विज्ञापन आचारसं विता, २०७८ को मस्यौदा
विज्ञापन व्यिसायलाई ननष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी तथा मयााददत बनाई विज्ञापन ननमााण, उत्पादन, वितरणका साथै
प्रकार्शन तथा प्रसारणका कायािरुलाई व्यिस्स्थत बनाइ विज्ञापन बजारलाई स्िच्छ तथा प्रनतष्पर्धी गराउन
िाञ्छनीय भएकोले,
विज्ञापन (ननयमन गने) ऐन, २०७६ को दफा १५ को खण्ड (ग) ले ददएको अनर्धकार प्रयोग गरी विज्ञापन
बोडाले यो आचारसं विता बनाएको छ ।
१. सं स्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस आचारसं विताको नाम “विज्ञापन आचारसं विता, २०७८” रिे को छ ।
(२) यो आचारसं विता तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।
२. पररभाषााः विषय िा प्रसं गले अको अथा नलागेमा यस आचारसं वितामा,
(क) “अध्यक्ष’’ भन्नाले विज्ञापन बोडाको अध्यक्षलाई सम्झनुपछा ।
(ख) “ऐन” भन्नाले विज्ञापन (ननयमन गने) ऐन, २०७६ सम्झनु पछा ।
(ग) “पुनाः प्रसारक” भन्नाले टे नलनभजन नसग्नल प्रसारण गने, अनुमनत नलएका केिल टे नलनभजन,
नडवटएच, आइवपवटनभ, एमएसओ, एलनसओ लगायतलाई सम्झनुपछा ।

(घ) “ननयमािली” भन्नाले विज्ञापन (ननयमन गने) ननयमािली ऐन, २०७७ सम्झनुपछा ।
(ङ) “बोडा” भन्नाले ऐनको दफा १४ िमोस्जम गदित विज्ञापन बोडा सम्झनुपछा ।
(च) “विज्ञापन उत्पादन” भन्नाले विज्ञापनदाताले आफ्नो व्यापार व्यिसाय प्रिर्द्ान गने उदे श्यले
कुनै बस्तु सेिा, कायाक्रम िा अिसरका सम्िन्र्धमा

विनभन्न सञ्चारमाध्यमद्वारा सािाजननक

रुपमा प्रचारप्रसार गने उदे श्यले तयार गररएका विज्ञापन सामग्रीको ननमााण तथा उत्पादन
गने काया सम्झनुपदाछ ।
(छ) “विज्ञापन प्रकार्शन” भन्नाले कुनै पनन छापामाध्यमिाट प्रकार्शन िुने पुस्तक, पत्रपनत्रका,
पाम््लेट, पोष्टर, व्रोस्योर

र नलखतपत्र समेतका कुनैपनन माध्यमद्वारा आफ्नो व्यापार

व्यिसाय प्रिर्द्ान गने उदे श्यले सािाजननक रुपमा प्रकार्शन गने कायालाई सम्झनुपछा ।
(ज) “विज्ञापन प्रसारण” भन्नाले विज्ञापनदाताको व्यापार व्यिसाय, सेिा प्रिर्द्ान तथा सािाजननक
वित सम्िन्र्धी विषयमा जानकारी गराउने उदे श्यले तयार पाररएको र्शव्द, बाक्य, स्चत्र,
तस्स्िर, सङ्केत, पोष्टर, पचाा, प्रकार्श, स्चन्ि, सं रचना िा जुनसुकै वकनसमको श्रव्य, दृश्य,

श्रव्यदृश्य िा यस्तै प्रकारका विज्ञापनलाई आम जनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी
ु िा कुनै
विद्युतीय माध्यम, दुरसञ्चार सेिा, अनलाईन सामास्जक सञ्जाल, िोनडाङ्गिोडा, िेलन
सं रचनालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट गररएको प्रसारणसम्िन्र्धी कायालाई सम्झनुपछा।
(झ) “विज्ञापन वितरण” भन्नाले विज्ञापनदाता िा विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन प्रकार्शन तथा
प्रसारणका लानग सञ्चारका माध्यमिरुलाई प्रदान गररने काया सम्झनुपछा ।
(ञ) “विज्ञापन व्यिसायमा सं लग्न व्यस्ि” भन्नाले प्रचनलत कानून बमोस्जम दताा भई विज्ञापन
प्रदान गने विज्ञापनदाता, उत्पादन, सं कलन, वितरण गने विज्ञापन एजेन्सी तथा विज्ञापन
प्रकार्शन तथा प्रसारण गने सञ्चारमाध्यमलाई सम्झनुपछा ।
(ट) “विज्ञापन व्यिसायी” भन्नाले प्रचनलत कानून बमोस्जम दताा भई विज्ञापन उत्पादन, सं कलन,
वितरण गने कायामा सं लग्न बोडामा सूचीकृत विज्ञापन एजेन्सीलाई सम्झनुपछा ।
(ि) “सामास्जक सञ्जाल” भन्नाले कुनै व्यस्ि िा सं स्थालाई एक अकाासँग अन्तरवक्रयात्मक
सञ्चार गना सक्ने सुविर्धा तथा प्रयोगकतााले ननमााण गरे का विषयबस्तु प्रसार गने सुविर्धा
समेत प्रदान गने इन्टरनेट िा सूचना प्रविनर्धमा आर्धाररत फेसबुक, स्विटर, भाईबर,
ह्वावसएप, म्यासेन्जर, ईन्स्टाग्राम, युिट्युि, नलन्क्डईन जस्ता अन्य प्रणालीलाई समेतलाई
सम्झनु
पछा ।
३. विज्ञापनसम्बन्र्धी व्यिसाय गने व्यस्िको आचारसं वितााः विज्ञापनसम्बन्र्धी व्यिसाय गने व्यस्िले

दे िायका

आचारसं विता अननिायारूपले पालना गनुा पनेछाः
(क) कुनै पनन व्यस्ि, समुदाय िा सं स्थाको ख्यानत, सम्मान िा मयाादा र सािाजननक वित,
स्र्शष्टाचार, नैनतकता र जनस्िास््यमा आघात नपने तथा आनर्धकाररकता पुवष्ट िुने गरी मात्र
विज्ञापन प्रकार्शन िा प्रसारण गनुप
ा दाछ ।
(ख) नेपालको सािाभौमसत्ता, भौगोनलक अखण्डता, रावियता र स्िार्धीनता विरूर्द् एिं विनभन्न
जात–जानत, र्धमा, सम्प्रदाय, भाषा, सं स्कृनतबीचको सुसम्बन्र्ध र सामास्जक सद्भािमा खलल
पाने, जातीय भेदभाि िा छु िाछु तलाई दुरुत्सािन गने, सािाजननक स्र्शष्टाचार िा नैनतकताको
प्रनतकुल िुने सामग्री उत्पादन, प्रकार्शन, प्रसारण र वितरण गनुा गराउनु िुँदैन ।
(ग) जातीय, लैवङ्गक, र्धानमाक, क्षेत्रीय, भावषक, राजनीनतक आस्था, िणा िा र्शारीररक, माननसक र
स्िास््य अिस्थाजस्ता कुनै पनन आर्धारमा कसैमानथ पनन भेदभाि िुने िा घृणा उत्पन्न गने
गरी विज्ञापन सामग्री उत्पादन, प्रकार्शन, प्रसारण र वितरण गनुा गराउनु िुँदैन ।

(घ) विं सा, आतं क र अपरार्धलाई प्रश्रय िुने िा आत्मित्या गना उक्साउने, अश्लील, सािाजननक
स्िास््य, स्र्शष्टाचार र नैनतकताको प्रनतकुल िुने िा त्रास उत्पन्न गने वकनसमका सामग्री
उत्पादन, प्रकार्शन, प्रसारण र वितरण गनुा गराउनु िुँदैन ।
(ङ) विपस्त्त िा र्शोकमा परे का, दुाःख-पीडा भोनगरिे का व्यस्ि िा उनका आफन्तजनमा थप
पीडा पुग्ने गरी िा सािाजननक सं िदे नर्शीलतामा प्रनतकुल असर पने गरी कुनै पनन वििरण,
स्चत्र, सं केतलगायतका सामग्रीको प्रयोग गरी विज्ञापन उत्पादन, प्रकार्शन, प्रसारण र वितरण
गनुा गराउनु िुँदैन ।
(च) यौन अपरार्ध िा सामास्जक विभेद तथा घृणाका कारण उत्पन्न घटना िा मानिताविरोर्धी
अपरार्धबाट प्रभावित व्यस्ि (Survivor) िा पीनडत व्यस्ि (Victim) लाई नकारात्मक
असर पाना सक्ने विज्ञापन सामग्री उत्पादन, प्रकार्शन, प्रसारण र वितरण गनुा गराउनु
िुँदैन ।
(छ) समाजमा विं सा, ननरार्शा, घृणा, सन्त्रास र उत्तेजना फैलाउने, साथै ित्या, आत्मित्या,
बलात्कार, दुघट
ा नाजस्ता कारणबाट सृस्जत नग्न, क्षतविक्षत र नबभत्स दृश्य एिं तस्स्बरिरू
विज्ञापनको रुपमा सम्प्रेषण गनुा गराउनु िुँदैन ।
(ज) विज्ञापन सङ्कलन िा सम्प्रेषण गदाा अनुस्चत प्रभाि पाना खोज्ने विज्ञापनदाता, प्रायोजक,
समाचारका स्रोत, व्यस्ि िा समूि कसैको पनन प्रत्यक्ष िा परोक्ष दिाि िा प्रलोभनमा
पनुि
ा ँद
ु ैन ।
(झ) राज्यद्रोि, गाली बेइज्जती िा अदालतको अििेलना िुने िा अपरार्ध गना दुरुत्सािन गने
विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन ।
(ञ) िनतयार, विष्फोटक पदाथा िा नेपालको सुरक्षा, र्शास्न्त र व्यिस्थामा खतरा उत्पन्न गना
सक्ने अन्य यस्तै बस्तु िा पदाथाको उत्पादन नबक्री, वितरण उपयोग गना प्रोत्सािन गने
विषयको विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन ।
(ट) नेपालको परराि नीनत विपररत िुने कुरािरु विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन ।
(ि) नेपालको राविय झण्डा, राविय गान, नेपालको ननर्शान छाप िा त्यसको कुनै िा सिै भाग
िा राविय विभूनतको प्रयोग गरी िा त्यसको अिमूल्यन िुने गरी विज्ञापन गनुा गराउनु
िुँदैन ।
(ड) कानून बमोस्जम गो्य राख्नुपने सूचना सम्िन्र्धमा विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन ।

(ढ) ननिाास्चत सरकारलाई विं सात्मक र्शस्ि प्रयोग गरी िटाउने उदे श्यका सामाग्रीिरुको
विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन ।
(ण) राजनीनतक दलिरुलाई प्रनतकुल असर पने विषयमा विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन ।
(त) जनमानसमा भय, त्रास तथा आतं क पैदा गने प्रकृनतका कुरािरुको विज्ञापन गनुा गराउनु
िुँदैन ।
(थ) औषनर्ध तथा औषनर्धजन्य बस्तुको प्रयोग, उपयोनगता िा प्रभािकाररता सम्बन्र्धमा झुट्टा िा
भ्रमात्मक विज्ञापन गना गराउन िुँदैन ।
(द) प्रचनलत कानूनले कुनै खास प्रकारको बस्तु िा सेिाको लानग कुनै खास प्रवक्रया, र्शता िा
मापदण्ड पालना गनुप
ा ने गरी ननघाारण गरे कोमा विज्ञापन ऐनमा लेस्खएको विषयको
अनतररि त्यस्तो कानूनले ननर्धाारण गरे को प्रवक्रया, र्शता िा मापदण्ड समेत पालना नगरे को
विज्ञापन प्रसारण गना गराउनु िुदैन ।
(र्ध) विज्ञापन प्रकार्शन/प्रसारण गने विद्युतीय, अनलाइन, छापा, िा अन्य सञ्चारका माध्यमले िा
सामास्जक सञ्जाल तथा िोनडाङ्गबोडालगायतको माध्यमबाट विज्ञापन गने व्यस्ि िा सं स्थाले
विज्ञापनकतााको नाम, िे गाना तथा आनर्धकाररकताको बारे मा स्पष्ट जानकारी नभई विज्ञापन
गना गराउन िुदैन ।
(न) सञ्चारमाध्यमबाट प्रकार्शन तथा प्रसारण िुने विज्ञापन विज्ञापनदाताले प्रिर्द्ान गना खोजेको
बस्तु िा सेिा उत्पादनको आनर्धकाररकता र उत्पादकको पररचयविना त्यस्तो बस्तु िा
सेिाको विज्ञापन उत्पादन, प्रकार्शन िा प्रसारण गना गराउन िुँदैन ।
(प) लेिलमा उल्लेख भए बमोस्जम गुणस्तर नभएको बस्तु र सेिाको झुट्टा गुणस्तरसम्िन्र्धी
दािी नलई विज्ञापन गनुा गराउनु िुदैन ।
(फ) विज्ञापनमा प्रयोग गने भाषा, बोनल, सं केत िा स्चन्ि आदद स्र्शष्ट र मयााददत िुनपु दाछ ।
४. विज्ञापन गना निुनेाः(१) प्रचनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएतापनन दे िायको विषयमा विज्ञापन
गना पाइने छै नाः
(क) प्रचनलत नेपाल कानूनले उत्पादन, नबक्री, वितरण, उपयोग िा प्रयोग गना ननषेर्ध गरे का कुनै
बस्तु पदाथा िा सेिाको उत्पादन, नबक्री-वितरण,उपयोग िा प्रयोग गना प्रोत्सािन गने
विषयमा,
(ख) जुिा खेल्न खेलाउन िा प्रचनलत कानूनबमोस्जम अनुमनत ननलएको स्चट्ठा वकन्न वकनाउन
प्रोत्सािन गने विषय,

(ग) प्रचनलत कानूनबमोस्जम अस्श्लल माननने बस्तु तथा सेिाको उपयोग, प्रयोग िा प्रबर्द्ान गना
प्रोत्सािन गने विषय,
(घ) स्चवकत्सकको नसफाररसमा मात्र नबक्री-वितरण गररने औषर्धीिरुका विषय,
(ङ) नेपालमा नबक्री वितरण िा प्रयोगको लानग प्रचनलत कानूनबमोस्जम अनुमनत नलनुपनेमा
त्यस्तो अनुमनत प्राप्त भई नसकेको बस्तु िा सेिाको विषय,
(च) प्रचनलत कानूनले विज्ञापन गना ननषेर्ध गरे का विषयमा,
(छ) र्शैस्क्षक जानकारी ददने विषयिािे क पाठ्यपुस्तकमा विज्ञापन गना,
(ज) अन्र्धविश्िासलाई प्रोत्सािन िुने विषयमा,
(झ) भ्रम िा अफिाि फैल्याउने गरी, स्िच्छ प्रनतष्पर्धाामा प्रनतकुल असर पने गरी, अरुको
उत्पादन बस्तु िा सेिासँग तुलना गरी त्यस्तो उत्पादन बस्तु िा सेिालाई कमसल िा
नराम्रो दे खाउने गरी विज्ञापन गना ।
(ञ) अदालतको अििे लना िा अपरार्ध गना दुरुत्सािन गने गरी,
(ट) भ्रम िा अफिाि फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने िा अन्य यस्तै अमयााददत व्यििार गने गरी,
(ि) स्िच्छ प्रनतस्पर्धाामा प्रनतकुल असर पाने गरी,
(ड) कसैलाई गाली बेइज्जती िुने गरी,
(ढ) अरुको उत्पादन बस्तु िा सेिासँग तुलना गरी त्यस्तो उत्पादन बस्तु िा सेिालाई कमसल
िा नराम्रो दे खाउने गरी,
(ण) सािाजननक स्र्शष्टाचार िा नैनतकताको प्रनतकुल िुने गरी,
(त) श्रमप्रनत अििेलना गने, लैं नगक विभेद एिंम जातीय छु िाछु त िुने गरी,
(थ) र्धमा, िणा, नलङ्ग, जातजानत िा समुदायबीचको सुसम्िन्र्धमा खलल पाना िा आनथाक
अिस्था, भाषा, क्षेत्र, बैचाररक आस्था िा अपाङ्गता लगायतको कुनै आर्धारमा विभेद िुने
गरी,
(द) ट्रेडमाका, पेटेन्ट, नडजाईनलगायतका औद्योनगक सम्पस्त्तको िकिालाको अनुमनत िा
स्िीकृत विना,
(र्ध) स्िदे र्शी िा अन्य उत्पादनलाई ितोत्सावित गने गरी,

(न) कानूनिमोस्जम गो्य रिे का विषयमा जानकारी गराउने गरी,
(प) ननिााचनको स्िच्छतामा प्रनतकुल असर पाने गरी िा ननिााचनमा अिरोर्ध गने गरी,

५. विज्ञापन व्यिसायसम्बन्र्धी आचाराः विज्ञापनसम्बन्र्धी व्यिसाय गने व्यस्ि िा विज्ञापनमा प्रत्यक्ष िा
अप्रत्यक्ष रुपमा सिभागी व्यस्िले दे िायका आचार पालना गनुा पनेछाः
५.१ समानतासम्िन्र्धी आचाराः
(क) कसैको पनन आत्मसम्मान र मयाादामा चोट पुग्ने गरी विज्ञापन उत्पादन, वितरण,
प्रकार्शन तथा प्रसारण गनुा गराउनु िुदैन ।
(ख) मविलालाई यौन, भोग्य बस्तु, विलानसता िा मनोरञ्जनको सार्धनको रुपमा विज्ञापनमा
प्रयोग गनुा गराउनु िुदैन ।
(ग) मविलालाई अंग प्रदर्शान गना िाध्य पाने, यौन उत्तेजना फैलाउने, पुरुषको दाँजोमा कमजोर
पात्रको रुपमा प्रदर्शान गने र घरायसी काममा मात्र नसनमत गने जस्ता विज्ञापनमा प्रयोग
गनुा गराउनु िुँदैन ।
(घ) लैवङ्गक विं सा िा सबै प्रकारका विभेदलाई िढािा ददने प्रकृनतका विज्ञापन सामाग्री उत्पादन,
वितरण, प्रकार्शन िा प्रसारण गना िा गना लगाउन िुदैन ।
(ङ) यौननक अल्पसं ख्यकलाई िोच्याउने िा विभेद गने खालका विज्ञापन सामाग्री उत्पादन,
वितरण, प्रकार्शन िा प्रसारण गना िा गना लगाउन िुदैन ।

५.२ बालबानलकाको वित सं रक्षणसम्िन्र्धी आाचाराः
(क) बाल मस्ष्तष्कमा नकारात्मक असर पने विज्ञापनको उत्पादन, वितरण,प्रकार्शन तथा प्रसारण
गनुा गराउनु िुँदैन।
(ख) बालिानलकाको स्र्शक्षामा बार्धा अड्चन पुग्ने िा र्शारररीक तथा माननसक स्िास््य, नैनतक
एिं सामास्जक विकासमा िानी पुग्ने गरी विज्ञापन उत्पादन, वितरण तथा प्रकार्शन तथा
प्रसारण गनुा गराउनु िुँदैन।
(ग) बालिानलकाको स्िास््यमा नकारात्मक असर पने, दीघाकानलन रुपमा र्शारररीक तथा
माननसक विकासमा अिरोर्ध पुग्ने बस्तु िा सेिाको विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन।

(घ) विद्युतीयमाध्यमिाट बालिानलकाको माननसक तथा र्शारररीक विकासमा अिरोर्ध पुग्ने, डर
त्रास उत्पन्न गने खालका कायाक्रम, विद्युतीय खेल तथा चलस्चत्रको विज्ञापन गनुा गराउनु
िुँदैन।
(ङ) बालबानलकालाई जुिा तास खेलाउने तथा अनलाईनमाफात बाजी लगाउने एिं गैरकानूनी
वक्रयाकलापमा प्रोत्सािन गने जस्ता विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकार्शन तथा प्रसारण गनुा
गराउनु िुँदैन।
(च) बालबानलकालाई िोच्याउने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालका विज्ञापन उत्पादन, वितरण,
प्रकार्शन तथा प्रसारण गनुा गराउनु िुँदैन।

५.३ जनस्िास््यसम्िन्र्धी आचाराः
(क) जनस्िास््यमा प्रनतकुल असर पाने वकनसमको विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकार्शन तथा
प्रसारण गनुा गराउनु िुँदैन।
(ख) औषनर्ध विज्ञानले प्रमास्णत नगरे का झुटा वििरण युि औषनर्धको विज्ञापन गनुा गराउनु
िुँदैन।
(ग) स्चवकत्सकको नसफाररसविना औषनर्ध, यौन उत्तेजक औषनर्ध तथा औषनर्धजन्य उपकरण
समेतको प्रयोग गना उक्साउने, लोभ्याउने खालका विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन।
(घ) कुनै पनन माध्यमबाट सूनताजन्य एिं मादक पदाथाको विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन।
(ङ) प्रनतबस्न्र्धत विषादीको विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन।
(च) एउटै औषनर्धले सिै रोग ननको पाछा भन्ने खालका भ्रमपूणा विज्ञापन उत्पादन, वितरण,
प्रकार्शन तथा प्रसारण गनुा गराउनु िुँदैन।
(छ) उपचार, विनर्ध र प्रयोगका सम्िन्र्धमा प्रयोगकताा िा विज्ञबाट झुठ्ठा व्यिोरा प्रस्तुत गराई
विज्ञापन गनुा गराउनु िुँदैन।

५.४ खाद्य बस्तु तथा पेयपदाथा सम्िन्र्धी आचाराः
(क) खाद्य बस्तुको गुण, पररमाण, खाद्य पदाथामा नमस्श्रत तत्ि तथा सोमा ननवित पोषक तत्ि,
मूल्य लगायतका झुठ्ठा वििरण समािेर्श गरी विज्ञापन गना गराउनु िुँदैन ।

(ख) पेय पदाथाबाट िुने िाननको सम्िन्र्धमा सचेतामुलक सन्दे र्श प्रिाि नगरी विज्ञापन गना
गराउन िुदैन ।
(ग) खाद्य तथा पोषणविदको नसफाररसविना खाद्य पुरक बस्तु (माईक्रो न्यूवट्रयन्ट) तथा
र्शस्ििर्धाक भनी कुनै पनन बस्तुको प्रयोग गना उक्साउने, लोभ्याउने खालका विज्ञापन गनुा
गराउन िुँदैन ।
५.५ प्रनतष्पर्धाा प्रिर्द्ान सम्िन्र्धी आचाराः
(क) बस्तु िा सेिा उत्पादन िा वितरण गने व्यस्ि िा सं स्थाले प्रनतस्पर्धाालाई ननयन्त्रण िा
सीनमत गने उद्देश्यले भ्रमपूणा विज्ञापन गनुा गराउन िुँदैन ।
(ख) कुनै पनन बस्तु िा सेिाको िास्तविक गुण, पररमाण, फाइदा, आयु, मूल्यलगायतका त्य
फरक गरी भ्रमपूणा िा झुट्टा वििरण ददई विज्ञापन गनुा गराउन िुँदैन ।
(ग) प्रनतष्पर्धाालाई कमजोर र ननरुत्सावित गने तथा बजारमा आफ्नो बस्तु तथा सेिाको
एकानर्धकार कायम गने गरी विज्ञापन गनुा गराउन िुँदैन ।

५.६ िोनडाङ्गबोडासम्िन्र्धी आचाराः
(क) स्थानीय तिले तोकेको मापदण्ड, कायाविनर्ध िा प्रवक्रयाअनुरुप स्िीकृनत नलएर मात्र
िोनडाङ्गबोडा राख्नु पदाछ ।
(ख) सिरी सौन्दयाता विगाने तथा च्यानतएका िोनडाङ्गबोडा सम्िस्न्र्धत पक्षले िटाउनु पदाछ ।
(ग) सिरी सौन्दयाता विगाने गरी पचाा, पम््लेट, ब्यानर, नभत्ते लेखन, िोनडङ्गबोडा राख्न पाइने
छै न ।
(घ) सिर तथा राजमागा आसपासका क्षेत्रमा दृश्यमा ददग्भ्रनमत गराउने, सिारी दुघट
ा ना बढाउने,
स्झं झािट पैदा गने, रातको समयमा अत्यानर्धक चस्म्कलो प्रकार्श ददई सिारी आिागमनमा
असर पाने, सडक तथा सडकपेवटका खम्बा, पुल, आकासे पुल, सडक वकनाराका रुखविरुिा
लगायतमा सडकको सौन्दयाता खलल पाने खालका िोनडाङ्गबोडा, पचाा, पम््लेट, पोष्टर आदद
राख्न पाइने छै न ।
(ग) दे िाय िमोस्जम िोनडाङ्गबोडाबाट विज्ञापन गना िुदैनाः
(१) प्रचनलत कानून प्रनतकूल िुने,
(२) सिासार्धारणलाई आितजाित गना िार्धा िा असुविर्धा िुने,

(३) सिर िा अन्य स्थानको प्राकृनतक सौन्दयामा प्रनतकूल असर पने,
(४) र्धानमाक, सांस्कृनतक, पुरातास्त्िक, ऐनतिानसक स्थल िा विश्िसम्पदा सूचीमा सूस्चकृत
स्थानिरुको मौनलक सं स्कृनत तथा प्राकृनतक सौन्दयामा प्रनतकूल असर पने,
(५) सडक पेटी तथा सािाजननक स्थानमा प्रनतकूल असर पने,
(६) घरको झ्याल तथा ढोका छे की आफ्नो तथा नछमेवकको घरमा िािा र घाम आउन
िार्धा पुग्ने गरी,
(७) तोवकएका स्थानमा भन्दा अन्यत्र िोनडाङ्गबोडा राख्न,
(८) तोवकएको साईज भन्दा फरक साइज तथा गुणस्तरको बोडा राख्न,
(९) सडक दुघट
ा ना तथा ट्रावफक जाम गराउने तथा माननस तथा सिारी सार्धनको
आितजाितमा असर पने गरी ।
५.७ समानता तथा समता प्रिर्द्ानसम्िन्र्धी आचाराः
(क) लैनगंक समानता र समतामा असर पाने तथा अपांगता भएका व्यस्ि, दनलत, आददिानस
जनजानत, मर्धेर्शी, मुस्स्लम, ज्येष्ठ नागररक, नसमान्तकृत िगा, यौननक अल्पसं ख्यक समूदायको
मयाादामा आँच आउने, िोच्याउने, अपमाननत गने िा असमानतालाई बढिा ददने खालका
विज्ञापन गना गराउन िुँदैन ।
(ख) जातीय, छु िाछू त एिं लैंनगक भेदभािलाई प्रोत्सािन गने कुराको विज्ञापन गनुा गराउन
िुँदैन ।
(ग) जात, जानत, र्धमा, सं स्कृनत, प्रथा परम्परा र रीनतररिाजप्रनत भ्रम सृजना गने, िे ला गने,
िोच्याउनेजस्ता विज्ञापन गना गराउनु िुदैन ।
(घ) सामास्जक सद्भाि खल्िल्याउने तथा भेदभािलाई प्रश्रय ददने खालका कुनै पनन विज्ञापन
गनुा गराउनु िुदैन ।

५.८ दू रसञ्चार सेिा प्रदायकको आचाराः
(क) दूरसञ्चार सेिा प्रदायकले सािाजननक वित तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन िािे कका
विज्ञापन आफ्नो नेटिकामा पिाउन िुदैन ।

(ख) तत्काल जनतालाई सूचना नददँदा जनर्धनको क्षनत िा िानननोक्सानी िुने अिस्था भएमा
त्यस्तो सूचना सम्प्रेषण गना कुनै बार्धा पनेछैन ।
(ग) प्रचनलत कानूनले रोक लगाएका तथा यस आचारसं विता विपररत िुने विज्ञापनलाई आफ्नो
नेटिकामा सम्प्रेषण गनुा िुँदैन ।

५.९ इन्टरनेटमा आर्धाररत माध्यममा िुने विज्ञापनसम्िन्र्धी आचाराः
(क) कसैले पनन सम्बस्न्र्धत व्यस्िको मञ्जुरीविना सामास्जक सञ्जाल, मोबाइल ए्स तथा अन्य
ँ ैन ।
कुनै पनन प्रकारका ए्समाफात विज्ञापन पिाउन िुद
(ख) इन्टरनेटमा आर्धाररत माध्यमिरुमाफात विज्ञापन गरी गैरकानूनी रुपमा विदे र्शी मुद्रा विदे र्श
पिाउन िुदैन ।
(ग) सामास्जक सञ्जालमा प्रचनलत कानूनले रोक लगाएका तथा यस आचारसं विता विपररत िुने
विज्ञापन तथा सूचना गना गराउन िुदैन ।
(घ) सामास्जक सञ्जाल प्रयोगकतााले आफ्नो िास्तविक पररचय लुकाई िा सामास्जक सञ्जाल
प्रयोगको नक्कली आईनड ननमााण गरी िा अको व्यस्िको आईनडको अननर्धकृत प्रयोग गरी
कुनै प्रकारका विज्ञापन गना गराउन िुदैन ।
(ङ) अनुमनत ननलई सामास्जक सञ्जालमा विज्ञापन प्रकार्शन, प्रसारण तथा वितरण गना गराउन
तथा त्यस्ता विज्ञापन सामाग्रीलाई र्शेयर गना िा सं प्रष
े ण गना िुदैन ।

६. सञ्चारमाध्यमले पालना गनुप
ा ने आचारसं वितााः विज्ञापन प्रकार्शक िा प्रसारकले दे िायका आचारसं विता
अननिायारूपले पालना गनुा पनेछाः
६.१ प्रकार्शन तथा प्रसारणसम्िन्र्धी आचाराः
(क) तोवकएको स्थान िा समयमा मात्र विज्ञापन प्रकार्शन तथा प्रसारण गनुा पनेछ ।
(ख) विज्ञापन छापेको पृष्ठ िा अंक िजारमा नपिाउने िा गायि गने िा ननस्ित स्थानमा मात्र
पिाई अन्यत्र जानबाट िा प्रसारण िुनबाट रोक लगाउने, अस्घल्लो नमनत रास्ख सूचना
प्रकार्शन गने जस्ता काया गनुा गराउन िुँदैन ।

(ग) सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनलाई समाचार तथा कायाक्रमको रुपमा प्रस्तुत गनुा िुँदैन। पािक,
श्रोता िा दर्शाकमा भ्रम िा सं र्शय उत्पन्न िुने गरी विज्ञापन सामग्रीलाई समाचार, कायाक्रम,
लेखरचना, विचार िा प्रायोस्जत सामग्रीको रुपमा सम्प्रेषण गनु,ा गराउनु िुँदैन ।
(घ) विज्ञापनदातालाई विज्ञापन ददन िाध्य पाने, कुनै एक सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन ददएको
आर्धारमा आफ्नोमा पनन ददन दिाि ददने तथा विज्ञापन नददएको कारण नकारात्मक
समाचार तथा सूचना सम्प्रेषण गनुा गराउनु िुदैन ।
(ङ) विज्ञापन बोडािाट परीक्षण अनुमनत प्राप्त नगरी विज्ञापन प्रसारण गनुा िुदैन ।
(च) विज्ञापनदाताले पिाएको विज्ञापनमा िे रफेर, थपघट िा कुनै प्रकारको सं र्शोर्धन गरी
प्रकार्शन तथा प्रसारण गना िुदैन तर प्रकार्शन तथा प्रसारणको िेला प्राविनर्धक कारणले
कुनै त्रुटी िा गल्ती भएको िा अन्यथा िुन गएको भए थािा पाउने विस्त्तकै त्यस्तो
विज्ञापन पुनाः सच्याएर ननाःर्शुल्क प्रकार्शन तथा प्रसारण गनुा पनेछ।
(छ) जनवित िा सािाजननक वितसम्िन्र्धी विज्ञापन आफैले उत्पादन गरी प्रकार्शन िा प्रसारण
गदाा आनर्धकारीक सूचना सम्प्रेषणको सुननस्श्चतता गनुप
ा नेछ ।
(ज) सूचना िा विज्ञापन प्रकार्शन तथा प्रसारण गदाा विज्ञापनदाताको नाम तथा िे गाना एकीन
गरी आनर्धकाररकता पुवष्ट िुने पयााप्त आर्धार र कारण प्राप्त गरे र मात्र प्रकार्शन तथा
प्रसारण गनुा पनेछ । विज्ञापनदाता खुल्न नसकी अनानर्धकृत विज्ञापन प्रकार्शन तथा
प्रसारणिाट कुनै क्षनत िुन पुगे सञ्चारमाध्यम नै स्जम्मेिार िुनेछ ।
(झ) स्िदे र्शी िा विदे र्शी च्यानलको पुनाः प्रसारकले विज्ञापन प्रसारण गना िुँदैन ।
(ञ) बोडाले समय ननर्धाारण गरी प्रसारणका लानग अनुमनत ददएको समय िािे क अन्य समयमा
विज्ञापन प्रसारण गना िुदैन ।
६.२ भुिानी तथा कारोबारसम्िन्र्धी आचाराः
(क) सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन दररे ट सािाजननक गनुा पनेछ।
(ख) ननर्धााररत न्यूनतम दररे ट भन्दा कममा कारोिार गना पाईने छै न । यदद कुनै विर्शेष
पररस्स्थनतमा सािाजननक भएको दररे टमा थप छु ट ददनुपने िा बावषाक कारोिारको
आर्धारमा बोनस प्रदान गने भए सो समेत स्पष्ट दे स्खने र िुस्झने गरी िेिसाईट िा
सािाजननक रुपमा प्रकार्शन गररएको िुन ु पदाछ ।
(ग) प्रकास्र्शत िा प्रसाररत नै नभएको सूचना िा विज्ञापन प्रकास्र्शत िा प्रसाररत भएको भनी
प्रमाणपत्र जारी गरी भुिानी प्राप्त गना िुदैन ।

(घ) प्रकार्शन तथा प्रसारण गृिले

आफ्ना प्रकार्शन तथा प्रसारणको रे कडा सम्िस्न्र्धत

विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी िा बोडाले मागेको िेला उपलव्र्ध गराउने गरी अनभलेख
िनाई सुरस्क्षत राख्नु पदाछ र बोडा िा अन्य सम्बस्न्र्धत ननकायले प्रयोजन खोली माग
गरे मा पेर्श गनुा पदाछ ।
(ङ) विज्ञापन िा सूचना प्रकार्शन िा प्रसारण पूि ा भुिानी गरे को अिस्थामा मात्र नगद छु ट
ददन सवकने र नगद छु टको जानकारी दररे टमा उल्लेख गरी सािाजननक गनुा पदाछ ।
(च) विज्ञापन बापतको रकम तोवकएको समयमा भुिानी प्राप्त नभए तत्काल बोडामा जानकारी
गराउने तथा भुिानी नगने विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सीलाई सचेत गराउदै अन्य
सञ्चारमाध्यमलाई समेत जानकारी गराउने कायामा सियोग गनुा पदाछ ।
(छ) विज्ञापन प्रकार्शन िा प्रसारण नै नभएको िा तोकेभन्दा कम पटक प्रकार्शन िा प्रसारण
गरे को पाईए दामासाविले िुन आउने रकम मात्र भुिानी नलनु र ददनुपनेछ ।

७. विज्ञापन एजेन्सीले पालना गनुप
ा ने आचाराः विज्ञापन एजेन्सीले

दे िायका आचार अननिायारूपले पालना गनुा

पनेछाः
७.१ विज्ञापनदातासँगको सम्बन्र्ध सम्बन्र्धी आचाराः
(क) विज्ञापनदातालाई

भ्रममा

पारी

विज्ञापन

नलने, जिरजस्ती

विज्ञापन

गना

लगाउने,

विज्ञापनदातालाई गलत सूचना ददई अमुक सञ्चारमाध्यमको मात्र वित िुने काम गनुा
गराउनु िुदैन ।
(ख) विज्ञापनदाताले चािे को सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकार्शन तथा प्रसारण गररददनु पछा ।
(ग) भुिानी प्राप्त गदाा विज्ञापन प्रकार्शन िा प्रसारण गने सञ्चारगृिको विल समािेर्श गरी
आफ्नो कनमर्शन स्पष्ट दे स्खने गरी विल जारी गनुा पदाछ ।
(घ) विज्ञापन उत्पादन, वितरण तथा नमनडया ्लाननङ्गको काया गरे कोमा प्रत्येक कामको छु ट्टा
छु ट्टै दर खुल्ने गरी नलस्खत सम्झौता गनुा पदाछ ।
(ङ) विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमबीच नत्रपक्षीय सम्झौताको आर्धारमा काम
गनुा पदाछ ।

ँ को सम्िन्र्ध सम्बन्र्धी आचाराः
७.२ सञ्चारमाध्यमसग
(क)

सञ्चारमाध्यमले

ननर्धाारण

गरे को

दररे टमा

विज्ञापन

उपलव्र्ध

गराउनु पदाछ

।

सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनको दर ननर्धाारण गना, घटीिढी गराउन तथा एजेन्सी आफैले दर
तोक्ने गनुा गराउनु िुँदैन ।
(ख) एउटा एजेन्सीलाई प्राप्त भएको विज्ञापन विनभन्न एजेन्सीमा पिाई दरमा पररिातन गने
गराउने काया गनुा गराउनु िुँदैन ।
(ग) विज्ञापन प्रकार्शन तथा प्रसारण गरे िापतको रकम भुिानी सम्बस्न्र्धत प्रसारक िा
प्रकार्शकबाट विल प्राप्त भएको नमनतले एक मविनानभत्र गरी सक्नु पनेछ ।
(घ) प्रचनलत कानूनबमोस्जम िािे क थप आनथाक लाभ नलन ददन िुँदैन । साथै एजेन्सी सेिा
र्शुल्कको अनतररि अन्य कुनै प्रकारका छु ट िा लाभ ददन कसैलाई िाध्य पाना िुँदैन ।
(ङ) विज्ञापनदाता र सञ्चारमाध्यमलाई भ्रममा राखी विज्ञापनमा कालोबजारी गनुा िुँदैन ।
(च) विज्ञापन सम्िन्र्धी कारोिार स्पष्ट र पारदर्शी रुपमा राख्नुपदाछ र सम्बस्न्र्धत ननकाय र
बोडाले िे न ा चािे मा उपलब्र्ध गराउनुपदाछ ।
(छ) विज्ञापनदातासं ग भुिानी माग गदाा सञ्चारमाध्यमले जारी गरे को विलको प्रनत समेत
सं लग्न गनुा पनेछ ।
(ज) विज्ञापन प्रकार्शन िा प्रसारण गनुप
ा ूि ा गररएको भुिानीलाई मात्र नगद भुिानी मानी नगद
छु टको व्यिस्था गनुा पनेछ ।

७.३ विज्ञापन उत्पादनसम्िन्र्धी आचाराः
(क) विज्ञापन उत्पादन गदाा मौनलकता, श्रृजनर्शीलता तथा व्यिसावयकतालाई प्रोत्सािन गनुा
पदाछ । नक्कल गरी विज्ञापन ननमााण तथा उत्पादन गनुा तथा अरुको श्रृजनालाई आफ्नो
भनी दािी गना िुदैन ।
(ख) विज्ञापन उत्पादनमा सं लग्न श्रष्टा तथा सजाक िा कलाकारसँग नलस्खत सम्झौता गरी
सम्झौता बमोस्जमको पाररश्रनमक िा सुविर्धा उपलव्र्ध गराउनु पदाछ ।
(ग) दोिोरो अथा लाग्ने िा भ्रम श्रृजना गने विज्ञापन ननमााण तथा उत्पादन गनुा गराउनु िुदैन।
(घ) उपभोिाको वित सं रक्षण िुने खालका विज्ञापन ननमााण तथा उत्पादन गनुा पदाछ ।

(ङ) सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण िुने विज्ञापन उत्पादन गनुप
ा ूि ा बोडाबाट अनुमनत नलन चािे मा
स्क्रृ्ट र स्टोररबोडा सवित पेर्श गनुा पनेछ ।
(च) आफुले उत्पादन गरे का स्िदे र्शी विज्ञापन तथा अन्य विदे र्शी विज्ञापन बोडाबाट परीक्षण
गराएर मात्र प्रसारण गनुा गराउनु पनेछ।

७.४ विज्ञापन वितरणसम्िन्र्धी आचाराः
(क) एजेन्सीलाई प्राप्त विज्ञापन प्रकार्शन िा प्रसारणका लानग आफैले िा अन्य एजेन्सीमाफात
पिाउँ दा दररे ट पररितान गनुा िुदैन ।
(ख) विज्ञापनको वितरण गदाा समानुपानतक वकनसमले वितरण गररनु पदाछ । साथै वपछनडएका
िगा, क्षेत्रमा सञ्चानलत

तथा विकट भौगोनलक क्षेत्रमा सञ्चानलत सञ्चारमाध्यमलाई

प्राथनमकतामा राख्नु पदाछ ।
(ग) विज्ञापन वितरण गदाा स्िदे र्शी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथनमकता ददनु पदाछ । विदे र्शी
सञ्चारमाध्यममा प्रकार्शन तथा प्रसारण गनुा पने भए सोको कारण खुलाइ अनभलेख
राख्नुपदाछ ।
(घ) आफैले उत्पादन गरे का कायाक्रममा मात्र विज्ञापन राख्न उत्प्रेररत गने गनुा िुदैन ।
(ङ) विदे र्शी विज्ञापनलाई नेपाली भाषामा डविंग गरी प्रसारण गना गराउनु िुँदैन ।
७.५ विज्ञापन उत्पादन प्रकार्शन तथा प्रसारणका क्रममा कुनै अननयनमतता भएको पाइए तत्काल
बोडालाई जानकारी गराउनु पनेछ ।

८. विज्ञापनदाताले पालना गनुा पने आचाराः विज्ञापनदाताले

दे िायका आचार अननिायारूपले पालन गनुा पनेछाः

८.१ उत्पादनसम्िन्र्धी आचाराः
(क) आनर्धकाररक र प्रामास्णक सूचना िा त्यमा आर्धाररत विज्ञापन उत्पादन गनुा गराउनु
पनेछ। आफ्नो मात्र बस्तु िा सेिा राम्रो अरुको नराम्रो भन्ने गलत, भ्रामक र अस्पष्ट
विज्ञापन उत्पादन गना िा गराउन िुदैन ।
(ख) मौनलक प्रकृनतको विज्ञापन उत्पादनमा प्राथनमकता ददनु पनेछ । अरुको नक्कल गरे र
विज्ञापन उत्पादन गनुा गराउनु िुँदैन ।
(ग) विज्ञापनमा विज्ञापनदाताको पररचय स्पष्ट खुल्नु पदाछ ।

(घ) आफ्नो उत्पाददत बस्तु तथा सेिाको सम्बन्र्धमा सचेत गराउनु पने सूचनालाई स्पष्ट दे स्खने
गरी विज्ञापन उत्पादन गराउनु पदाछ ।
(ङ) बस्तु िा सेिाको िास्तविक गुण, पररमाण िा मूल्यभन्दा फरक िुने गरी भ्रमपूणा िा झुट्टा
वििरण ददई विज्ञापन उत्पादन गना िा गराउन िुदैन ।
(च) सम्िस्न्र्धत ननकायमा दताा भएका, तोवकएको समयमा निीकरण भएका आनर्धकाररक
सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन प्रकार्शन तथा प्रसारण गनुा गराउनु पनेछ ।
८.२ वितरणसम्िन्र्धी आचाराः
(क) सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गदाा गराउँ दा विज्ञापनबापतको रकम स्पष्ट खुल्ने गरी विज्ञापन
एजेन्सीिरुसँग सम्झौता गनुा पदाछ ।
(ख) विज्ञापन वितरण गदाा गराउँ दा विज्ञापन उपलव्र्ध गराउने सञ्चारमाध्यम तथा त्यसको दर
एकीन गरे र मात्र वितरणको ननर्धो गनुा पदाछ ।
(ग) स्िदे र्शी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रसारण तथा प्रकार्शन गने गराउने गनुा पदाछ । सञ्चार
माध्यम िािे कका सामास्जक सञ्जालमा विज्ञापन गदाा तोवकएको मापदण्डका आर्धारमा गनुा
पदाछ ।
(घ) विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकार्शन तथा प्रसारणको काया गदाा बोडामा सूचीकृत एजेन्सी
माफात मात्र गनुा पदाछ ।
८.३ भुिानीसम्िन्र्धी आचाराः
(क) विज्ञापनदाताले विज्ञापन प्रकार्शन तथा प्रसारण बापतको रकम भुिानी गदाा सम्बस्न्र्धत
सञ्चारगृिको विल, तोवकएको समय एिं स्थानमा विज्ञापन प्रकार्शन तथा प्रसारण भए
नभएको एवकन गरे र मात्र भुिानी ददनु पदाछ ।
(ख) विज्ञापन एजेन्सी माफात भुिानी गदाा सञ्चारगृिले भुिानी पाए नपाएको समेत एवकन
गरे र मात्र भुिानी गनुा पदाछ ।

९. उजुरीसम्िन्र्धी व्यिस्थााः (१) यस आचारसं विता विपररत कसैले विज्ञापन गरे को पाइएमा सम्भि
भएसम्मका प्रमाणसवित त्यस्तो विज्ञापन भएको थािा पाएको नमनतले तीस ददननभत्र जुनसुकै व्यस्िले बोडा
समक्ष उजुरी ददन सक्नेछ ।

(२) कुनै पनन विज्ञापन यस आचारसं विताविपरीत छ भनी कुनै पनन माध्यमबाट बोडालाई
जानकारी गराएमा िा आचारसं विता विपररत छ भन्ने बोडा स्ियं ले जानकारीमा नलएमा उि सूचनालाई
बोडाले आफै उजुरीको रुपमा ग्रिण गना सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोस्जमको उजुरी िा उपदफा (२) बमोस्जम बोडाले नलएको जानकारी
उजुरीको रुपमा दताा गरी बोडाले छु ट्टै दताा वकताबमा दताा गनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोस्जमको उजुरी ददँ दा उजुरीकतााले आफ्नो पररचय गो्य राख्न चािे को
कुरा खुलाएमा बोडाले त्यस्ता उजुरीकतााको पररचय गो्य राख्नुपनेछ ।

१०. उजुरी छानविन सनमनतसम्बन्र्धी व्यिस्थााः (१) यस आचारसं विता विपररत काया गने व्यस्ि उपर
छानविन गने प्रयोजनको लानग दे िाय बमोस्जम तीन सदस्यीय उजुरी छानविन सनमनत गिन िुनेछ ।
क) बोडाले तोकेको बोडाको सदस्य

- सं योजक

ख) विज्ञापन क्षेत्रमा विस्र्शष्ट योगदान ददएका व्यस्ििरु मध्येबाट
अध्यक्षले तोकेको एकजना विज्ञ
ग) कानून अनर्धकृत, विज्ञापन बोडा

- सदस्य
- सदस्य सस्चि

(२) सनमनतले आफ्नो कायाविनर्ध आफैं ननर्धाारण गना सक्नेछ ।
(३) सनमनतले बोडासमक्ष पना आएको उजुरीमानथ छानविन गरी कारिािीको लानग बोडासमक्ष
नसफाररस गनेछ । साथै उजुरी छानविनको क्रममा उजुरकताासँग आिश्यक वििरण माग गना
सक्नेछ।
(४) सनमनतको बैिक आिश्कतानुसार बस्नेछ ।
(५) सनमनतले आिश्यकतानुसार सरोकारिाला व्यस्ि िा सं घसं स्थाका पदानर्धकारी िा विज्ञलाई
बैिकमा आमन्त्रण गना सक्नेछ ।
(६) सनमनतका पदानर्धकारीिरुले बोडाबाट तोवकए बमोस्जमको बैिक भत्ता र सुविर्धा तथा
छानविनको क्रममा उपत्यका बाविर जाँदा ननयमानुसारको भ्रमण भत्ता पाउनेछन् ।
(७) सनमनतको बैिकको अध्यक्षता सं योजकले गनेछ ।
(८) सनमनतको ननणाय बिुमतको आर्धारमा िुनेछ ।

११. जाँचबुझाः (१) बोडाको कायाालयले दफा ९ बमोस्जम प्राप्त उजुरीको प्रारस्म्भक जाँचबुझ गनेछ ।
(२) बोडाको कायाालयले उपदफा (१) बमोस्जम जाँचबुझ गदाा बोडामा प्राप्त उजूरी आर्धारिीन िा
प्रारस्म्भक रुपमानै प्रमास्णत िुने वकनसमको नदे खेमा त्यस्ता उजूरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ
(३) बोडाको कायाालयले उजूरीका सम्बन्र्धमा विस्तृत जाँचबुझ गना आिश्यक दे खेमा

दफा

१०(१) बमोस्जमको उजुरी छानविन सनमनतमाफात जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।
(४) बोडाको कायाालयले उपदफा (१) बमोस्जम जाँचबुझ गदाा प्रारस्म्भक अिस्थामा नै यस
आचारसं विताको गम्भीर उल्लं घन भएको पाएमा त्यस्ता उजुरीउपर अस्न्तम टु ङ्गो नलाग्दासम्म िा अको
आदे र्श निुँदासम्मको लानग त्यस्तो विज्ञापन प्रकार्शन िा प्रसारणमा तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ ।
(५)

उपदफा

(१)

िमोस्जम

जाँचबुझ

गदाा

कुनै

विज्ञापनदाता, विज्ञापन

एजेन्सी

िा

सञ्चारमाध्यमउपर कारिािी गनुप
ा ने दे स्खएमा बोडाले त्यस्तो विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी तथा
सञ्चारमाध्यमलाई सफाईको उस्चत मौका ददनुपछा । त्यस्तो मौका ददँदा ननजको विरुर्द्मा लागेको
आरोप र िुन सक्ने सजायसमेत उल्लेख गनुप
ा छा ।
तर जाँचबुझको क्रममा यस आचारसं विता उल्लघंन गरे को प्रमाण नपाइएमा त्यस्ता उजुरीलाई
तामेलीमा रास्खनेछ ।
१२. कारिािीाः यो आचारसं विता उल्लं घन गरे को पाइएमा उल्लं घनको गम्भीरताका आर्धारमा सम्िस्न्र्धत
उल्लं घनकताालाई बोडाले दे िाय िमोस्जम एक िा एक भन्दा िढी कुनै पनन कारिािीको ननणाय गना
सक्नेछ।
(क) आचारसं विता विपररतको विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकार्शन िा प्रसारणमा रोक लगाउने।
(ख) क्षमायाचना गना ननदे र्शन ददने ।
(ग) सम्बस्न्र्धत सञ्चारमाध्यम िगीकरणको प्रवक्रयाबाट अलग गना पत्राचार गने तथा विज्ञापन
एजेन्सी सूचीकरणमा रोक लगाउने ।
(घ) बोडािाट उपलव्र्ध गराईने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समयािनर्ध तोकी बवढमा दुई
िषासम्मको लानग रोक लगाउने ।
(ङ) सरकारी िा सािाजननक ननकायको तफाबाट उपलब्र्ध गराइने कुनै पनन प्रकारका विज्ञापन
िा सुविर्धािरु िवढमा दुई िषासम्मको लानग उपलब्र्ध नगराउन सम्िस्न्र्धत ननकायलाई
नसफाररस गने तथा बोडाको सूचीकरणिाट िटाउने ।

(च) राज्यका तफाबाट ददने सेिा सुविर्धामा सिभागी नगराउन सम्िस्न्र्धत ननकायलाई नसफाररस
गने।
(छ) गम्भीर रुपमा पटक-पटक आचारसं विता उल्लं घन गने व्यस्िलाई थप कारिािीका लानग
सम्िस्न्र्धत ननकायमा नसफाररस गने ।
(ज)

बोडाको

ननणाय

िा

ननदे र्शन

अिज्ञा

गने

विज्ञापनदाता, विज्ञापन

एजेन्सी

तथा

सञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराउने, अिज्ञाकारी िा आचारसं विता उल्लं घनकताा सूचीमा राख्ने
र सोको वििरण तत्काल िा आिश्यकताअनुसार सािाजननक गने ।
१३. ननणाय तथा कायाान्ियनाः (१) बोडाले दफा ९ को उपदफा (३) अनुसार सनमनतको राय प्राप्त भएपनछ
सामान्यतया १५ ददननभत्र आिश्यक ननणाय गनुा पदाछ ।ननणाय गनुप
ा ूि ा बोडाले आिश्यक िानेमा
उजुरीकताा र आरोवपत दुिै पक्षलाई स्झकाई छलफल गराउन सक्नेछ ।
(२) दफा ९ को उपदफा (३) बमोस्जम सनमनतको रायसवित नसफाररस प्राप्त भएपनछ बोडाले
दे िायबमोस्जम िुने गरी ननणाय गनेछ ।
(क) विज्ञापनसम्बन्र्धी व्यिसाय गने व्यस्िले विज्ञापनको उत्पादन, वितरण, प्रकार्शन िा
प्रसारण सम्बन्र्धमा नलएको स्िीकृनत िा अनुमनत िा इजाजतपत्रमा उस्ल्लस्खत र्शताको
विपररत कुनै काया गना लागेको िा गरे को पाईएमा स्िीकृनत िा इजाजतपत्रमा उल्लेस्खत
र्शताको पालनाको लानग ननदे र्शन ददन र दफा १२ बमोस्जम कारिािी गने ननणाय गना
सक्नेछ ।
तर प्रचनलत विज्ञापनसम्बन्र्धी कानूनको उल्लघंन भएको पाइएमा सोिी विज्ञापन
सम्बन्र्धी कानूनले ननददाष्ट गरे बमोस्जम कारिािीको प्रवक्रया अस्घ बढाइनेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोस्जमको ननदे र्शन पालना नगरे मा प्रचनलत ऐन, ननयम एिं कानूनबमोस्जम
आिश्यक कारिािीका लानग तत्काल सम्बस्न्र्धत ननकायमा लेस्ख पिाईनेछ ।
(ग) विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी िा विज्ञापन प्रकार्शक िा प्रसारकबीचको सम्झौता
विपररतको काया गरे को ििररएमा सम्झौताको कायाान्ियनका लानग सम्झौता उल्लघंन
गने पक्षलाई बोडाले ननदे र्शन ददन सक्नेछ ।
(घ) खण्ड (ग) अनुसारको ननदे र्शनको पालना नगरे मा आिश्यक कारिािीका लानग प्रचनलत
ऐन तथा ननयमािलीबमोस्जम सम्बस्न्र्धत ननकायमा नसफाररस गना सक्नेछ ।
१४. क्षनतपूनता र प्रचनलत कानूनिमोस्जम मुद्दा चलाउन पिाउनेाः

(१) कसैले आचारसं विता विपररतको

विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकार्शन तथा प्रसारण गरे का कारण कसैलाई िानी नोक्सानी पुगेको भएमा

प्रचनलत अन्य कानून िमोस्जम क्षनतपूनताको माग दावि गना र अन्य प्रचनलत कानून िमोस्जम समेत
त्यस्तो विज्ञापन उपर कारिािी चल्ने भए यस आचारसं विताले िार्धा पुर्याएको माननने छै न ।
(२) कुनै ऐन िा कानूनले तोकेर विज्ञापन गना नपाईने व्यिस्था गरे को र त्यसको उल्लङ्घन
भएको पाईएमा सो कानूनबमोस्जम कारिािी गना बोडाले सम्बस्न्र्धत ननकायलाई लेस्ख पिाउन
सक्नेछ ।
१५. उजुरीकताालाई प्रसं र्शा तथा पुरस्कारसम्बन्र्धी व्यिस्थााः उजुरीकतााको सं कनलत प्रमाण तथा उजुरी सत्य
त्यमा आर्धाररत भई विज्ञापन आचारसं विता उल्लं र्धन भएको ििरे त्यस्तो उजुरकताालाई बोडाले
प्रोत्सािन स्िरुप उजुरी गदाा तथा उजुरीउपर छानविन प्रवक्रयामा उजुरकतााले पुर्याएको योगदानका
आर्धारमा प्रर्शंसापत्र िा प्रमाणपत्र र बढीमा दर्श िजार रुपैयाँसम्मको नगद पुरस्कार प्रदान गना
सक्नेछ।
१६. व्याख्या गने अनर्धकाराः यस आचारसं विता कायाान्ियनका क्रममा कुनै िार्धा िा अड्चन उत्पन्न भएमा
तत्काल अध्यक्षले फुकाउन सक्नेछ । यस आचारसं वितामा कुनै दद्वविर्धा उत्पन्न भए त्यसको अस्न्तम
व्याख्या गने अनर्धकार बोडामा रिनेछ ।

