि दरमा प्रकाशन िा प्रसारण गनुध 
पनेछ।  

 

पररच्छेद-३ 

विज्ञापन बोर्ध सम्बन्धी व्यिस्था 
 १४.   विज्ञापन बोर्धको गठन: (१) विज्ञापनको ननयमन सम्बन्धी काम गनधको लानग देहाय 

बमोम्जमको एक विज्ञापन बोर्धको गठन हनुेछ:-  

(क) नेपाल सरकारले ननयिु गरेको व्यम्ि   - अध्यि 

(ख)  सहसम्चि, गहृ मन्रालय  - सदस्य 

(ग) सहसम्चि, उद्योग, िाम्णज्य िथा आपूनिध मन्रालय - सदस्य 

(घ) सहसम्चि, सञ्चार िथा सूचना  प्रविनध मन्रालय - सदस्य 

(ङ) विज्ञापनदािा, विज्ञापन एजेन्सी िा विज्ञापन प्रसारण र 

वििरण गने संघ संस्थाहरुमध्येबाट मन्रालयले 
मनोनयन  गरेको संस्थाको प्रनिनननध दईुजना  -सदस्य  

 (च) उपभोिा हक, वहिको िरेमा िा आमसञ्चारको िेरमा 
कम्िीमा दश िषध अनभुिप्राप्त व्यम्िहरुमध्येबाट 

मन्रालयले मनोनयन गरेका कम्िीमा एकजना मवहला 
सवहि िीनजना - सदस्य  

(२) बोर्धको िररष्ठ कमधचारीमध्येबाट बोर्धले िोकेको कमधचारीले बोर्धको सम्चि 
भई काम गनेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्र् (च) बमोम्जमका सदस्यहरुको मनोनयन गदाध 
समािेशी नसर्द्ान्िको आधारमा गनुध पनेछ । 

(४) अध्यिको पदमा ननयमु्िका लानग नेपाल सरकार समि नसफाररस गनध 
मन्रालयका सम्चिको संयोजकत्िमा मन्रालयले ननयिु गरेको सम्बम्न्धि विषयको 
एकजना विज्ञ सदस्य र मन्रालयको सहसम्चि सदस्य-सम्चि रहेको एक नसफाररस सनमनि 
रहनेछ। सो सनमनिले दफा १७ बमोम्जमको योग्यिा पगेुका व्यम्िहरुमध्येबाट िोवकए 
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बमोम्जम खलुा प्रनिस्पधाधबाट उपयिु व्यम्ि छनोट गरी ननयमु्िको लानग नपेाल सरकार 
समि नसफाररस गनेछ। 

 (५) उपदफा (१) को खण्र् (ङ) र (च) बमोम्जमका सदस्यको पदािनध चार 
िषधको हनुेछ।  

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन कुनै सदस्यको काम 
सन्िोषजनक नदेम्खएमा िा बोर्धको वहि विपररि हनुे कुनै काम गरेमा िा खराब आचरण 
भएमा िा कायधसम्पादन नगरी ननम्ष्क्रय भएमा पदािनध पूरा नहुँदै मन्रालयले त्यसको 
कारण खलुाई ननजलाई पदमिु गनध सक्नेछ।  

(७) उपदफा (६) बमोम्जम कुनै सदस्यलाई पद मिु गनुध अम्घ ननजलाई सफाई 
पेश गने मनानसब मावफकको मौका ददन ुपनेछ ।  

१५.  बोर्धको काम, किधव्य र अनधकार: यस ऐनमा अन्यर उम्ल्लम्खि काम, किधव्य र 
अनधकारको अनिररि बोर्धको काम, किधव्य र अनधकार देहाय बमोम्जम हनुेछः-  

(क) विज्ञापन सम्बन्धमा राविय नीनि िय गरी मन्रालयमा नसफाररस गने,  

(ख) सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गररने विज्ञापनको सामग्री परीिण गनध 
िोवकएको आधारमा मापदण्र् ियार गने,  

(ग) विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वििरण सम्बन्धी आचार संवहिा बनाउने,  
(घ) मलुकुको आिश्यकिा अनसुार राविय वहि, सािधजननक वहि सम्बन्धी 

विज्ञापन ननमाधण गरी प्रकाशन िथा प्रसारण गनध प्रोत्साहन गने, 

(ङ) नभए िा नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उते्तजना फैलाउने, अमयाधददि, 

भेदभािजन्य िा यस ऐन विपरीि विज्ञापन गररए िा नगररएको अनगुमन 
गने िा गराउने,  

(च) विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हनुे विज्ञापनहरू मापदण्र् विपरीि प्रसारण 
भएमा त्यसको अनगुमन गरी कारबाहीको लानग मन्रालयमा नसफाररस 
गने,  

(छ) नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदािा, सञ्चारमाध्यम िथा सरकारी 
ननकायबीच समन्िय गने,  

(ज) विज्ञापन व्यिसाय र व्यिसायीको योग्यिा र िमिा विकास गनधका लानग 
आिश्यक कायधक्रम सञ्चालन गनध मन्रालयमा नसफाररस गने,  

(झ) उपभोिा सजगिा सम्बन्धी कायधक्रम सञ्चालन गने, गराउन,े 

(ञ) विज्ञापनको िेरमा उत्कृष्ट कायध गनेलाई परुस्कृि गने,  

(ट) विज्ञापन उत्पादक, ननमाधिा, वििरक िा प्रसारकलाई आिश्यक ननदेशन 
ददने,  
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(ठ) सञ्चार माध्यमहरुलाई नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराइन ेसािधजननक वहि 
सम्बन्धी सबै विज्ञापन िोवकएको आधारमा बोर्ध माफध ि समानपुानिक 
रुपमा वििरण गने, 

(र्) िोवकए बमोम्जमका अन्य कायध गने ।  

 १६. बोर्धको बैठक र ननणधय: (१) बोर्धको बैठक अध्यिले िोकेको नमनि, समय र स्थानमा 
बस्नेछ ।  

(२) बोर्धको बैठकको अध्यििा अध्यिले गनेछ ।  

(३) बोर्धको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रनिशिभन्दा बढी सदस्यहरु उपम्स्थि 
भएमा बोर्धको बैठकको लानग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मानननेछ ।  

(४) बोर्धको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनुेछ र मि बराबर भएमा अध्यिले 
ननणाधयक मि ददनेछ।  

(५) बैठकको ननणधय अध्यि र सदस्य-सम्चिले प्रमाम्णि गरी राख्न ुपनेछ।  

(६) बोर्धले आिश्यक देखेमा सम्बम्न्धि विषयका विज्ञलाई बोर्धको बैठकमा 
आमन्रण गनध सक्नेछ।  

  (७) बोर्धको बैठक सम्बन्धी अन्य कायधविनध बोर्ध आफैं ले ननधाधरण गरे बमोम्जम   

हनुेछ ।  

१७. अध्यिको योग्यिा: देहायको व्यम्ि अध्यिको पदमा ननयिु हनु योग्य मानननेछ:-  
(क) नेपाली नागररक, 
(ख) आमसञ्चार, कानून, विज्ञापन िा व्यिस्थापन विषयमा मान्यिाप्राप्त 

विश्वविद्यालयबाट कम्िीमा स्नािक उपानध हानसल गरेको र सो िेरमा 
कम्िीमा दश िषधको अनभुि प्राप्त गरेको, 

(ग) पैंिीस िषध उमेर पूरा भएको, 
(घ) कुनै विदेशी रािको स्थायी आिासीय अनमुनिपर ननलएको, 
(ङ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको। 

१८. अध्यिको पाररश्रनमक, सेिाको शिध िथा काम, किधव्य र अनधकार:  
(१) अध्यि बोर्धको कायधकारी प्रमखु हनुेछ। 

(२) अध्यिको पदािनध चार िषधको हनुेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन ननजको काम 
सन्िोषजनक नदेम्खएमा िा बोर्धको वहि विपरीि हनुे कुनै काम गरेमा िा खराब आचरण 
भएमा िा कायधसम्पादन नगरी ननम्ष्क्रय भएमा पदािनध पूरा नहुँदै नेपाल सरकारले कारण 
खलुाई जनुसकैु बखि पदमिु गनध सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्जम अध्यिलाई पदमिु गनुधअम्घ सफाई पेश गने 
मनानसब मावफकको मौका ददन ुपनेछ ।  
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(५) अध्यिको पाररश्रनमक िथा अन्य सवुिधा नपेाल सरकारले िोके बमोम्जम 
हनुेछ। 

(६) यस ऐनमा अन्यर लेम्खएको काम, किधव्य र अनधकारका अनिररि 
अध्यिको काम, किधव्य र अनधकार देहाय बमोम्जम हनुेछ:- 

(क)  बोर्धको दैननक प्रशासननक कायध गने, 
(ख)  बोर्धको बैठकको कायधसूची ियार गने, 
(ग)  बोर्धको बैठकको ननणधयहरु कायाधन्ियन गने, गराउने, 
(घ)  बोर्धको नीनि कायधक्रमहरुको मस्यौदा ियार गने, 
(ङ)  बोर्धको बजेट खचध गने, खचधको लेखा राख्न ेर लेखापरीिण गराउने, 
(च)  बोर्धको कमधचारी प्रशासनको कायध गने, 
(छ)  बोर्धको िावषधक बजेट िथा कायधक्रम पेश गने, 
(ज)  बोर्धले अनधकार प्रत्यायोजन गरेका अन्य कायध गने ।  

१९.  अध्यिको पद ररि हनु े अिस्था: देहायको अिस्थामा अध्यिको पद ररि  
हनुेछ :- 

(क) ननजको पदािनध समाप्त भएमा, 
(ख) ननजको उमेर पैंसठ्ठी िषध पूरा भएमा, 
(ग)  ननजले नैनिक पिन देम्खन ेफौजदारी कसूरमा अदालिबाट सजाय पाएमा, 
(घ) ननजले राम्जनामा ददएमा, 
(ङ) ननजको मतृ्य ुभएमा, 
(च) नेपाल सरकारले दफा 18 को उपदफा (3) बमोम्जम पदमिु गरेमा ।  

२०. बोर्धको कायाधलय र कमधचारी:  (१) बोर्धको कायाधलय काठमार्ौं उपत्यकामा रहनेछ ।  

(२) बोर्धको कायाधलयको लानग आिश्यक पने कमधचारी मन्रालयले उपलब्ध 
गराउनेछ । मन्रालयले कमधचारी उपलब्ध गराउन नसकेको अिस्थामा बोर्धले िोवकए 
बमोम्जम सेिा करारमा कमधचारी राख्न सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम करारमा राम्खने कमधचारीको पाररश्रनमक िथा सेिाका 
शिधहरु िोवकए बमोम्जम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

बोर्धको कोष िथा लेखापरीिण 

२१. बोर्धको कोष: (१) बोर्धको एउटा छुटै्ट कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन:्- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) बोर्ध माफध ि ् विज्ञापन वििरण गनध नेपाल सरकारले छुट्याएको कुल 
बजेटको िीन प्रनिशि रकम,  
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िर विज्ञापन वििरणमा खचध हनु नसकेको रकमबाट त्यस्िो रकम 
कट्टा गनध पाइने छैन। 

(३) बोर्धको कोषको रकम कुनै िाम्णज्य बैङ्कमा खािा खोली जम्मा गररनेछ । 

(४) बोर्धको सबै खचधहरू उपदफा (१) बमोम्जमको कोषबाट व्यहोररनेछ ।  
(५) नेपाल सरकार िा सरकारी ननकायबाट कोषमा विज्ञापनको लानग प्राप्त 

रकममध्ये विज्ञापनको लानग खचध भई प्रत्येक आनथधक िषधको अन्त्यमा कोषमा बचि 
भएको रकम नेपाल सरकारले प्रचनलि कानून बमोम्जम खचध गनध सक्नेछ । 

(६) बोर्धको कोष र खािाको सञ्चालन िोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

२२. कोषको लेखापरीिण: (१) बोर्धको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा 
प्रणाली बमोम्जम राख्न ुपनेछ। 

(२) बोर्धको लेखाको लेखापरीिण महालेखापरीिकबाट हनुेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

प्रदेश िथा स्थानीय िहका सञ्चार माध्यमबाट हनु ेविज्ञापनको ननयमन 

२३= प्रदेशस्िरका सञ्चार माध्यमबाट गररन ेविज्ञापनको अनगुमन िथा ननयमन: (१) प्रचनलि 
कानून बमोम्जम प्रदेश सरकारबाट अनमुनि प्राप्त गरी सञ्चालन भएका छापा िा विद्यिुीय 
सञ्चार माध्यमबाट हनुे िा भएका विज्ञापनमा यस ऐन िथा प्रचनलि कानून बमोम्जमको 
मापदण्र् पूरा गरे नगरेको विषयको अनगुमन िथा ननयमनको काम प्रदेश कानून बमोम्जम 
सूचना िथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेने मन्रालयले गनेछ । 

(२) उपदफा (१)  को प्रयोजनको लानग सम्बम्न्धि प्रदेशमा सूचना िथा सञ्चार 
सम्बन्धी विषय हेने मन्रालयको सम्चिको अध्यििामा एक अनगुमन िथा ननयमन 
सनमनि रहनेछ । अनगुमन िथा ननयमन सनमनिमा अध्यिको अनिररि समािेशी 
नसर्द्ान्िको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोके 
बमोम्जमका बढीमा छजना सदस्य रहने छन ्। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको सनमनिले अनगुमन गदाध कसैले विज्ञापन गदाध यो 
ऐन िा यस ऐन बमोम्जम बनेको ननयम िा मापदण्र् पालना गरेको नपाइएमा कारण 
उल्लेख गरी त्यस्िो विज्ञापन संशोधन गनध, बन्द गनध िा हटाउन आदेश ददनछे ।त्यसरी 
ददएको आदेशको पालना गनुध सम्बम्न्धि पिको किधव्य हनुेछ ।  

(४) उपदफा (३)  बमोम्जमको आदेशको पालना नगने िा यो ऐन िा यस ऐन 
बमोम्जम बनेको ननयम िा मापदण्र् पालना नगरी विज्ञापन गने व्यम्िलाई उपदफा (२) 
बमोम्जमको सनमनिले बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना गनध सक्नेछ।अनगुमनको 
क्रममा कसैले विज्ञापन गदाध यो ऐन बमोम्जम कसूर हनुे काम गरेको पाइएमा त्यस्िो 
व्यम्िलाई यस ऐन बमोम्जम कारबाही गनध सम्बम्न्धि ननकायमा लेखी पठाउनेछ । 
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(५) उपदफा (२) बमोम्जमको सनमनिको अन्य काम, किधव्य र अनधकार यो ऐन 
िथा यस ऐन अन्िगधि बनेको ननयमािलीको प्रनिकूल नहनुे गरी सम्बम्न्धि प्रदेश 
सरकारले ननधाधरण गरे बमोम्जम हनुेछ।  

२४= स्थानीय स्िरका सञ्चार माध्यमबाट गररन े विज्ञापन िथा होनर्धङ्ग बोर्धको अनगुमन िथा 
ननयमन: (१) होनर्धङ्ग बोर्ध िा प्रचनलि कानून बमोम्जम स्थानीय िहबाट अनमुनि प्राप्त गरी 
स्थानीय स्िरमा सञ्चालन भएका छापा िा विद्यिुीय सञ्चार माध्यमबाट हनुे िा भएका 
विज्ञापनमा यस ऐन िथा प्रचनलि कानून बमोम्जमको मापदण्र् पूरा गरे नगरेको विषयको 
अनगुमन िथा ननयमनको काम सम्बम्न्धि स्थानीय िहले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग स्थानीय िहले आिश्यक कानूनी व्यिस्था 
नमलाउनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम अनगुमन गदाध कसैले विज्ञापन गदाध यो ऐन िा यस 
ऐन बमोम्जम बनेको ननयम िा मापदण्र् पालना गरेको नपाइएमा िा अननधकृि रुपमा 
होनर्धङ्ग बोर्ध राखेको पाइएमा कारण उल्लेख गरी त्यस्िो विज्ञापन संशोधन गनध, बन्द गनध 
िा हटाउन आदेश ददनछे ।त्यसरी ददएको आदेशको पालना गनुध सम्बम्न्धि पिको 
किधव्य हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्जम अनगुमन गदाध यो ऐन िा यस ऐन बमोम्जम बनेको 
ननयम िा मापदण्र् पालना नगरी विज्ञापन गने व्यम्ि िा अननधकृि रुपमा होनर्धङ्ग बोर्ध 
राख्न े िा त्यसमा विज्ञापन गने व्यम्िलाई स्थानीय िहको न्यावयक सनमनिको आदेशले 
एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना गनध सक्नेछ ।अनगुमनको क्रममा कसैले विज्ञापन गदाध 
यो ऐन बमोम्जम कसूर हनुे काम गरेको पाइएमा त्यस्िो व्यम्िलाई यस ऐन बमोम्जम 
कारबाही गनध सम्बम्न्धि ननकायमा लेखी पठाउनेछ । 

(५) स्थानीय स्िरका सञ्चार माध्यमबाट गररने विज्ञापन िथा होनर्धङ्ग बोर्धको 
अनगुमन िथा ननयमन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगधि बनेको 
ननयमािलीको प्रनिकूल नहनुे गरी सम्बम्न्धि स्थानीय िहले ननधाधरण गरे बमोम्जम   
हनुेछ ।  

पररच्छेद-६ 

कसूर र सजाय 

२५.  कसूर र सजाय: (१) कसैले यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५, ६, ७, ८, 
९, १०, ११ िा १२ विपरीि विज्ञापन गरेमा यस ऐन बमोम्जम कसूर गरेको मानननेछ । 

(२) कसैले दफा ५ को उपदफा (१) िा (२) प्रनिकूल हनुे गरी गरेको कसूरमा 
त्यस्िो कसूर गने गराउनेलाई सो कसूर गरे बापि प्रचनलि कानूनले कुनै सजाय हनुे 
रहेछ भने सोही बमोम्जम सजाय गनुध पनेछ र सो नभएमा एक िषधसम्म कैद र दश 
हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गनुध पनेछ । 

(३) कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोम्जम सजाय हनुेछ:- 
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(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 िा १२ बमोम्जमको कसूर गने गराउने 
व्यम्िलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना । 

(४) आमसञ्चारको माध्यमबाट यस ऐन विपरीि कुनै विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण 
िा सम्प्रषेण भएकोमा त्यस्िो सञ्चार माध्यमको सम्पादन सम्बन्धी कायधभार सम्हाल्न े
सम्पादकलाई सोही कारणले मार यस ऐन बमोम्जम सजाय गररने छैन । 

िर त्यस्िो सम्पादक नै आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालक भएकोमा यस दफा 
बमोम्जम सजाय गनध बाधा पने छैन । 

 

पररच्छेद-७ 

विविध 

२६. सूचीकृि हनु ुपने: (१) विज्ञापन एजेन्सी िोवकए बमोम्जमको वििरण दाम्खला गरी बोर्धमा 
सूचीकृि हनु ुपनेछ । 

  (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि कायम रहेका विज्ञापन एजेन्सी यो ऐन प्रारम्भ 
भएको नमनिले एक िषधनभर उपदफा (१) बमोम्जम सूचीकृि हनु ुपनेछ ।  

२७. उजरुी गनध सक्न:े (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगधि बनेको ननयमािली िा मापदण्र् 
विपरीि कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा त्यसको जानकारी जनुसकैु व्यम्िले बोर्ध िा 
दफा २३ को उपदफा (२) बमोम्जमको सनमनि िा स्थानीय िहमा ददन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त जानकारीको आधारमा बोर्ध,  सनमनि िा स्थानीय 
िहलाई आफैं  कारबाही गने अनधकार भएकोमा आफैले र आफ्नो अनधकार िेर 
नभएकोमा अनधकार भएको बोर्ध,  सनमनि िा स्थानीय िहमा कारबाहीको लानग पठाउन ु
पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त उजरुी उपर भएको कारबाहीको जानकारी 
उजरुीकिाधले नाम ठेगाना उल्लेख गरी उजरुी ददएको भएमा सम्बम्न्धि बोर्ध, सनमनि िा 
स्थानीय िहले त्यस्िो उजरुीकिाधलाई ददन ुपनेछ । 

२८. मदु्दा हेने अनधकारी: (१) दफा २५ को उपदफा (२) बमोम्जम प्रचनलि कानून अन्िगधि 
सजाय हनुे मदु्दा त्यस्िो कानूनले िोकेको अदालिबाट सरुु कारबाही, सनुिुाइ र वकनारा 
हनुेछ र त्यस्िो कानून बमोम्जम सजायको व्यिस्था नभएको कारण यस ऐन बमोम्जम 
मदु्दा चलाउन ुपने भएमा त्यस्िो कसूर सम्बन्धी मदु्दाको सरुु कारबाही, सनुिुाइ र वकनारा 
गने अनधकार सम्बम्न्धि म्जल्ला अदालिलाई हनुेछ । 
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(२) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्र् (क) अन्िगधि सजाय हनुे कसूर 
सम्बन्धी मदु्दाको सरुु कारबाही, सनुिुाइ र वकनारा गने अनधकार सम्बम्न्धि स्थानीय 
िहको न्यावयक सनमनिलाई हनुेछ । 

(३) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्र् (ख) र (ग) अन्िगधि सजाय हनु े
कसूर सम्बन्धी मदु्दाको सरुु कारबाही, सनुिुाइ र वकनारा गने अनधकार बोर्धलाई हनुेछ । 

२९.  प्रचनलि कानून बमोम्जम मदु्दा चलाइन:े (१) दफा २५ को उपदफा (२) अन्िगधि सजाय 
हनुे मदु्दाको सम्बन्धमा प्रचनलि कानून बमोम्जम कसूर हनुे भई त्यस्िो कसूरमा प्रचनलि 
कानूनमा कुनै खास पिले मदु्दा चलाउने गरी व्यिस्था भएकोमा सोही बमोम्जम नै मदु्दा 
चलाइनेछ । 

(२) दफा २५ को उपदफा (२) अन्िगधिको मदु्दामा प्रचनलि कानून बमोम्जम 
मदु्दा नचल्ने अिस्था भई यस ऐन बमोम्जम मदु्दा चलाउन ु पदाध त्यस्िो मदु्दामा नेपाल 
सरकार िादी भई चलाइनेछ । सो मदु्दा मलुकुी फौजदारी कायधविनध संवहिा, २०७४ को 
अनसूुची-१ मा समािेश भएको मानननेछ । 

३०.  िनिपूनिध सम्बन्धी व्यिस्था: (१) कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगधि बनेको ननयम 
विपरीि विज्ञापन गरेबाट कसैलाई कुनै वकनसमको िनि भएमा िा कुनै गम्भीर असर 
परेमा िा सजधक िा स्रष्टाको अनमुनि िा स्िीकृनि ननलई ननजको नसजधनालाई विज्ञापनमा 
प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसबाट मकाध पने पिले िनिपूनिधको लानग बोर्ध समि ननिेदन 
ददन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम ननिेदन पनध आएमा बोर्धले सो ननिेदन उपर जाँचिझु 
गदाध िनि पगेुको देम्खएमा त्यस्िो ननिेदकलाई विज्ञापनकिाधबाट मनानसब मावफकको 
िनिपूनिध भराई ददन ुपनेछ । 

३१. पनुरािेदन: यस ऐन बमोम्जमको मदु्दामा ननणधयको जानकारी पाएको नमनिले पैंिीस 
ददननभर देहाय बमोम्जमका अदालिमा पनुरािेदन लाग्नेछ:- 

(क) म्जल्ला अदालिले सरुु कारबाही र वकनारा गरेको ननणधय उपर सम्बम्न्धि 
उच्च अदालिमा,  

(ख) बोर्धले गरेको ननणधय उपर म्जल्ला अदालिमा,  
(ग) अनगुमन िथा ननयमन सनमनि िथा स्थानीय िहले गरेको ननणधय उपर 

सम्बम्न्धि म्जल्ला अदालिमा। 

32. बोर्ध माफध ि ् विज्ञापन गनुध पने: (1) नेपाल सरकार िा नेपाल सरकार अन्िगधिका 
ननकायले लोक कल्याणकारी िा अन्य विज्ञापन िा सूचना प्रकाशन िथा प्रसारण गदाध 
बोर्ध माफध ि गनुध पनेछ र त्यस्िो विज्ञापन बापिको रकम बोर्ध माफध ि खचध गनुध पनेछ । 

(2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनन नेपाल सरकार िा 
नेपाल सरकार अन्िगधिका ननकायहरुले कुनै विज्ञापन िा सूचना ित्काल प्रकाशन गनुध 
पने अिस्था भएमा विज्ञापन िा सूचनाको एक प्रनि बोर्धलाई उपलब्ध गराई सो बापिको 
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रकम बोर्ध माफध ि ्भिुानी गने गरी कुनै पनन माध्यमबाट विज्ञापन िा सूचना प्रकाशन 
गनध बाधा पने छैन ।   

३३.  उपसनमनि िा कायधदल गठन गनध सक्न:े (१) बोर्धले आफ्नो कायधमा सहयोग परु् याउन 
आिश्यकिा अनसुार उपसनमनि िा कायधदल गठन गनध सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको उपसनमनि िा कायधदलको काम, किधव्य, अनधकार 
र कायाधिनध त्यस्िो उपसनमनि िा कायधदल गठन गदाधका बखि बोर्धले िोके बमोम्जम 
हनुेछ । 

३४. अनधकार प्रत्यायोजन: बोर्धले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये आिश्यकिा अनसुार केही 
अनधकार बोर्धको अध्यि िा सदस्य िा बोर्धको कुनै कमधचारी,  दफा २३ को उपदफा 
(२) बमोम्जमको अनगुमन िथा ननयमन सनमनि िा दफा ३३ बमोम्जमको उपसनमनि िा 
कायधदल िा नेपाल सरकारको कुनै ननकायलाई प्रत्यायोजन गनध सक्नेछ । 

३५.  ननदेशन ददन सक्न:े मन्रालयले विज्ञापनलाई व्यिम्स्थि िा ननयमन गने सम्बन्धमा 
बोर्धलाई आिश्यक ननदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्िो ननदेशनको पालना गनुध बोर्धको किधव्य 
हनुेछ ।  

३६.  ननयम बनाउन ेअनधकार: यस ऐनको उदे्दश्य प्राप्त गनधका लानग नेपाल सरकारले आिश्यक 
ननयमहरु बनाउन सक्नेछ ।  

३७. मापदण्र्  ननधाधरण गनध सक्न:े यस ऐनको कायाधन्ियनको लानग यो ऐन िथा यस ऐन 
अन्िगधि बनेको ननयमािलीको अधीनमा रही बोर्धले आिश्यक मापदण्र् ननधाधरण गनध 
सक्नेछ । त्यस्िो मापदण्र् लागू गनुधभन्दा अम्घ बोर्धले उपयिु माध्यमबाट सािधजननक 
गनुध पनेछ ।   

 


