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न्यनूिि पारिश्रमिक मनर्ाािण समिमि 

सञ्चािग्राि, काठिाडौं . 

 

सचूनाको हक सम्बन्र्ी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनसुािको प्रयोजनको लामि सञ्चाि 

िथा सचूना प्रमिमर् िन्रालयसिँ सम्बमन्र्ि २०७ ६ बशैाख, जठे ि असाि िमहनासम्िका सचूनाहरु उपदफा 

(४) बिोमजि अद्यािमर्क ििी प्रकाशन िरिएको छ ।  

-क_ ककककककक कककककक क ककककककक M– श्रिजीिी परकाि ऐन २०५१ 

(पमहलो संशोर्न २०६४) को दफा ११ िा भएको व्यिस्था बिोमजि २ िर्ाका लामि 

पदािमर् िहने स्थायी प्रकृमिको यस समिमििा सिकािले पदामर्कािीहरु मनयुक्त िदाछ । 

यसिा अध्यक्ष समहि मनम्न बिोमजि १३ जना पदामर्कािी िहने व्यिस्था छ : 

१. सञ्चािको के्षरिा मिमशष्ट योिदान पु¥याएका व्यमक्तहरु िध्येबाट नेपाल सिकािले 

मनयुक्त ििेको व्यमक्त – अध्यक्ष 

२. प्रमिमनमर् (िाजपरामककि प्रथि शे्रणी), सञ्चाि िथा सूचना प्रमिमर् िन्रालय 

३. प्रमिमनमर् (िाजपरामककि प्रथि शे्रणी), श्रि िथा यािायाि िन्रालय । 

४. नेपाल परकाि िहासंघका सभापमि । 

५. श्रिजीिी परकािहरुिध्येबाट कम्िीिा एक जना िमहला िहने ििी नेपाल 

परकाि िहासंघले िोकेका िीन जना । 

६. व्यिस्थापकहरुिध्येबाट नेपाल सिकािले िनोमनि ििेका िीन जना । 

७. किाचािी िा कािदाििध्येबाट नेपाल सिकािले िनोनीि ििेका एक जना । 

८. श्रि िथा अथासम्बन्र्ी मिशेर्ज्ञहरु िध्यबेाट नेपाल सिकािले िनोनीि ििेको 

एक जना । 

९. पे्रस िमजष्टाि– सदस्य समचि । 

  

(क) ककककककक ककक, ककककककक क कककककक M–  

१. सञ्चाि प्रमिष्ठानिा कायािि श्रिजीिी परकाि, किाचािी ि कािदािको न्यूनिि 

पारिश्रमिक िकि मनर्ाािण िने, 

२. न्यूनिि पारिश्रमिकको िकि मनर्ाािण ििी सिकािलाई मसफारिश िनुाअमघ सो मिर्यिा 

आिश्यकिाअनुसाि सम्बमन्र्ि पक्षसँि पिािशा िने िा सम्बमन्र्ि मिशेर्ज्ञको िाय मलने, 

३. त्यस्िो पारिश्रमिक िकििा आिश्यकिाअनुसाि पुनिािलोकन िने, 

४. श्रिजीिी परकाि, किाचािी ि कािदािको पद ि सो पदको िहिि ििीकिण िने, 

५. श्रिजीिी परकािसम्बन्र्ी ऐनको कुनै व्यिस्था कुनै सञ्चाि प्रमिष्ठानको हकिा लािू 

नहुने सन्दभािा नेपाल सिकािलाई पिािशा ददने, 

६. िोदकएबिोमजिका अन्य काि, किाव्य ि अमर्कािको मनिााह ि प्रयोि िने, 

७. समिमिको बैठक सम्बन्र्ी कायामिमर् मनर्ाािण िने ।  

 

(ि)  सिंठनात्िक सिंचना M–  



 

 

(घ)   दिबन्दी िरेिज 

ऐनले यस समिमिलाई स्थायी मनकायको रुपिा अंिीकाि ििे पमन यसको स्िरुप ि कायाके्षर 

प्रष्ट पािेको नहुदँा समिमिको स्िरुप ि कायाके्षर सिेिको स्पष्टिाका लामि ऐन संशोर्नको 

मनमित्त िस्यौदा प्रस्िुि भैिहेकोले सो नभएसम्ि समिमििा दिबन्दी व्यिस्था िरिएको छैन 

। अन्यरबाट काजिा ल्याइएका ि समिमिले किाििा मनयुक्त ििेका ििी हाल मनम्न 

बिोमजि किाचािीबाट यो कायाालय संचालन भैआएको छ  : 

क्र.स.ं नाि, थि पद िह श्रणेी सम्पका  न.ं 

1.  शमक्त स्िृमि 

मििी 

कायाक्रि 

सहजकिाा 

िा.प.िृ. सिह ९८४९५४३८९८ 

2.  महिा मबसुिाल अनुििन 

सहजकिाा 

िा.प.अन. प्रथि श्रेणी सिह ९८४९०८३६८१ 

3.  भोला ढंुिाना सिािी चालक शे्रणी मिमहन ९८५१०३१९७४ 

4.  िमिि ढंुिाना कायाालय 

सहयोिी 

शे्रणी मिमहन ९८२५३४११७७ 

 

ङ_  सम्पादन िरिएका कािहरु 

अ. चाल ुआ.ि. २०७५।७६ को c;f/सम्ि सम्पन्न मजल्ला, प्रदेश ि िामिय  

स्ििीय कायाक्रि िथा मिमडया अनिुिनको प्रिमि मिििण  

अध्यक्ष 

सदस्यहरु 

सदस्य सचिव (पे्रस रचिष्ट्र ार) 

कार्यक्रम सहिकर्ाय (रा.प.रृ्. 

सरह) 

अनुगमन सहिकर्ाय (रा.प. अन. 

प्रथम शे्रणी सरह) 

कार्ायलर् सहर्ोगी  (शे्रणी 

चवचहन) 
सवारी िालक  



 

१.प्रदेश न ं१ िा ३ िटा मजल्ला,१ िटा िामयि कायााशाला िोष्ठी िथा १ िटा प्रदेश स्ििीय कायाक्रि 

सम्पन्न । 

२ प्रदेश न ं२ िा ३ िटा मजल्ला स्ििीय िथा १ िटा प्रदेश स्ििीय कायाक्रि सम्पन्न ।  

३.प्रदेश नं ३ िा १ िटा प्रदेश स्ििीय िथा ३ िटा मजल्ला स्ििीय, ,१ िटा िामयि कायााशाला िोष्ठी ि 

काठिाडौंिा सञ्चाि उद्मिीसंि बृहि अन्ििदक्रया कायाक्रि सम्पन्न ।  

४. प्रदेे्श नं ४ िा ३ िटा मजल्ला स्ििीय िथा १ िटा प्रदेश स्ििीय कायाक्रि सम्पन्न ।  

५. प्रदेश नं ५ िा ३ िटा मजल्ला स्ििीय कायाक्रि िथा १ िटा प्रदेश स्ििीय कायाक्रि सम्पन्न ।  

६. प्रदेश नं ६ िा ३ िटा मजल्ला स्ििीय िथा १ िटा प्रदेश स्ििीय कायाक्रि सम्पन्न ।  

७. प्रदेश नं ७ िा २ िटा मजल्ला स्ििीय कायाक्रि  िथा १ िटा प्रदेश स्ििीय कायाक्रि सम्पन्न ।  

 

 

१  cf= b]xfosf sfo{x? ;Dkfbg ul/Psf] M  

समिमिले न्यूनिि पारिश्रमिक पुनिािलोकन ििी सञ्चाि िथा सचूना प्रमिमर् िन्रालय िाफा िे् 

नेपाल सिकाि सिक्ष पेश ििेकोिा िन्री परिर्द्को मिमि २०७५।६।३० ििे २०७५ कार्िाकबाट 

लािू हुन ेििी श्रिजीिी परकाि एिं कािदाि किाचािीको पारिश्रमिकिा २५ प्रमिशि िृमि िना 

मनणाय ििेको । 

    २. श्रिमजमि परकाि ऐनको कायाान्ियन ि िन्रालयको परिपर सम्बन्र्िा 
 

क) प्रसे काउमन्सलको िर्िाकिणिा (क) ि (क+) िा िहेका िामिय स्ििका सबै दैमनक 

परपमरकाहरु,  

सबै टेमलमभजन च्यानलहरु ि १ हजाि िाट िा त्यस भन्दा बदढ क्षििाका एफ. एि. िेमडयोको 

    हकिा िंरालयबाट प्राप्त परिपर अनुसाि नै िन े। 

ख) साि जनासम्ि श्रिमजिीहरु कायािि िहेका संचाि प्रमिष्ठानहरु (स्ििोजिाििुलक िथा िैि 

नाफा िुलक  

    ढंिले संचामलि) को हकिा अको व्यिस्था नभएसम्िका लामि श्रिमजिी परकाि ऐनको 

दफा ३४(ङ) सिेिका आर्ाििा हाललाई ऐनका व्यिस्थाहरु लािु निने । श्रिमजिीको संख्या 

सम्बमन्र्ि संचाि प्रमिष्ठानले सिोकाििाला मनकाे्यिा बुझाए बिोमजि हुने िि पमछ कुनै उजुिी 

पिेिा ि त्यस उपि छानमिन िदाा अन्यथा भएको पाइएिा ऐनको व्यिस्था अनुसाि नै िन े

ििाउने । 

    ि) बँुदुा न.ं ‘क’ ि ‘ख’ िा उल्लेख िरिएको िापदण्ड मभर पन ेबाहेक अन्य संचाि प्रमिष्ठानहरुको 

हकिा  िंरालयबाट प्राप्त परिपर अनुसाि न ैिनाका लामि आिामि २०७६ असाि  िसान्िसम्ि  ियािी 

सिय उपलब्र् ििाउन े। 
 

 

    ३. सचंाि प्रमिष्ठानको िर्िाकिण सम्बन्र्िा 

क) संचाि प्रमिष्ठानको दिाा प्रदक्रयाका आर्ाििा (नाफा िुलक िा िैि नाफा िुलक¬ 

ख) लिानीका आर्ाििा (ठुलो  लिानी िा सानो लिानी) 

ि) प्रभाब क्षेरका आर्ाििा (िामिय, प्रदेश ि स्थानीय) 

घ) क्षििाका आर्ाििा 

ङ) कायािि जनशमक्तका आर्ाििा 

च) संचाि प्रमिष्ठान सचंालन हुन ेभुिोलका आर्ाििा (शहिी मिकट, अमि मिकट¬) 

छ) संचालकको संलग्निाका आर्ाििा(स्ििोजिाि िा व्यिसामयक संलग्निा) 

          ज) मिर्य बस्िुका आर्ाििा(चेिनािुलक, सिाचाििुलक, भामर्क आदी) 

 

 

    ४. सचंाि प्रमिष्ठानको अनिुिन सम्बन्र्िा 

श्रिमजिी परकाि ऐनको प्रभािकािी कायाान्ियन िथा श्रिमजिी  परकाि ि किाचािीहरुको 

न्युनिि पारिश्रमिकिा भएको बृमि पमछको अिस्था बािेिा यस समिमिले काठिाण्डौं उपत्यकाका  

अन्नपुणा मिमडया नेटिका , इिजे गु्रप अफ मिमडया, िोखाापर संस्थान, नेपाल टेमलमभजन ि िामिय सिाचाि 

समिमििा न्युनिि पारिश्रमिक मनर्ाािण समिमिका अध्यक्ष िंिार्ि पिाजुलीको नेितृ्ििा समिमिका 



सदस्यहरु, सुचना  िथा प्रसािण मिभाि ि नेपाल परकाि  िहासंघका प्रमिमनमर्हरु समम्िमलि टोलीले 

अनुििन ििेको छ .  

५आ.ि.२०७५।०७६ िा समिमिले बरेुजु फछ्र्यौट सि प्रमिशि सम्पन्न िना सफल भएको छ । 
 

-r_   ;"rgf clwsf/Lsf] gfd / kb M– महिा मबसुिाल (अनिुिन सहजकिाा) 

-छ_   ऐन, मनयि, मिमनयि िा मनदमेशकाको सचूी M–  

१  ऐनहरुको सचूी M– 

– श्रिजीिी परकाि सम्बन्र्ी ऐन, २०५१,  

 

२= मनयिहरुको सचूी M –=  

– श्रिजीिी परकािसम्बन्र्ी मनयिािली, २०५३, 

 

३=  मिमनयि िा मनदेमशकाहरुको सचूी M– 

– समिमिद्वािा पारिि ×न्यनूिि पारिश्रमिक मनर्ाािण समिमिको बठैक सचंालन सम्िन्र्ी 

कायामिमर्, २०७५"  

 

मिमि ०७६।०३।०३० 


