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  यो ऐि संित ्२०६५ समल जेठ १५ गतेदेचि लमगू भएको । 
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२०२६ समलको ऐि िं. १५ 

          = ........... 

चलचचत्र निर्माण, प्रदर्ाि तथम वितरण व्यिचथथत गिा बिकेो ऐि 

प्रथतमििम : सिासमधमरण जितमको सवुिधमको निनर्त्त िेपमल = ........र्म चलचचत्रको निर्माण, प्रदर्ाि 
तथम वितरण व्यिचथथत गिा िमञ्छिीय भएकोले, 

श्री ५ र्हमरमजमनधरमज र्हेन्र िीर विक्रर् र्महदेिबमट रविय पञ्चमयतको सल्लमह र सम्र्नतले 
यो ऐि बिमई बक्सेकोछ । 

 

१. संचिप्त िमर्, विथतमर र प्रमरम्भ : (१) यस ऐिको िमर् “चलचचत्र (निर्माण, प्रदर्ाि तथम 
वितरण) ऐि, २०२६” रहेको छ । 

(२) यो ऐि िपेमल = ........... भर लमगू हिुेछ । 

(३) यो ऐि तरुुन्त प्रमरम्भ हिुेछ । 

 

२. पररभमषम : विषय िम प्रसंगले अको अथा िलमगेर्म यस ऐिर्म,– 

(क) “चलचचत्र जमाँच सनर्नत” भन्नमले दफम ७ बर्ोचजर् गठि भएको सनर्नत सम्झि ु
पछा । 

(ि) “चलचचत्र घर” भन्नमले चलचचत्र प्रदर्ाि गिे रू्ल घर र सो घरले चचेकम अरु 
घर जग्गमलमई सरे्त जिमउाँछ । 

(ग) “तोवकएको” िम “तोवकए बर्ोचजर्” भन्नमले यस ऐि अन्तगात बिेकम 
नियर्हरुर्म तोवकएको िम तोवकए बर्ोचजर् सम्झि ुपछा । 

 

                                                           

  गणतन्त्र सदुृढीकरण तथम केही िेपमल कमिूि संर्ोधि गिे ऐि, २०६६ द्वमरम चझवकएको । 
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३. चलचचत्र निर्माण, वितरण र प्रदर्ाि गिा इजमजत नलि ुपिे : (१) िपेमल सरकमर िम िेपमल 
सरकमरले तोवकददएको अनधकृतबमट इजमजतपत्र िनलई कसैले देहमयको चलचचत्र निर्माण गिा, 
वितरण गिा िम प्रदर्ाि गिुा हुाँदैि :– 

(क) कथमिक चलचचत्र, र 

(ि) िेपमल सरकमरले सर्य सर्यर्म िेपमल रमजपत्रर्म सूचिम प्रकमचर्त गरी 
तोवकददएको अन्य वकनसर्को चलचचत्र । 

(२) उपदफम (१) बर्ोचजर् चलचचत्र निर्माण, वितरण िम प्रदर्ाि गिा ददि ु पिे 
दरिमथतको ढमाँचम, इजमजतपत्रको ढमाँचम र इजमजतपत्र प्रमप्त व्यचिले पमलि गिुापिे र्ता र 
नतिुापिे दथतरु तोवकए बर्ोचजर् हिुेछ । 

(३) चलचचत्र वितरण गिा ददइिे इजमजतपत्रको अिनध तोवकए बर्ोचजर् हिुेछ । 

 

४. चलचचत्र घर निर्माण गरी चलमउि इजमजतपत्र नलि ुपिे :  (१) प्रदेर् सरकमर िम प्रदेर् 
सरकमरले तोवकददएको अनधकमरीबमट इजमजतपत्र िनलई कसैले चलचचत्र घर निर्माण गिुा 
हुंदैि। 

(१क) उपदफम (१) बर्ोचजर् इजजतपत्र नलएपनछ चलचचत्र घर निर्माण गदमा 
सम्बचन्धत गमउाँपमनलकम िम िगरपमनलकमबमट िक्र्म थिीकृनत नलि ुपिेछ । 

(२) उपदफम (१) बर्ोचजर् चलचचत्र घर निर्माण गिाको निनर्त्त इजमजतपत्र प्रमप्त 
गिाको लमनग ददि ुपिे दरिमथतको ढमाँचम, इजमजतपत्रको ढमाँचम र इजमजतपत्र प्रमप्त व्यचिले 
पमलि गिुा पिे र्ता र नतिुापिे दथतरु तोवकए बर्ोचजर् हिुेछ । 

(३) उपदफम (२) बर्ोचजर्को दरिमथत परेपनछ प्रदेर् सरकमरले िमस गरेर 
निम्िनलचित कुरमहरुलमई सरे्त ध्यमिर्म रमिी दरिमथतिमलमलमई इजमजतपत्र ददि सक्िेछ :– 

                                                           

  िेपमलको संविधमि अिकूुल बिमउि केही िेपमल ऐिलमई संर्ोधि गिे ऐि, २०७५ द्धमरम संर्ोनधत 
       पवहलो संर्ोधिद्वमरम संर्ोनधत । 

       पवहलो संर्ोधिद्वमरम संर्ोनधत । 



www.lawcommission.gov.np 

4 
 

(क) दरिमथत बर्ोचजर्  चलचचत्र घर निर्माण गिा ददंदम कुिै चर्िमलय, 

छमत्रमिमस, अथपतमल, समिाजनिक र्ह्िको थथमि, संथथम िम सरकमरी 
कमयमालयलमई पिा सक्िे बमधम िम असवुिधम, 

(ि) जिसंख्यमको आधमरर्म ्यथतो चलचचत्र घरको आिश्यकतम, 

(ग) दर्ाकिगाहरुको सरुिम, थिमथ्य र सवुिधमको निनर्त्त तोवकए बर्ोचजर् 
पयमाप्त व्यिथथम भएको चलचचत्र घरको िक्र्म पेर् गरेको, 

(घ) अन्य िेपमल कमिूि बर्ोचजर् ्यथतो इजमजतपत्र ददि नर्ल्िे िम 
िनर्ल्िे । 

 

५. चलचचत्र घर निर्माण गिुा पिे : (१) यस ऐि बर्ोचजर् चलचचत्र घर निर्माण गिा इजमजतपत्र 
पमउिे व्यचिले इजमजतपत्र प्रमप्त गरेको नर्नतले दईु िषा नभत्र थिीकृत िक्सम बर्ोचजर्को 
चलचचत्र घर निर्माण गररसक्ि ुपिेछ । 

तर ्यथतो इजमजतपत्र प्रमप्त गिे व्यचिले कुिै र्िमनसब कमरणबमट सो म्यमद नभत्र 
चलचचत्र घरको निर्माण पूरम गिा िसकेर्म प्रदेर् सरकमरले पटक पटक गरी बढीर्म दईु िषा 
सम्र्को म्यमद थप ददि सक्िेछ । 

(२) उपदफम (१) बर्ोचजर्को म्यमद नभत्र इजमजतपत्र प्रमप्त गिे व्यचिले चलचचत्र 
घरको निर्माण पूरम गिा िसकेर्म निजले पमएको इजमजतपत्र थितः िमरेज हिुेछ । 

 

६. चलचचत्र घरको जमाँच गिे : (१) यो ऐि िम यस ऐि अन्तगात बिेकम नियर्हरु बर्ोचजर् कुिै 
चलचचत्र घरर्म दर्ाकिगाहरुको सरुिम, थिमथ्य तथम सवुिधमको निनर्त्त आिश्यक व्यिथथम 

                                                           
       पवहलो संर्ोधिद्वमरम संर्ोनधत । 

       िेपमलको संविधमि अिकूुल बिमउि केही िेपमल ऐिलमई संर्ोधि गिे ऐि, २०७५ द्धमरम संर्ोनधत । 

     िेपमलको संविधमि अिूकुल बिमउि केही िेपमल ऐिलमई संर्ोधि गिे ऐि, २०७५ द्धमरम थप । 
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गररएको छ छैि र चलचचत्र प्रदर्ाि गदमा प्रचनलत िपेमल कमिूिको पमलिम भएको छ िम छैि 
भने्न कुरम प्रर्िु चजल्लम अनधकमरीले जिुसकैु बित जमाँचबझु गिा सक्िेछ । 

(२) उपदफम (१) बर्ोचजर् जमाँच गिे प्रयोजिको निनर्त्त  प्रर्िु चजल्लम 
अनधकमरीले चलचचत्र घरको जिुसकैु बित निरीिण गिा िम गरमउि सक्िेछ । 

(३) कुिै चलचचत्र घरर्म दर्ाकिगाहरुको सरुिम, थिमथ्य तथम सवुिधको निनर्त्त 
तोवकए बर्ोचजर्को आिश्यक व्यिथथम िभएको िम चलचचत्र प्रदर्ाि गदमा प्रचनलत िेपमल 
कमिूिको पमलिम िगररएको देचिएर्म प्रर्िु चजल्लम अनधकमरीले ्यथतो चलचचत्र घर िम 
चलचचत्रको प्रदर्ाि बन्द गिा आदेर् ददि सक्िेछ । 

(४) यस दफम अन्तगात प्रर्िु चजल्लम अनधकमरीले ददएको आदेर्र्म चचत्त िबझु्ि े
व्यचिले सो आदेर् भएको नर्नतले पैंतीस ददिनभत्र िपेमल सरकमरर्म पिुरमिेदि गिा सक्िेछ। 

७. चलचचत्र जमाँच सनर्नत : (१) कुिै चलचचत्र प्रदर्ाि गिा दफम ८ बर्ोचजर् इजमजतपत्र ददि 
उपयिु छ िम छैि भने्न कुरम जमाँचबझु गिा िेपमल सरकमरले आिश्यकतम अिसुमर चलचचत्र 
जमाँच सनर्नत िम सनर्नतहरु गठि गिा सक्िेछ । प्र्येक सनर्नतर्म िेपमल सरकमरले र्िोनित 
गरे बर्ोचजर्को अध्यि तथम सदथयहरु रहिेछि ् । निजहरु िेपमल सरकमरले तोकेको 
अिनधसम्र् आफिो पदर्म बहमल रहिेछि ्। 

(२) उपदफम (१) बर्ोचजर् गठि भएको सनर्नतको अध्यि तथम सदथयहरुले तोवकए 
बर्ोचजर्को पमररश्रनर्क चलचचत्र जमाँच गरमउि चमहिे व्यचिबमट पमउिेछि ्। 

(३) चलचचत्र जमाँच सनर्नतले आफिो कमयाविनध आफैले व्यिचथथत गिा सक्िछे । 

(४) िेपमल सरकमरले चलचचत्र जमाँच सनर्नतलमई सर्य सर्यर्म आिश्यक देिेकम 
निदेर्िहरु ददि सक्िेछ र ्यथतो निदेर्ि पमलिम गिुा सो सनर्नतको कताव्य हिुेछ । 

                                                           
 

       पवहलो संर्ोधिद्वमरम संर्ोनधत । 
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८. चलचचत्रको जमाँच : (१) इजमजतपत्र प्रमप्त कुिै व्यचिले कुिै चलचचत्रको प्रदर्ाि गिुा अगमिै 
तोवकएको ढमाँचमर्म चलचचत्र जमाँच सनर्नतकम सर्ि दरिमथत ददि ुपिेछ र सो सनर्नतले पनि 
सो चलचचत्र जमाँच गरी देहमय बर्ोचजर् अिरु्नत ददि िम िददि सक्िेछ । 

(क) कुिै र्ता ितोकी सो चलचचत्र समिाजनिक प्रदर्ाि गिा अिरु्नत ददि,े िम 

(ि) सो चलचचत्रर्म कुिै कमाँट छमाँट िम हेरफेर गरेर िम अन्य कुिै र्ता 
बन्देजको पमलि गरेर र्मत्र समिाजनिक प्रदर्ाि गिा पमउिे गरी 
अिरु्नत ददि,े िम 

(ग) सो चलचचत्र १६ िषा िमचघसकेकम ियथकलमई र्मत्र समिाजनिक प्रदर्ाि 
गिा पमउिे र्ता तोकी अिरु्नत ददि,े िम 

(घ) सो चलचचत्र समिाजनिक रुपर्म प्रदर्ाि गिा अिरु्नत िददिे । 

(२) चलचचत्र जमाँच सनर्नतले उपदफम (१) को िण्ड (ि), (ग) िम (घ) अन्तगात 
अिरु्नत ददिे िम िददिे निणाय गिुा अगमिै दरिमथतिमलमलमई आफ्िो विचमर व्यि गिा 
र्िमनसब र्ौकम ददि ुपछा । 

(३) कुिै चलचचत्र िम ्यसको कुिै भमग  ........... िेपमल  ........... को 
सरुिम, र्मचन्त र व्यिथथम, नर्त्ररमिसंगको िम विनभन्न िगा िम जमनतकम बीचको ससुम्बन्धर्म 
नबरोध पिे िम समिाजनिक वहत, सदमचमर िम िैनतकतमको प्रनतकूल असर पिे िम कुिै व्यचि 
विर्ेषको र्मि हमिी िम अदमलतको अिहेलिम हिुे िम  लैविक वहंसमलमई बढमिम ददिे िम 
कुिै अपरमध गिा दरुु्समहि ददिे वकनसर्को देचिएर्म ्यथतो चलचचत्रलमई प्रदर्ाि गिा 
चलचचत्र जमाँच सनर्नतले अिरु्नत ददिे छैि । 

तर चलचचत्रको कुिै भमगको कमाँट छमाँट िम हेरफेर गरेर प्रदर्ाि गरमउाँदम यस 
उपदफमको प्रनतकूल िहिु े देचिएर्म चलचचत्र जमाँच सनर्नतले आिश्यकतम अिसुमर कमाँटछमाँट 
िम हेरफेर गरी प्रदर्ाि गिे अिरु्नत ददि सक्िेछ । 

                                                           

  गणतन्त्र सदुृढीकरण तथम केही िेपमल कमिूि संर्ोधि गिे ऐि, २०६६ द्वमरम चझवकएको । 

      लैविक सर्मितम कमयर् गिा तथम लैविक वहंसम अन््य गिा केही िेपमल ऐिलमई संर्ोधि गिे ऐि, २०७२ द्वमरम    
थप। 
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(४) चलचचत्र जमाँच सनर्नतबमट प्रदर्ाि गिा अिरु्नत प्रमप्त भइसकेको चलचचत्र िेपमल 
सरकमरको विचमरर्म उपदफम (३) को प्रनतकूल असर पिा सक्िे वकनसर्को छ भने्न लमगेर्म 
िेपमल सरकमरले जिुसकैु बित ्यथतो चलचचत्र प्रदर्ािलमई रोक्ि िम आिश्यक देिे 
बर्ोचजर् कमाँट छमाँट िम हेरफेर गरी प्रदर्ाि गिा आदेर् ददि सक्िेछ । 

(५) यस दफम बर्ोचजर् चलचचत्र जमाँच सनर्नतले गरेको निणायबमट र्कमा पिे व्यचिले 
सो निणाय भएको नर्नतले पैंतीस ददिनभत्र िेपमल सरकमर सर्ि पिुरमिेदि ददि सक्िेछ । 

 

९. बतृ्तचचत्र पनि देिमउि ुपिे : (१) कुिै चलचचत्र प्रदर्ाि गदमा प्रमरम्भर्म र र्ध्यमन्तरर्म िेपमली 
रेकडा बजमउि र यथमसम्भि बैज्ञमनिक आविष्कमर िम चर्िम सम्बन्धी िम रमविय िम 
अन्तरमविय र्ह्िपूणा चमलू घटिम सम्बन्धी ितृ्तचचत्र पनि देिमउि ुपछा । 

(२) िेपमल सरकमरले इजमजतपत्र प्रमप्त चलचचत्र प्रदर्ाकहरुलमई िेपमल सरकमरद्वमरम 
निनर्ात िम िेपमल सरकमरलमई प्रमप्त कुिै बतृ्तचचत्र प्रदर्ाि गिाको लमनग आदेर् ददि सक्िेछ र 
्यथतो आदेर्को पमलि गिुा ्यथतो चलचचत्र प्रदर्ाकको कताव्य हिुेछ । 

 

१०. वटकट दर र शे्रणी : चलचचत्र घरर्म  कमयर् गररिे विनभन्न शे्रणी र वटकट दर सम्बचन्धत 
प्रदेर्ले निधमारण गरे बर्ोचजर् हिुेछ । 

 

१०क. चलचचत्र विकमस बोडाको गठि : (१) िेपमल सरकमरले चलचचत्र िेत्रको विकमस र 
प्रिधािको लमनग सो िेत्रसंग सम्बचन्धत व्यचि िम संथथमबमट सरे्त प्रनतनिनध्ि हिुे गरी एक 
चलचचत्र विकमस बोडाको गठि गिेछ । 

(२) उपदफम (१) बर्ोचजर् गठि हिुे चलचचत्र विकमस बोडाको गठिविनध एिं अन्य 
कमयाहरु तोवकए बर्ोचजर् हिुेछ । 

                                                           

  िेपमलको संविधमि अिकूुल बिमउि केही िेपमल ऐिलमई संर्ोधि गिे ऐि, २०७५ द्धमरम संर्ोनधत 

  सञ्चमर सम्बन्धी केही िेपमल ऐि संर्ोधि गिे ऐि, २०५५ द्वमरम थप । 
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११. िपेमल सरकमर र प्रदेर् सरकमरको अनधकमरः (१) िेपमलको सरुिम िम समिाजनिक र्मचन्त िम 
व्यिथथमको निनर्त्त आिश्यक देिेर्म िेपमल सरकमरले िेपमलभर र प्रदेर् सरकमरले  प्रदेर्भर 
कुिै चलचचत्रको प्रदर्ाि बन्द गिा आदेर् ददि सक्िेछ । 

(२) उपदफम (१) बर्ोचजर् आदेर् ददि ुअगमिै सम्बचन्धत व्यचिलमई आफ्िो भिमई 
पेर् गिे र्िुमनसब र्मवफकको र्ौकम ददि ुपिेछ । 

(३) िेपमल सरकमरले िपेमल रमजपत्रर्म सूचिम प्रकमर्ि गरी यस ऐि अन्तगात 
आफूलमई प्रमप्त भएको अनधकमर दफम १०क. बर्ोचजर् गदठत बोडा, सनर्नत िम कुिै 
अनधकमरीलमई समु्पि सक्िेछ । 

 

१२. सजमय र पिुरमिेदि : (१) यो ऐि िम यस ऐि अन्तगातको नियर् िम आदेर्को उल्लंघि गिे 
व्यचिलमई प्रर्िु चजल्लम अनधकमरीले पमाँच हजमर रुपैयमाँसम्र् जरीिमिम गरी निजले पमएको 
इजमजतपत्र सरे्त िमरेज गिा सक्िेछ । 

(२) कसैले यस ऐि बर्ोचजर् इजमजतपत्र िनलई चलचचत्र निर्माण, प्रदर्ाि िम वितरण 
गरेर्म प्रर्िु चजल्लम अनधकमरीले ्यथतो व्यचिलमई उपदफम (१) र्म लेचिए बर्ोचजर् 
जरीिमिम गरी ्यथतो चलचचत्र र सो चलचचत्र निर्माण, प्रदर्ाि िम वितरण गदमा प्रयोग गररएकम 
उपकरणहरु सरे्त जफत गिा सक्िेछ । 

(३) उपदफम (१) िम (२) बर्ोचजर् प्रर्िु चजल्लम अनधकमरीले ददएको आदेर् उपर 
चजल्लम अदमलतर्म पिुरमिेदि लमग्िेछ । 

 

१३. नियर्हरु बिमउि ेअनधकमर : यस ऐिको उदे्दश्य कमयमाचन्ित गिा िपेमल सरकमरले नियर्हरु 
बिमउि सक्िेछ । 

                                                           

    िेपमलको संविधमि अिकूुल बिमउि केही िेपमल ऐिलमई संर्ोधि गिे ऐि, २०७५ द्धमरम संर्ोनधत 
       पवहलो संर्ोधिद्वमरम संर्ोनधत । 

     केही िेपमल ऐि संर्ोधि गिे ऐि, २०७२ द्वमरम संर्ोनधत । 
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१४. यो ऐि प्रमरम्भ हिुभुन्दम अचघ ददई रमिेकम इजमजतपत्रहरुको र्मन्यतम : यो ऐि प्रमरम्भ 
हिुभुन्दम अचघ िेपमल सरकमर िम िेपमल सरकमरबमट अनधकमर प्रमप्त अनधकमरीले चलचचत्र 
निर्माण गिे, वितरण गिे, प्रदर्ाि गिे र चलचचत्र घर निर्माण गिे सम्बन्धर्म ददई रमिेकम 
सबै इजमजतपत्रहरु यस ऐि बर्ोचजर् ददइएको सरह र्मनििेछ । 

तर यो ऐि प्रमरम्भ हिुभुन्दम अचघ इजमजतपत्र प्रमप्त भईरमिेकम कुिै चलचचत्र घरको 
सम्बन्धर्म यो ऐि िम यस ऐि अन्तगात बिेको नियर्हरु बर्ोचजर् दर्ाकहरुको सरुिम, 
थिमथ्य र सवुिधम सम्बन्धी पयमाप्त व्यिथथम िभएकोर्म सो बर्ोचजर् दर्ाकहरुको सरुिम, 
थिमथ्य र सवुिधमको व्यिथथम गिाको लमनग ्यथतो चलचचत्र घरको धिीले यो ऐि 
अन्तगातको नियर् प्रमरम्भ भएको नर्नतले दईु िषाको म्यमद पमउिेछ । 

 

 

 

 

                                                           
       पवहलो संर्ोधिद्वमरम संर्ोनधत । 

रष्टव्य :  (१)  केही िेपमल कमिूि संर्ोधि गिे ऐि, २०६३ द्वमरम रुपमन्तर भएकम र्ब्दहरु :–  
            ”श्री ५ को सरकमर” को सट्टम “िेपमल सरकमर” । 


