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न्यूनिि पारिश्रमिक तनर्ाािण समिति 

सञ्चािग्राि, काठिाडौं . 
 

सूचनाको हक सम्बन्र्ी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसािको प्रयोजनको लागि सञ्चाि िथा सूचना 
प्रविगर् िन्रालयसँि सम्बन्न्र्ि २०७६ साउन,  भदौ ि असोज िहहनासम्िका सूचनाहरु उपदफा (४) बिोन्जि 

अद्यािगर्क ििी प्रकाशन िरिएको छ ।  

क) तनकायको स्िरुप ि प्रकृति M– श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) को दफा 
११ मा भएको व्यवस्था बमोजजम २ वर्षका लागि पदावगध रिने स्थायी प्रकृतिको यस सममतिमा 
सरकारले पदागधकारीिरु तनयुक्ि िदषछ । यसमा अध्यक्ष सहिि तनम्न बमोजजम १३ जना 
पदागधकारी रिने व्यवस्था छ : 

१. सञ्चारको क्षेत्रमा ववमशष्ट योिदान पु¥याएका व्यजक्ििरु मध्येबाट नेपाल सरकारले 

तनयुक्ि िरेको व्यजक्ि – अध्यक्ष 

२. प्रतितनगध (राजपत्राङ्ककि प्रथम शे्रणी), सञ्चार िथा सूचना प्रववगध मन्त्त्रालय 

३. प्रतितनगध (राजपत्राङ्ककि प्रथम शे्रणी), श्रम िथा यािायाि मन्त्त्रालय । 
४. नेपाल पत्रकार मिासंघका सभापति । 
५. श्रमजीवी पत्रकारिरुमध्येबाट कम्िीमा एक जना महिला रिने िरी नेपाल पत्रकार 

मिासंघले िोकेका िीन जना । 
६. व्यवस्थापकिरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोतनि िरेका िीन जना । 
७. कमषचारी वा कामदारमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीि िरेका एक जना । 
८. श्रम िथा अथषसम्बन्त्धी ववशेर्ज्ञिरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीि िरेको एक 

जना । 
९. प्रेस रजजष्टार– सदस्य सगचव । 

  

  ख तनकायको काि, किाव्य ि अगर्काि M–  

१. सञ्चार प्रतिष्ठानमा कायषरि श्रमजीवी पत्रकार, कमषचारी र कामदारको न्त्यूनिम पाररश्रममक 

रकम तनधाषरण िने, 
२. न्त्यूनिम पाररश्रममकको रकम तनधाषरण िरी सरकारलाई मसफाररश िनुषअतघ सो ववर्यमा 
आवश्यकिाअनुसार सम्बजन्त्धि पक्षसँि परामशष िने वा सम्बजन्त्धि ववशेर्ज्ञको राय मलने, 
३. त्यस्िो पाररश्रममक रकममा आवश्यकिाअनुसार पुनरावलोकन िने, 
४. श्रमजीवी पत्रकार, कमषचारी र कामदारको पद र सो पदको िििि विीकरण िने, 



५. श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्त्धी ऐनको कुन ैव्यवस्था कुन ैसञ्चार प्रतिष्ठानको िकमा लािू निुन े

सन्त्दभषमा नेपाल सरकारलाई परामशष हदने, 
६. िोककएबमोजजमका अन्त्य काम, किषव्य र अगधकारको तनवाषि र प्रयोि िने, 
७. सममतिको बैठक सम्बन्त्धी कायषववगध तनधाषरण िने ।  

 
 

 

 

(ि)  संिठनात्िक संिचना M–  

 

 

(घ)   दिबन्दी िेरिज 

ऐनले यस सममतिलाई स्थायी तनकायको रुपमा अंिीकार िरे पतन यसको स्वरुप र कायषक्षेत्र प्रष्ट 

पारेको निँुदा सममतिको स्वरुप र कायषक्षेत्र समेिको स्पष्टिाका लागि ऐन संशोधनको तनममत्त 

मस्यौदा प्रस्िुि भैरिेकोले सो नभएसम्म सममतिमा दरबन्त्दी व्यवस्था िररएको छैन । 
अन्त्यत्रबाट काजमा ल्याइएका र सममतिले करारमा तनयुक्ि िरेका िरी िाल तनम्न बमोजजम 

कमषचारीबाट यो कायाषलय संचालन भैआएको छ  : 

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  



क्र.सं. नाि, थि पद िह शे्रणी सम्पका  न.ं 

1.  शजक्ि स्मतृि 

गिरी 
कायषक्रम 

सिजकिाष 
रा.प.ि.ृ सरि ९८४९५४३८९८ 

2.  हहिा बबसुिाल अनुिमन 

सिजकिाष 
रा.प.अन. प्रथम शे्रणी 
सरि 

९८४९०८३६८१ 

3.  भोला ढंुिाना सवारी चालक शे्रणी ववहिन ९८५१०३१९७४ 

4.  रममि ढंुिाना कायाषलय 

सियोिी 
शे्रणी ववहिन ९८२५३४११७७ 

 

  
 
 

ङ) सम्पादन िरिएका कािहरु 

अ.   चालु आ.ि. २०७६।७७ को असोजसम्ि सम्पन्न न्जल्ला, प्रदेश ि िाविय  

        स्ििीय कायाक्रि िथा मिडडया अनुििनको प्रिति विििण  

१. प्रदे े्श नं ४ िा २ िटा न्जल्ला स्ििीय कायाक्रि सम्पन्न ।  

२. प्रदेश नं. ३ िा ४  िटा न्जल्ला स्ििीय कायाक्रि ,१ िटा प्रदेश स्ििीय कायाक्रि सम्पन्न।िथा                                                   
ऐन शंसोर्नका लागि सिोकाििाला संि  अन्ििकृया कायाक्रि सम्पन्न । 

३. प्रदेश नं. १ िा  १ िटा प्रदेश स्ििीय कायाक्रि सम्पन्न . 

४. प्रदे े्श नं २ िा २ िटा न्जल्ला स्ििीय कायाक्रि सम्पन्न । 

आ।  देहायका कायाहरु सम्पादन िरिएको ः   
१. सममतिल ेन्त्यूनिम पाररश्रममक पुनरावलोकन िरी सञ्चार िथा सूचना प्रववगध मन्त्त्रालय माफष ि ्नेपाल 

सरकार समक्ष पेश िरेकोमा मन्त्त्री पररर्द्को ममति २०७५।६।३० ििे २०७५ कातिषकबाट लािू िुने िरी 
श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कमषचारीको पाररश्रममकमा २५ प्रतिशि वदृ्गध िनष तनणषय िरेको । 

२.  

 
   

च_  सूचना अगर्कािीको नाि ि पद M–  हहिा बबसुिाल (अनुििन सहजकिाा) 

-छ_   ऐन, तनयि, वितनयि िा तनदेमशकाको सूची M–  

१  ऐनहरुको सूची M– 

– श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्त्धी ऐन, २०५१,  

 

२= तनयिहरुको सूची M –=  

– श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्त्धी तनयमावली, २०५३, 

 

३=  वितनयि िा तनदेमशकाहरुको सूची M– 



– सममतिद्वारा पाररि ×न्यूनिि पारिश्रमिक तनर्ाािण समितिको बैठक संचालन सम्िन्र्ी 
कायाविगर्, २०७५"  
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