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विज्ञापन (ननयमन गने) ननयमािली, 2077 
विज्ञापन (ननयमन गने) ऐन, 207६ को दफा ३६ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी नेपाल 

सरकारले देहायका ननयमहरु बनाएको छ ।  
पररच्छेद-१ 
प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमहरुको नाम "विज्ञापन (ननयमन गने) ननयमािली, 
2077" रहेको छ ।  

  (२) यो ननयमािली तरुुन्त प्रारभि हनुेछ। 

२. पररिाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस ननयमािलीमा,- 

 (क) "अनगुमन तथा ननयमन सनमनत" िन्नाले ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) 
बमोम्िम गदित अनगुमन तथा ननयमन सनमनत सभझन ुपछथ। 

 (ख)  "ऐन" िन्नाले विज्ञापन (ननयमन गने) ऐन, 207६ सभझन ुपछथ। 

 (ग)  "नसफाररस सनमनत" िन्नाले ऐनको दफा १४ को उपदफा (४) बमोम्िमको 
नसफाररस सनमनत सभझन ुपछथ।   

    
   पररच्छेद-२ 
बोर्थ सभबन्िी व्यिस्था 

3. खलु्ला प्रनतस्पिाथबाट छनौट गनेः (१) नसफाररस सनमनतले बोर्थको अध्यि पदमा ननयमु्िका 
लानग नसफाररस गनथ ऐनको दफा 17 बमोम्िम योग्यता पगेुका उभमेदिारहरुलाई आिेदन 
पेश गनथ कभतीमा पन्र ददनको भयाद ददई पेश गनुथ पने वििरण तथा कागिात खलुाई 
रावियस्तरको दैननक पनरकामा सूचना प्रकाशन गनुथ पनेछ।  

  (२)  उपननयम (१) बमोम्िमको सूचना बमोम्िम प्राप्त हनु आएका आिेदनहरुमध्येबाट 
नसफाररस सनमनतले योग्य उभमेदिारहरूको अल्पसूची तयार गरी त्यस्ता उभमेदिारहरूलाई 
अन्तरिाताथ, व्यिसावयक कायथयोिना र सोको प्रस्ततुीकरणको लानग आमन्रण गनुथ पनेछ। 

  (३) उपननयम (२) बमोम्िमका उभमेदिारमध्येबाट नसफाररस सनमनतले अन्तिाथताथ, 
व्यिसावयक कायथयोिना र सोको प्रस्तनुतकरणबाट सबैिन्दा बढी अङ् क प्राप्त गने बढीमा तीन 
िना उभमेदिारको नाम नेपाल सरकार समि नसफाररस गनेछ । 
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4. बोर्थको काम, कतथव्य र अनिकार: ऐनमा उम्ल्लम्खत काम, कतथव्य र अनिकारको अनतररि 
बोर्थको अन्य काम, कतथव्य र अनिकार देहाय बमोम्िम हनुेछः- 

(क) ऐन तथा यस ननयमािली बमोम्िम विज्ञापन एिेन्सी सञ्चालन िए निएको  
सभबन्िमा अनगुमन गने िा गराउने, 

(ख)  सरकारी विज्ञापनबापतको रकम ििुानी प्रविया पारदशीरुपमा हनुे व्यिस्था 
गने,  

(ग) बोर्थको कोष तथा चल अचल सभपम्िको सञ्चालन, व्यिस्थापन र संरिण 
गने, 

(घ) आन्तररक ननयन्रण प्रणालीको व्यिस्था कायम गने । 

5.  विज्ञापन सामग्रीको परीिण सभबन्िी आिारः बोर्थले विज्ञापन सभबन्िी सामग्रीको परीिण 
सभबन्िी मापदण्र् बनाउँदा देहायका आिारलाई ध्यान ददन ुपनेछः-   

(क) सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हनुे विज्ञापनको प्रकृनत, 

(ख) सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हनुे विषयिस्त ुर समय, 

(ग)  विज्ञापनमा समािेश हनुे श्रव्य, दृश्य िा श्रव्यदृश्य,  शब्द, म्चह्न, सङ्केत, अिर, 
अङ् क र आकार, 

(घ)  बोर्थले उपयिु िानकेा अन्य आिार ।   

6. लोक कल्याणकारी िा सािथिननक वहत सभबन्िी विज्ञापनको प्रकाशन िा प्रसारणः (१) नेपाल 
सरकार िा नेपाल सरकार अन्तगथतका ननकायले लोक कल्याणकारी िा सािथिननक वहत 
सभबन्िी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गनुथ परेमा त्यस्तो विज्ञापन तयार गरी बोर्थमा पिाउन ु
पनेछ।     

(२) उपननयम (१) बमोम्िम प्राप्त विज्ञापन बोर्थले देहायका आिारमा सञ्चार 
माध्यमलाई समानपुानतक रुपमा वितरण गनुथ िा गराउन ुपनेछः-  

   (क) प्रचनलत कानून बमोम्िम गररएको सञ्चार माध्यमको िगीकरण, 

   (ख) सञ्चार माध्यमको प्रकाशन सङ््या र िौगोनलक रुपमा वितरणको अिस्था, 

   (ग)  सभबम्न्ित सञ्चार माध्यममा नागररकहरुको पहुँच, 

   (घ) मवहला, दनलत िा अन्य वपछनर्एको समदुायबाट िा वपछनर्एको िौगोनलक 
िेरमा सञ्चानलत सञ्चार माध्यम, 

   (ङ) लोक कल्याणकारी िा सािथिननक वहत सभबन्िी विज्ञापन प्रकाशन िा 
प्रसारणका लानग मन्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य आिार। 
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(३) बोर्थले सभबम्न्ित सञ्चार माध्यमसँग उपननयम (२) बमोम्िमको आिारको 
पषु्ट्याई हनुे कागिात िा प्रमाण माग गनथ सक्नेछ । 

7. सदस्यको सवुििा: (१) सदस्यहरुले बोर्थको बैिकमा िाग नलए बापत अथथ मन्रालयको 
सहमनतमा मन्रालयले तोके बमोम्िमको बैिक ििा पाउनेछन।् 

  (२) बोर्थको बैिकमा आमम्न्रत विज्ञलाई बैिकमा िाग नलए बापत सदस्य सरहको 
बैिक ििा प्रदान गररनेछ । 

8. सेिा करारमा रहन े कमथचारीको पाररश्रनमक तथा विशषेज्ञ सेिाः (१) बोर्थलाई आिश्यक 
प्राविनिक र विज्ञ कमथचारी मन्रालयले ऐनको दफा २० को उपदफा (२) बमोम्िम उपलब्ि 
गराउन नसेकमा बोर्थले प्राविनिक िा विशेषज्ञ कमथचारी खलु्ला प्रनतस्पिाथबाट छनौट गरी एक 
पटकमा एक िषथमा नबढ्ने गरी सेिा करारमा ननयिु गनथ सक्नेछ ।   

(२) उपननयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन बोर्थले कायाथलय सहयोगी, 
कभ्यटुर अपरेटर, सिारी चालक सेिा करारमा ननयिु गनेछ । 

(3) उपननयम (१) र (2)  बमोम्िम सेिा करारमा ननयिु कमथचारीको पाररश्रनमक 
ननिाथरण गदाथ नेपाल सरकारको समान तहका कमथचारीको पाररश्रनमक िन्दा बढी नहनुे गरी 
ननिारथण गनुथ पनेछ।  

पररच्छेद - 3 
उिरुी तथा िाचँबझु  

9.  उिरुी तथा ननणथयः  (१) ऐनको दफा २७ बमोम्िम उिरुकताथले नलम्खत िा विद्यतुीय माध्यमबाट 
बोर्थ, अनगुमन तथा ननयमन सनमनत िा स्थानीय तहमा उिरुी ददन सक्नेछ।  

(२) उपननयम (१) बमोम्िम प्राप्त हनुे उिरुी िा अन्य ननकायबाट कारबाहीका लानग 
लेखी आएका उिरुीलाई बोर्थ, अनगुमन तथा ननयमन सनमनत िा स्थानीय तहले छुटै्ट दताथ 
वकताबमा दताथ गनुथ पनेछ । 

(3) उपननयम (2) बमोम्िम दताथ िएका उिरुी उपर बोर्थ, अनगुमन तथा ननयमन 
सनमनत िा स्थानीय तहले िाँचबझु गनेछ। 

   (4) उपननयम (3) बमोम्िम िाँचबझु गदाथ प्राप्त उिरुी प्रथम दृविमा नै तथ्ययिु 
नदेम्खएको िा दखु िा हैरानी ददने उदे्दश्यले मार ददएको देम्खएमा त्यस्तो उिरुीलाई तामेलीमा 
राख्न ेननणथय गनथ सवकनेछ । 

   (5) उपननयम (4) बमोम्िम तामेलीमा राख्न ेननणथय िएका बाहेक अन्य उिरुी  िाँचबझु 
गदाथ बोर्थ, अनगुमन तथा ननयमन सनमनत िा स्थानीय तहले आिश्यकता अनसुार सभबम्न्ित 
व्यम्िसँग सोिपछु गने, कागिप्रमाणहरु पेश गनथ लगाउने, स्थलगत ननरीिण गनथ िा गराउन 
सक्नेछ।   
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 (6)  बोर्थ, अनगुमन तथा ननयमन सनमनत िा स्थानीय तहले उपननयम (4) बमोम्िम 
तामेलीमा राख्न ेननणथय िा ऐन तथा यस ननयमािली बमोम्िम गरेको कारबाहीको िानकारी सात 
ददननिर उिरुीकताथलाई ददन ुपनेछ ।  

(7)  उिरुी उपरको िाँचबझु सभबन्िी अन्य कायथविनि ऐन तथा यस ननयमािलीको 
अिीनमा रही बोर्थ, अनगुमन तथा ननयमन सनमनत िा स्थानीय तहले ननिाथरण गरे बमोम्िम 
हनुेछ । 

 
  पररच्छेद-4 

विविि 

10.  घर िा कायाथलयको पररसरमा राख्न ेहोनर्थङ्ग बोर्थको आकारः ऐनको दफा 4 को उपदफा (2) 
बमोम्िम आफ्नो पेशा िा व्यिसाय गने घर िा कायाथलयको पररसरमा राम्खने होनर्थङ्ग बोर्थको 
आकार बोर्थले ननिाथरण गरे बमोम्िम हनुेछ । 

१1.  विज्ञापन एिेन्सी सूचीकृत हनु ुपनेः (१) बोर्थमा विज्ञापन एिेन्सीको रुपमा सूचीकरण हनु चाहन े
एिेन्सीले सूचीकृत हनु पाँच हिार रुपैयाँ दस्तरु नतरी देहायको वििरण सवहत अनसूुची 
बमोम्िमको ढाँचामा ननिेदन ददन ुपनेछः-  

(क)  विज्ञापन सभबन्िी कायथ गने उदे्दश्यले प्रचनलत कानून बमोम्िम दताथ िएको 
प्रमाणपर र सोको निीकरण गरेको कागिात, 

(ख)  गत आनथथक िषथसभमको कर चिुा प्रमाणपर,  

(ग)  िावषथक कारोबार तथा त्यस्तो एिेन्सीको पूिँी सङ् रचना देम्खने वििरण, 

(घ)  बोर्थले तोकेका अन्य कागिात तथा वििरण ।  

(२) उपननयम (१) बमोम्िम प्राप्त ननिेदन तथा वििरण मनानसब देम्खएमा बोर्थले 
त्यस्तो संस्थाको नाम सूचीकृत गरी सािथिननक गनुथ पनेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोम्िम सूचीकृत िएका विज्ञापन एिेन्सीले प्रत्येक आनथथक िषथको 
पसु मसान्तनिर एक हिार रुपैयाँ निीकरण दस्तरु बझुाई निीकरण गनुथ पनेछ ।  

१2. अनिलेख राख्न ु पनेः (१) ननयम 1१ बमोम्िम सूचीकृत िएका विज्ञापन एिेन्सीले आफ्नो 
एिेन्सी माफथ त गररएका विज्ञापनहरुको दताथ वकताब खर्ा गरी अनिलेख राख्न ुपनेछ ।  

  (2) उपननयम (1) बमोम्िम राम्खएको अनिलेखको बोर्थले आिश्यकता अनसुार 
ननरीिण गनथ सक्नेछ । 

  (3) उपननयम (2) बमोम्िम ननरीिण गदाथ अनिलेख सभबन्िमा कुनै सिुार गनुथ पने 
देम्खएमा सो सिुार गनथ बोर्थले त्यस्तो एिेन्सीलाई ननदेशन ददन सक्नेछ । त्यस्तो ननदेशनको 
पालना गनुथ सभबम्न्ित एिेन्सीको कतथव्य हनुेछ ।  
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१3. कोष तथा खाता सञ्चालन: (१) बोर्थको खाता अध्यि िा ननिले तोकेको बोर्थको िररष्ठ 
कमथचारी र लेखा सभबन्िी काम गने प्रमखुको संयिु दस्तखतबाट सञ्चालन हनुेछ। 

(2) मन्रालयले आिश्यक देखेमा िनुसकैु बखत बोर्थको वहसाब वकताब िाँच गनथ 
िा गराउन सक्नेछ। 

14. कायथसभपादन सभझौता गनुथ पनेः (१) अध्यिले मन्रालयको सम्चिसँग कायथसभपादन सभझौता 
गनुथ पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोम्िम कायथसभपादन सभझौता गदाथ बोर्थको िावषथक कायथिम 
तथा ऐनको दफा १८ को उपदफा (6) मा उम्ल्लम्खत अध्यिको काम, कतथव्य र अनिकारको 
मापन गनथ सवकने गरी गनुथ पनेछ । 

१5.  अन्यर काम गनथ नहनुःे अध्यिले अन्यर कुनै पनन प्रकारको नोकरी गनथ, आनथथक लाि िा 
कुनै सवुििा प्राप्त गने गरी परामशथदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ िा कुनै हैनसयतले सेिा प्रदान 
गने कायथ गनुथ हुँदैन। 

16.  स्िघोषणा गनुथ पनेः बोर्थका सदस्यले बोर्थको कुनै काम कारबाहीमा आफ्नो िा आफ्नो 
पररिारको सदस्य िा नम्िकको नातेदारको कुनै नीिी स्िाथथ रहेको िा प्रत्यि िा अप्रत्यि 
रुपमा कुनै संलग्नता रहेको िएमा बोर्थ समि स्िघोषणा गनुथ पनेछ।   

१७.  िाग नलन नहनुःे बोर्थको बैिकको कायथसूचीमा समािेश िएको कुनै विषयमा कुनै सदस्यको 
ननिी स्िाथथ रहेको िएमा सभबम्न्ित सदस्यले त्यस्तो छलफल िा बैिकमा िाग नलन हुँदैन।  

१८.  कामकाि गनथ तोक्न सक्नःे अध्यि ननयमु्ि निएसभम िा अध्यिले कुनै कारणले पदमा रही 
कामकाि गनथ नसक्ने िा नपाउने अिस्था िएमा मन्रालयले ऐनको दफा 14 को उपदफा 
(1) को खण्र् (घ) बमोम्िमको सदस्यलाई अध्यिको कामकाि गने गरी तोक्न सक्नेछ । 

1९. िावषथक प्रनतिेदन पेश गनुथ पने: बोर्थले प्रत्येक आनथथक िषथ समाप्त िएको नमनतले तीन मवहनानिर  
आफूले सभपन्न गरेका कामको िावषथक प्रनतिेदन मन्रालय समि पेश गनुथ पनेछ।  

२०.  अनसूुचीमा थपघट िा हेरफेरः बोर्थको नसफाररसमा मन्रालयले नपेाल रािपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी अनसूुचीमा आिश्यक थपघट िा हेरफेर गनथ सक्नेछ । 



 

6 
 

अनसूुची 
(ननयम 11 को उपननयम (१) सँग सभबम्न्ित) 

विज्ञापन एिेन्सीको रुपमा सूचीकरण हनुका लानग ददन ेननिेदनको ढाँचा 
 

श्रीमान अध्यि ज्यू, 
विज्ञापन बोर्थ, नेपाल  । 

 विज्ञापन (ननयमन गने) ऐन, 2076 तथा विज्ञापन (ननयमन गने)  ननयमािली, 2077 को 
अिीनमा रही विज्ञापन एिेन्सीको व्यिसाय सञ्चालन गने इच्छा िएकोले देहायको वििरण सवहत 
विज्ञापन एिेन्सीको रुपमा सूम्चकृत हनुका लानग यो ननिेदन पेश गरेको छु । 

वििरणः 
(१)  विज्ञापन एिेन्सीको नामः 
(2) संस्थाको कायाथलयको िेगानाः 
(3) व्यिसावयक कायथयोिनाको वििरणः 
(4)  पूिँीको वििरणः 

(क) अनिकृत पूिँीः 
(ख) िारी पूिँीः 
(ग) चिुा पूिँीः 

(5) कमथचारीको व्यिस्थाः 
(क) पूरा समय काम गने सङ््याः 
(ख) आंम्शक समय काम गने सङ््याः  

(ग) स्तर अनसुारको सङ््याः  

(६)   उपलब्ि िा प्रस्तावित िौनतक सािनको वििरणः 
(7)   सञ्चालकको अन्य व्यािसावयक कारोबारसँग सभबन्ि िए त्यस्तो कारोबारको वििरणः 
(8)   अन्य प्रसावङ्गक कुराः  

 

संस्थाको छापः  
ननिेदकको दस्तखतः 
सञ्चालकको नामः 
संस्थाको नामः 

नमनतः        िेगानाः 
 

 

 


