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श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ 

  लालमोहर र प्रकाशन मममि 

          २०५१।११।२९ 

संशोधन गने ऐन       प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

१.  लैङ्गिक समानिा कायम गनन केही नेपाल ऐन संशोधन 

 गने ऐन, २०६३       २०६३।७।१७ 

२. श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी (पङ्गहलो संशोधन) ऐन, २०६४  २०६४।४।२७ 

३. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने 

 ऐन,२०६६         २०६६।१०।७ 

४.  लैङ्गिक समानिा कायम गनन िथा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य गनन  

 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२         २०७२।६।१४ 

 ५.  नेपालको संङ्गवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

     संशोधन गने ऐन, २०७५         २०७५।११।१९ 

  

२०५१ सालको ऐन नं. ७ 

.............. 

श्रमजीवी पत्रकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

                                                           

   यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गिेबाट लागू भएको । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिङ्गकएको । 
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प्रस्िावना : श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, ङ्गहि, सङु्गवधा र सरुक्षाको समयोझिि व्यवस्था गनन िथा 
मनजहरूको व्यावसाङ्गयक दक्षिा प्रवद्र्धन गनन प्रो्साङ्गहि गरी स्वच्छ पत्रकाररिाको ङ्गवकास गनन 
वाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्र वीर ङ्गवक्रम शाहदेवको शासनकालको िेइसौं वर्नमा संसदले यो 
ऐन बनाएकोछ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारझम्भक 

१. संझक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१” 

रहेकोछ । 

(२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभार्ा : ङ्गवर्य वा प्रसिले अको अथन नलागेमा,– 

(क) .............. 

(ख) “सञ्चार प्रमिष्ठान” भन्नाले सञ्चार सम्बन्धी कुनै व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गने 
उदे्दश्यले िीनजना वा सोभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार, कमनिारी वा कामदार 
कायनरि रहेको प्रिमलि कानून बमोझजम स्थापना वा दिान भएको सावनजमनक 
वा मनजी सञ्चार माध्यम वा सिठठि संस्था सम्िन ुपछन । 

(ग) “व्यवस्थापक” भन्नाले कुनै सञ्चार प्रमिष्ठानको कायन सञ्चालनमा अझन्िम मनणनय 
गने अमधकार प्राप्त व्यझि सम्िन ुपछन । 

(घ) “श्रमजीवी पत्रकार” भन्नाले सञ्चार प्रमिष्ठानमा व्यवस्थापकीय िथा प्रशासकीय 
अमधकार प्राप्त गरेको व्यझि बाहेक सञ्चार सम्बन्धी व्यवसाय वा सेवालाई 
प्रमखु व्यवसाय अपनाई पाररश्रममक मलई सञ्चार प्रमिष्ठानमा पूणन वा आंझशक 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा झिङ्गकएको । 

  पङ्गहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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समय काम गने व्यझि सम्िन ुपछन र सो शब्दले सञ्चार प्रमिष्ठानमा समािार 
सामग्री सङ्कलन, उ्पादन, सम्पादन वा सम्प्ररे्ण गने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, 

संवाददािा, झस्िञ्जर, समािारवािक, कायनक्रम मनदेशक, अनवुादक, वेभ मिजाइनर, 

स्िम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रसे क्यामेरामेन, व्यङ्ग्य झित्रकार, कायनक्रम 
मनमानिा वा सञ्चालक, दृश्य वा भार्ा सम्पादक जस्िा पत्रकाररिा पेशास“ग 
सम्बझन्धि व्यझि समेिलाई जनाउ“छ । 

(ङ) “कमनिारी” भन्नाले सञ्चार प्रमिष्ठानमा व्यवस्थापकीय िथा प्रशासकीय कायनको 
अझन्िम मनणनय गनन अमधकार प्राप्त व्यझि बाहेक ्यस्िो प्रमिष्ठानको 
प्रशासमनक, व्यवस्थापकीय, प्राङ्गवमधक वा अन्य कायनमा संल्न व्यझि सम्िन ु
पछन । 

(ङ१) “कामदार” भन्नाले श्रमजीवी पत्रकार वा कमनिारी बाहेक सञ्चार प्रमिष्ठानमा 
सञ्चार सामग्री मबक्री ङ्गविरण वा उ्पादन गने वा अन्य श्रममूलक कायनमा 
संल्न व्यझि सम्िन ुपछन । 

(ि) “पाररश्रममक” भन्नाले श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रमिष्ठानमा काम गरे बापि 
सञ्चार प्रमिष्ठानको िफन बाट पाउने िलब सम्िन ुपछन । 

(छ) “समममि” भन्नाले दफा ११ बमोझजम गठन भएको न्यूनिम पाररश्रममक 
मनधानरण समममि सम्िन ुपछन । 

(ज) “पररवार” भन्नाले श्रमजीवी पत्रकारसंग बस्ने िथा मनज आफैं ले पालन पोर्ण 
गनुन पने पमि, पत्नी, छोरा, ............ छोरी, धमनपतु्र, .............. धमनपतु्री, बाब,ु 

आमा वा सौिीनी आमा सम्िन ुपछन र सो शब्दले परुूर् श्रमजीवी पत्रकारको 
हकमा मनजको बाजे, बज्यै िथा मङ्गहला श्रमजीवी पत्रकारको हकमा मनजको 
सास,ु ससरुालाई समेि जनाउँछ । 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  पङ्गहलो संशोधनद्वारा थप । 


     लैङ्गिक समानिा कायम गनन केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा झिङ्गकएको । 
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(ि) “प्रसे रझजष्ट्रार” भन्नाले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा 
१९ बमोझजम मनयिु भएको प्रसे रझजष्ट्रार सम्िन ुपछन । 

(ञ) “िोङ्गकएको” वा “िोङ्गकएबमोझजम” भन्नाले यो ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा 
िोङ्गकएको वा िोङ्गकएबमोझजम सम्िन ुपछन । 

पररच्छेद – २ 

मनयझुि, सेवाको सरुक्षा िथा काम गने समय 

३. पदको वगीकरण गनुन पने : (१) व्यवस्थापकले सञ्चार प्रमिष्ठानको कामको प्रकृमि अनसुार 
श्रमजीवी पत्रकारको पद र ्यस्िो पदको िहगि वगीकरण गनुन पनेछ । 

(२) व्यवस्थापकले उपदफा (१) बमोझजम पदको िहगि वगीकरण गदान समममिले 
मनधानरण गरे बमोझजम गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोझजम पद र ्यस्िो पदको िहगि वगीकरण गररसकेपमछ 
व्यवस्थापकले सो पदको लामग िाङ्गहने यो्यिा, अनभुव, काम, किनव्य र अमधकार िथा 
उत्तरदाङ्गय्व समेि उल्लेख भएको ङ्गववरण प्रसे रझजष्ट्रारलाई ठदन ुपनेछ । 

३क. मनयझुि नठदई काममा लगाउन नहनु े: व्यवस्थापकले यस ऐन बमोझजम मनयझुि नठदई कुनै 
पमन व्यझिलाई श्रमजीवी पत्रकारको पदमा काममा लगाउन हुँदैन । 

४. खलु्ला प्रमियोमगिाद्वारा पदपूमिन गनुन पने : (१) दफा ३ को उपदफा (३) बमोझजमको ङ्गववरण 
प्रसे रझजष्ट्रारलाई ठदइसकेपमछ व्यवस्थापकले सञ्चार प्रमिष्ठानको लामग आवश्यक पने श्रमजीवी 
पत्रकारको पद िोङ्गकएको प्रङ्गक्रया अपनाई खलु्ला प्रमियोमगिाद्वारा छनौट गरी पूमिन गनुन 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोझजम खलु्ला प्रमियोमगिाद्वारा छनौट भएका व्यझिलाई 
व्यवस्थापकले िोङ्गकएको अवमधमभत्र मनयझुिपत्र ठदन ुपनेछ । 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  पङ्गहलो संशोधनद्वारा थप । 
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५. करारमा मनयझुि गनन सक्न े : (१) दफा ४ मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भए िापमन सञ्चार 
प्रमिष्ठानको कामका लामग कुनै व्यझिको ङ्गवशेर्ज्ञ सेवा मलन ुपने भएमा व्यवस्थापकले प्रसे 
रझजष्ट्रारको स्वीकृमि मलई मनझिि समयावमध िोकी ्यस्िो व्यझिलाई श्रमजीवी पत्रकारको 
पदमा करारमा मनयझुि गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम करारमा मनयझुि गदान सम्बझन्धि सञ्चार प्रमिष्ठानमा 
कायनरि श्रमजीवी पत्रकारको कुल संख्याको पन्र प्रमिशि संख्या सम्म मात्र मनयझुि गनन 
सङ्गकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोझजम करारमा मनयिु भएको व्यझिले गनुन पने काम, पाउन े
पाररश्रममक, सेवाको अवमध िथा सेवाका अन्य शिन एवं सङु्गवधा करारमा उल्लेख भए बमोझजम 
हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भए िापमन करारमा मनयिु भएको 
श्रमजीवी पत्रकारको पाररश्रममक, सञ्चय कोर् िथा अन्य सङु्गवधा सञ्चार प्रमिष्ठानको समान पद 
वा िहमा कायनरि श्रमजीवी पत्रकारले पाउने पाररश्रममक, सञ्चय कोर् िथा अन्य सङु्गवधाभन्दा 
कम हनुे छैन । 

 ५क. मनयझुिको जानकारी ठदन ु पने : (१) दफा ४ वा ५ बमोझजम कुनै व्यझिलाई श्रमजीवी 
पत्रकारको पदमा मनयिु गररसकेपमछ व्यवस्थापकले सोको जानकारी प्रसे रझजष्ट्रारलाई ठदन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम प्राप्त भएको जानकारी प्रसे रझजष्ट्रारले अद्यावमधक गरी 
राख्न ुपनेछ । 

६. परीक्षणकालमा रहन े : श्रमजीवी पत्रकारमा शरुूमा स्थायी मनयझुि गदान छ मङ्गहनाको 
परीक्षणकालमा रहने गरी मनयझुि गररनेछ । सो अवमधमा मनजको काम सन्िोर्जनक 
नभएमा मनजको मनयझुि बदर गनन सङ्गकनेछ । 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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७. पदामधकार कायम रहन े : देहायको अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारको आफ्नो पद मामथको 
पदामधकार कायम रहनेछ :– 

(क) ्यस पदमा कामकाज गरररहँदा सम्म, 

(ख) मबदामा रहेको बखि, 

(ग) व्यवस्थापकले अन्यत्र काजमा खटाएको बखि, वा 

(घ) मनलम्बन रहेको बखि । 

८. सेवाको सरुक्षा : यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको रीि नपयुानई कुनै पमन 
श्रमजीवी पत्रकारको सेवाको अन््य गनन सङ्गकने छैन । 

९. काम गने समय : (१) श्रमजीवी पत्रकारले काम गनुन पने समय उपदफा (२) को अधीनमा 
रही व्यवस्थापकले िोङ्गकठदए बमोझजम हनुेछ । 

(२) श्रमजीवी पत्रकारले प्र्येक हप्तामा काम गनुन पने समय अठिालीस घण्टाभन्दा 
बढी हनुे छैन र प्र्येक हप्तामा मनजले आलोपालो गरी एक ठदन साप्ताङ्गहक मबदा पाउनेछ । 

(३) कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई उपदफा (२) बमोझजम िोङ्गकएको समय भन्दा 
बढी समय काममा लगाएमा िोङ्गकए बमोझजम थप सङु्गवधा ठदन ुपनेछ । 

१०. हाझजरी र मबदा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्र्येक व्यवस्थापकले सञ्चार प्रमिष्ठानमा काम गने 
श्रमजीवी पत्रकारहरूको हाझजरी ङ्गकिाब राख्न ुपनेछ । 

(२) प्र्येक श्रमजीवी पत्रकारले व्यवस्थापकले िोकेको समयमा मनयममि रूपले 
आफ्नो कायानलय वा कायनक्षेत्रमा उपझस्थि भई काम गनुन पनेछ । सामान्यिया मबदा स्वीकृि 
नगराई कायानलय वा कायनक्षेत्रमा अनपुझस्थि हनु ुहुँदैन । 
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(३) श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने सावनजमनक मबदा, भैपरी आउने िथा पवन मबदा, 
मबरामी मबदा, घर मबदा, सु् केरी मबदा, सु् केरी स्याहार मबदा, ङ्गकररया मबदा र बेिलवी मबदा 
िोङ्गकए बमोझजम हनुे छन ्। 

 

 

 

 

पररच्छेद – ३ 

पाररश्रममक िथा क्षमिपूमिन 

११. न्यूनिम पाररश्रममक मनधानरण समममि : (१) श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनिम पाररश्रममक 
रकम मनधानरण गनन िथा ्यस्िो पाररश्रममक रकम आवश्यकिा अनसुार पनुरावलोकन गने 
सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष मसफाररस गननको लामग देहायका सदस्यहरू भएको एक 
न्यूनिम पाररश्रममक मनधानरण समममि गठन हनुेछ :– 

(क) सञ्चारको क्षेत्रमा ङ्गवझशष्ट योगदान पयुानएका  

व्यझिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनयिु गरेको 

 व्यझि       – अध्यक्ष 

(ख) प्रमिमनमध (राजपत्राङ्गङ्कि प्रथम शे्रणी), सञ्चार िथा 

 सूिना प्रङ्गवमध मन्त्रालय    – सदस्य 

(ग) प्रमिमनमध (राजपत्राङ्गङ्कि प्रथम शे्रणी), श्रम, रोजगार 

                                                           
  लैङ्गिक समानिा कायम गनन िथा लैङ्गिक ङ्गहंसा अन््य गनन केही नेपाल ऐनलाईइ संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा थप। 

  पङ्गहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

     नेपालको संङ्गवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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 िथा सामाझजक सरुक्षा मन्त्रालय    – सदस्य 

(घ) नेपाल पत्रकार महासंघको सभापमि   – सदस्य 

(ङ) श्रमजीवी पत्रकारहरूमध्येबाट कम्िीमा एकजना 

 मङ्गहला रहने गरी नेपाल पत्रकार महासंघले िोकेका 

 िीनजना      – सदस्य 

(ि) व्यवस्थापकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीि  

गरेका िीनजना      – सदस्य 

(छ) कमनिारी वा कामदारमध्येबाट नेपाल सरकारले 

 मनोनीि गरेको एकजना      – सदस्य 

(ज) श्रम िथा अथन सम्बन्धी ङ्गवशेर्ज्ञहरूमध्येबाट नेपाल 

 सरकारले मनोनीि गरेको एकजना   – सदस्य 

(ि) प्रसे रझजष्ट्रार     – सदस्य–सझिव 

(२) समममिको अध्यक्ष िथा मनोनीि सदस्यको पदावमध दईु वर्नको हनुेछ । 

(३) यस ऐनमा लेझखएदेझख बाहेक समममिको अन्य काम, किनव्य र अमधकार िोङ्गकए 
बमोझजम हनुेछ । 

(४) समममिको बैठक सम्बन्धी कायनङ्गवमध समममि आफैं ले मनधानरण गरे बमोझजम 
हनुेछ। 

११क.नपेाल सरकारले न्यूनिम पाररश्रममक मनधानरण गनन सक्न े: दफा ११ मा जनुसकैु कुरा 
लेझखएको भए िापमन समममिले कुनै कारणवश श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनिम पाररश्रममक 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा थप । 
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मनधानरण गरी नेपाल सरकार समक्ष मसफाररस गनन नसकेमा नेपाल सरकारले नै श्रमजीवी 
पत्रकारको न्यूनिम पाररश्रममक मनधानरण गनन सक्नेछ । 

१२. पाररश्रममक िथा भत्ता पाउन े : (१) श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार प्रमिष्ठानमा काम गरे बापि 
मामसक पाररश्रममक पाउनछे । 

(२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले पकाएको पाररश्रममक िथा भत्ता मनज जनुसकैु व्यहोराले 
सञ्चार प्रमिष्ठानको सेवामा नरहेमा पमन पाउनेछ । 

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्िरगि बनेको मनयम बमोझजम बाहेक कुनै श्रमजीवी 
पत्रकारको मामसक पाररश्रममक कट्टा गररने छैन । 

(४) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले पाउने पाररश्रममक मनज मबदामा बसेको बखि रोङ्गकन े
छैन । 

१३. वाङ्गर्नक िलब बङृ्गि : प्र्येक श्रमजीवी पत्रकारले एक वर्नको सेवा पूरा गरेपमछ िोङ्गकए 
बमोझजम एउटा िलब बङृ्गि पाउनेछ । 

१४. उपिार िथा क्षमिपूमिन सम्बन्धी व्यवस्था : सञ्चार प्रमिष्ठानको कामको मसलमसलामा कुनै 
श्रमजीवी पत्रकारलाई िोटपटक लागेमा वा मनजको अिभि भएमा वा मृ् य ु भएमा वा 
मनजको व्यझिगि सम्पझत्त नष्ट भएमा मनजले वा दफा १६ मा उल्लेख भए बमोझजमको 
व्यझिले िोङ्गकए बमोझजमको उपिार खिन वा क्षमिपूमिनको रकम सम्बझन्धि सञ्चार 
प्रमिष्ठानबाट पाउनेछ । 

१५. पाररश्रममक कट्टी गननमा प्रमिबन्ध : (१) श्रमजीवी पत्रकारको पाररश्रममक देहायको अवस्थामा 
बाहेक अरू अवस्थामा कट्टी गररनेछैन :– 

(क) लागेको जररबाना कट्टी गनुन परेमा, 

(ख) गैर हाझजर बापि कट्टी गनुन परेमा, 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(ग) जानीजानी वा लापरवाही साथ काम गदान सञ्चार प्रमिष्ठानलाई पु् न 
गएको नोक्सानी बापि कट्टी गनुन परेमा, 

(घ) पाररश्रममकबाट कट्टी हनुे गरी अझघ ठदएको पेश्की रकम कट्टी गनुन 
परेमा, 

(ङ) सरकारी अड्डा वा अदालिको आदेश बमोझजम मिनुन बिुाउन ुपने कुनै 
रकम कट्टी गनुन परेमा, 

(ि) प्रिमलि कानून बमोझजम ला्ने आय कर वा अन्य कुनै कर कट्टी 
गनुन परेमा, वा 

(छ) िोङ्गकए बमोझजम कुनै रकम कट्टी गनुन परेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम कट्टी हनुे रकमको हद, कट्टी गररने िररका र अवमध िथा 
ि्सम्बन्धी अन्य कुरा िोङ्गकए बमोझजम हनुेछ । 

१६. बाकँी रकम भिुानी पाउने : (१) कुनै श्रमजीवी पत्रकारको सञ्चार प्रमिष्ठानको सेवाबाट 
अवकाश प्राप्त गरे पिाि वा सो सेवामा छँदै मृ् य ुभई यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको 
मनयम बमोझजम पाउने रकम सञ्चार प्रमिष्ठानबाट मलन बाँकी भएमा ्यस्िो रकम श्रमजीवी 
पत्रकार स्वयंले वा मनजले इच्छाएको व्यझिले पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजमको रकम मलन श्रमजीवी पत्रकारले कसैलाई पमन 
नइच्छाएकोमा ्यस्िो रकम मनजको पररवारको सबैभन्दा नजीकको हकवालाले पाउनेछ । 

पररच्छेद – ४ 

कल्याणकारी व्यवस्था 

१७. कल्याणकारी कोर् : व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारको हक, ङ्गहि र सरुक्षाको लामग िोङ्गकए 
बमोझजमको एक कल्याणकारी कोर् खिा गनुन पनेछ । 

१८. उपदान, संिय कोर् र और्मध उपिार िथा अन्य सङु्गवधा : श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउन े
उपदान, संिय कोर्, और्मध उपिार िथा अन्य सङु्गवधा िोङ्गकए बमोझजम हनुेछ । 
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१९. स्वामम्व पररविननले प्रमिकूल असर नपने : सञ्चार प्रमिष्ठानमा भएको स्वामम्वको पररविननले 
्यस्िा सञ्चार प्रमिष्ठानमा कायनरि श्रमजीवी पत्रकारहरूको सेवा, शिन िथा सङु्गवधामा कुनै 
प्रमिकूल असर पने छैन । 

२०. मकान पने गरी सेवा, शिन िथा सङु्गवधामा पररविनन नगररन े: श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई मकान पने 
गरी मनजको सेवाको शिन िथा सङु्गवधामा पररिवनन गररने छैन । 

पररच्छेद – ५ 

अवकाश र दरबन्दी कटौिी 

२१. अवकाश : (१) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअझघ वा प्रारम्भ भएपमछ गरी श्रमजीवी पत्रकारको रूपमा 
अङ्गवझच्छन्न २५ वर्न सेवा अवमध पूरा गरेको श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले सेवाबाट 
अवकाश ठदन सक्नेछ । 

(२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले व्यवस्थापकलाई िीन मङ्गहनाको अग्रीम सूिना ठदई 
सञ्चार प्रमिष्ठानको सेवाबाट स्वेझच्छक अवकाश मलन सक्नेछ । 

२२. दरबन्दी कटौिी : (१) सञ्चार प्रमिष्ठानको आम्दानी घट्न गएकोले वा व्यवस्थापकले लगानी 
घटाई सञ्चार प्रमिष्ठान सञ्चालन गनन िाहेमा सोही अनपुािमा दरबन्दी कटौिी गरी श्रमजीवी 
पत्रकारलाई सेवाबाट अवकाश ठदन सक्नेछ । 

िर यसरी दरबन्दी कटौिी गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई सञ्चार प्रमिष्ठानको सेवाबाट 
अवकाश ठदंदा एकै ङ्गकमसमको काममा कायनरि एक वर्नको अङ्गवझच्छन्न सेवा अवमध पूरा 
गरेका श्रमजीवी पत्रकारहरूमध्ये ्यस्िो काममा सबै भन्दा पमछ मनयिु भएकालाई पङ्गहले 
कटौिी गने क्रमले कटौिी गरी सेवाबाट अवकाश ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम दरबन्दी कटौिी गनुन परेमा सो गनुन परेको कारण 
सङ्गहिको सूिना व्यवस्थापकले प्रसे रझजष्ट्रार र सम्बझन्धि श्रमजीवी पत्रकारलाई िीन मङ्गहना 
अगावै ठदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोझजम एक पटक दरबन्दी कटौिी गररसकेपमछ एक वर्नमभत्र 
पनुः दरबन्दी मसजनना गनन वा करारमा कुनै श्रमजीवी पत्रकार मनयिु गनन पाइने छैन । 



www.lawcommision.gov.np 

12 
 

(४) उपदफा (३) ङ्गवपरीि कुनै व्यवस्थापकले सो अवमधमभत्र कुनै व्यझिलाई 
श्रमजीवी पत्रकारमा मनयिु गरेमा पङ्गहले दरबन्दी कटौिीमा परेको श्रमजीवी पत्रकारले सो 
सञ्चार प्रमिष्ठानमा मनयझुि पाउँ भनी सम्बझन्धि व्यवस्थापक समक्ष मनवेदन गनन सक्नेछ । 
यसरी परेको मनवेदन अनसुार सम्बझन्धि व्यवस्थापकले ्यस्िो श्रमजीवी पत्रकारलाई मनयझुि 
ठदन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोझजम व्यवस्थापकले मनयझुि नठदएमा ्यस्िो व्यझिले प्रसे 
रझजष्ट्रार समक्ष उजूरी गनन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोझजम परेको उजूरी मनामसव देझखएमा प्रसे रझजष्ट्रारले 
मनवेदकलाई मनयझुि ठदन ुभनी सम्बझन्धि व्यवस्थापकलाई आदेश ठदन सक्नछे । यसरी प्रसे 
रझजष्ट्रारबाट आदेश भएमा सम्बझन्धि व्यवस्थापकले ्यस्िो व्यझिलाई पनुः श्रमजीवी 
पत्रकारमा मनयझुि गनुन पनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोझजम प्रसे रझजष्ट्रारले ठदएको आदेश उपर झित्त नबझु्ने पक्षले 
पैिीस ठदन मभत्र सम्बझन्धि उच्ि अदालिमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

२३. सञ्चार प्रमिष्ठान बन्द गनन सक्न े: (१) व्यवस्थापकले आफूले सञ्चालन गरेको सञ्चार प्रमिष्ठान 
कुनै कारणले बन्द गनन िाहेमा सो कुराको सूिना प्रसे रझजष्ट्रार र सम्बझन्धि श्रमजीवी 
पत्रकारहरूलाई िीन मङ्गहना अगावै ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम सञ्चर प्रमिष्ठान बन्द हनुे भई श्रमजीवी पत्रकारले स्विः 
अवकाश पाउने भएमा वा दफा २२ बमोझजम दरबन्दी कटौिी भई श्रमजीवी पत्रकारले 
अवकाश पाउने भएमा व्यवस्थापकले सम्बझन्धि श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई िोङ्गकएबमोझजम 
सङु्गवधा ठदन ुपनेछ । 

२४. उजरुी गनन सक्न े : (१) यस ऐन बमोझजम श्रमजीवी पत्रकारले पाउन ुपने कुनै सङु्गवधा वा 
रकम सञ्चार प्रमिष्ठानबाट नपाएमा वा व्यवस्थापकले यो ऐन वा यस ऐन अन्िरगि बनेको 
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मनयम बमोझजमको कुनै काम नगदान कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई मकान पनन गएमा ्यस्िो 
श्रमजीवी पत्रकारले पैंिीस ठदन मभत्र प्रसे रझजष्ट्रार समक्ष उजरुी गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम परेको उजूरी मनामसव ठहरेमा िोङ्गकएको समममिले 
उजरुवालाको माग बमोझजमको कुनै सङु्गवधा वा रकम वा अन्य कायन सम्बझन्धि सञ्चार 
प्रमिष्ठानबाट ठदन वा गनन लगाई जानीजानी ठदन ुपने सङु्गवधा वा रकम नठदएको वा गनुनपने 
काम नगरेको देझखएमा ्यस्िो व्यवस्थापकलाई एकहजारदेझख दईुहजार रूपैयाँसम्म जररबाना 
गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोझजम िोङ्गकएको समममिले गरेको मनणनयबाट मकान पने व्यझिले 
पैंिीस ठदन मभत्र सम्बझन्धि परुावेदन अदालिमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

आिरण, सजाय र पनुरावेदन 

२५. आिरण : श्रमजीवी पत्रकारहरूले िोङ्गकए बमोझजम आिरणको पालना गनुन पनेछ । 

२६. सजाय : (१) पद अनसुारको आिरण नगने श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले देहाय 
बमोझजमको कुनै सजाय गनन सक्नेछ :– 

(क) साधारण सजाय : 

(१) नमसहि ठदन,े 

(२) बढीमा दईु वाङ्गर्नक पाररश्रममक बङृ्गि रोक्का गने, वा 

(ख) ङ्गवशेर् सजाय : सेवाबाट हटाउने । 

(२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारको काम सन्िोर्जनक नभएमा वा अनशुासनहीन काम 
गरेमा व्यवस्थापकले साधारण सजाय गनन सक्नेछ । 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(३) देहायको कुनै अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले ङ्गवशेर् सजाय गनन 
सक्नेछ:– 

(क) बराबर आिरण सम्बन्धी कुरा उल्लंघन गरेमा, 

(ख) बराबर अनशुासनहीन काम गरेमा, 

(ग) बराबर आफ्नो पदको झजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 

(घ) मबदा स्वीकृि नगराई वा व्यवस्थापकलाई जानकारी नठदई आफ्नो 
काममा ६० ठदन भन्दा बढी अनपुझस्थि भएमा । 

२७. मनलम्बन गनन सक्न े: (१) कुनै श्रमजीवी पत्रकारको सम्बन्धमा दफा २६ मा लेझखएको कुनै 
अमभयोगको जाँिबिु गनुन पने भएमा जाँिबिु समाप्त नहनु्जेल सम्म ्यस्िो श्रमजीवी 
पत्रकारलाई व्यवस्थापकले मनलम्बन गनन सक्नेछ । िर देहायको अवस्था नभई साधारणिया 
मनलम्बन गररने छैन :– 

(क) मनलम्बन नगरी श्रमजीवी पत्रकारलाई काम गनन ठदंदा िटु्टा सबदु 
प्रमाण संकलन गनन सक्ने वा आफ्नो ङ्गवरूिको सबदु प्रमाण गायब 
गनन सक्ने सम्भावना भएमा, वा 

(ख) मनलम्बन नगरी श्रमजीवी पत्रकारलाई काम गनन ठदंदा सञ्चार 
प्रमिष्ठानलाई हानी नोक्सानी हनुे भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई िीन मङ्गहना भन्दा बढी 
अवमध मनलम्बन गनुन हुँदैन । 

(३) उपदफा (१) बमोझजम मनलम्बनमा परेको श्रमजीवी पत्रकार सेवामा बहाल 
भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा मनजको मनलम्बन समाप्त हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोझजम मनलम्बन भएको श्रमजीवी पत्रकारले ्यस्िो मनलम्बनको 
अवमधभर आधा पाररश्रममक पाउनेछ र मनज उपर लागेको अमभयोगबाट सफाई पाएमा ्यसरी 
मनलम्बन भएको अवमधभरको पूरा पाररश्रममक पाउनछे । 
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२८. सफाई पेश गने मौका ठदन ु पने : व्यवस्थापकले कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई सजाय ठदन 
आदेश ठदन ु भन्दा अझघ कारवाही गनन लामगएको कारण उल्लेख गरी सो श्रमजीवी 
पत्रकारलाई उझिि म्याद ठदई आफ्नो सफाई पेश गनन मौका ठदन ु पनेछ । यसरी मौका 
ठदँदा मनजमामथ लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले ङ्गकङ्गटएको र प्र्येक आरोप कुन कुन कुरामा 
आधाररि छ सो समेि खलुाउन ुपनेछ । 

२९. ङ्गवशरे् सजायको आदेश ठदन ुभन्दा पङ्गहले सजाय प्रस्िाव गनुन पने : ङ्गवशेर् सजायको आदेश 
ठदन ुभन्दा पङ्गहले व्यवस्थापकले दफा २८ बमोझजम सफाई पेश गनन ठदइएको म्याद मभत्र 
सफाई पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाई सन्िोर्जनक नभएमा ्यस्िो श्रमजीवी 
पत्रकारलाई ठदन लामगएको प्रस्िाङ्गवि सजाय ङ्गकन नठदन ुभनी यस सम्बन्धमा उझिि म्याद 
ठदई स्पष्टीकरण मा्न ुपनेछ । 

३०. सजाय गनन सक्न े: दफा २८ वा दफा २९ बमोझजम सफाई वा स्पष्टीकरण नै नठदएमा वा 
सो अनसुार ठदएको सफाई वा स्पष्टीकरण सन्िोर्जनक नभई ्यस्िो श्रमजीवी पत्रकारलाई 
सजाय गनुन पने भएमा व्यवस्थापकले दफा २६ बमोझजमको कुनै सजाय गनन सक्नेछ । 

३१. पनुरावेदन : दफा ३० बमोझजम व्यवस्थापकले गरेको सजायउपर झित्त नबझु्ने व्यझिले 
पैंिीस ठदनमभत्र प्रिमलि कानून बमोझजम स्थापना भएको श्रम अदालिमा पनुरावेदन गनन 
सक्नेछ । 

पररच्छेद – ७ 

ङ्गवङ्गवध 

३२. अमधकार प्र्यायोजन : नपेाल सरकारले यस ऐन बमोझजम आफूलाई प्राप्त भएको अमधकार 
नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी कुनै मनकाय वा नेपाल सरकारको कुनै अमधकृि 
कमनिारीलाई प्र्यायोजन गनन सक्नेछ । 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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३३. दण्ि सजाय : (१) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले गरेको काम कारवाहीबाट सञ्चार प्रमिष्ठानलाई 
हामन नोक्सानी हनु गएमा सो भए गरेको मममिले िीन मङ्गहना मभत्र व्यवस्थापकले नालेस गनन 
सक्नेछ । 

(२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले जानीजानी वा लापरवाहीसाथ कुनै काम गरेकोले सञ्चार 
प्रमिष्ठानलाई कुनै हानी वा नोक्सानी हनु गएको ठहररएमा ्यस्िो श्रमजीवी पत्रकारबाट 
भएको हामन नोक्सानीको हजानना भराउन लगाई मनजलाई एकहजार देझख दईुहजार रूपैयाँसम्म 
जररबाना हनु सक्नेछ । 

 (३) कुनै व्यवस्थापकले पटक–पटक यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम 
ङ्गवपरीि कुनै काम गरेमा प्रसे रझजष्ट्रारले ्यस्िो व्यवस्थापकलाई पच्िीस हजार रूपैयाँसम्म 
जररवाना गनन सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोझजम भएको सजायउपर झित्त नबझु्ने व्यवस्थापकले ्यस्िो 
सजाय भएको मममिले पैंिीस ठदनमभत्र सम्बझन्धि उच्ि अदालिमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

३३क.सङु्गवधा रोक लगाउन मसफाररस गनन सक्न े: कुनै सञ्चार प्रमिष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन 
अन्िगनि बनेको मनयम ङ्गवपरीि कुनै काम गरेमा पेर्स रझजष्ट्रारले ्यस्िो सञ्चार प्रमिष्ठानलाई 
देहाय बमोझजमका सङु्गवधा प्रदान गननबाट रोक लगाउन सम्बझन्धि मनकायमा मसफाररस गनन 
सक्नेछ :– 

(क)  सञ्चार प्रमिष्ठानले पत्रपमत्रका प्रकाशन गने भएमा ्यस्िो पत्रपमत्रकालाई 
प्रिमलि कानून बमोझजम पत्रपमत्रका वगीकरणमा समावेश नगनन, 

(ख)  नेपाल सरकारबाट ठदने अनदुान वा ङ्गवज्ञापनमा रोक लगाउन वा कटौिी गनन, 

(ग)  सञ्चार सामग्री एवं सोसँग सम्बझन्धि कच्िा पदाथनको आयािमा रोक लगाउन, 

(घ)   सरकारी भ्रमण दलमा सहभागी नगराउन । 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा थप । 



www.lawcommision.gov.np 

17 
 

३४. कमनिारी िथा कामदारको मनयझुि, सेवाको शिन र सङु्गवधा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) श्रमजीवी 
पत्रकारको मनयझुि, सेवाको शिन र सङु्गवधाका सम्बन्धमा यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू 
कमनिारी िथा कामदारका हकमा समेि समान रूपमा लागू हनुेछन ्।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भए िापमन सावनजमनक सञ्चार 
प्रमिष्ठानमा कायनरि श्रमजीवी पत्रकार, कमनिारी वा कामदारको पाररश्रममक िथा सङु्गवधा 
बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू सम्बझन्धि सञ्चार प्रमिष्ठानको सेवा, शिन र सङु्गवधा सम्बन्धी 
कानून बमोझजम हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भए िापमन सावनजमनक सञ्चार 
प्रमिष्ठानमा कायनरि श्रमजीवी पत्रकार, कमनिारी वा कामदारले यस ऐनमा लेझखएभन्दा बढी 
पाररश्रममक िथा सङु्गवधा पाउने भएमा ्यस्िो बढी पाररश्रममक िथा सङु्गवधा पाउन यस ऐनले 
कुनै बाधा पयुानएको मामनन ेछैन । 

३४क.िेि यमुनयन गठन गनन सक्न े: श्रमजीवी पत्रकारहरूले आफ्नो व्यवसाङ्गयक िथा पेशागि हक 
ङ्गहिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गने सम्बन्धमा आफू कायनरि सञ्चार प्रमिष्ठानमा िेि यूमनयन 
सम्बन्धी प्रिमलि कानूनको अधीनमा रही िेि यमुनयन गठन गनन सक्नेछन ्।  

३४ख.ङ्गववाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) श्रमजीवी पत्रकार, कमनिारी वा कामदार र सञ्चार 
प्रमिष्ठानका व्यवस्थापनबीि सेवा शिन र सङु्गवधा सम्बन्धी कुनै ङ्गवर्यमा ङ्गववाद उठेमा प्रसे 
रझजष्ट्रारले वािान, मेलममलाप वा मध्यस्थ जस्िा ङ्गवमभन्न माध्यमबाट ्यस्िो ङ्गववाद समाधान गनन 
गराउन   सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजमको माध्यमबाट कुनै ङ्गववाद समाधान हनु नसकेमा ्यस्िो 
ङ्गववादको समाधान प्रिमलि श्रम कानून बमोझजम हनुेछ ।  

३४ग. क्षमिा ङ्गवकास सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नपेाल सरकार िथा सञ्चार प्रमिष्ठानले श्रमजीवी 
पत्रकारको व्यवसाङ्गयक दक्षिा, क्षमिा र सीप ङ्गवकासको लामग अध्ययन िथा िामलमको 
व्यवस्था गनुन पनेछ ।  

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  पङ्गहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(२) उपदफा (१) बमोझजमको कायनको लामग नेपाल सरकारले सञ्चार प्रमिष्ठानलाई 
आमथनक िथा प्राङ्गवमधक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ र सञ्चार प्रमिष्ठानले आफ्नो वाङ्गर्नक 
कुल आयको एक प्रमिशि रकम छुट्याउन ुपनेछ । 

३४घ. मनरीक्षण िथा अनगुमन गनन सक्न े: (१) सञ्चार प्रमिष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि 
बनेको मनयम ङ्गवपरीि कुनै काम गरे वा नगरेको सम्बन्धमा प्रसे रझजष्ट्रारले कुनै सञ्चार 
प्रमिष्ठानको मनरीक्षण िथा अनगुमन गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोझजम मनरीक्षण िथा अनगुमन गदान कुनै सञ्चार प्रमिष्ठानले यो 
ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम ङ्गवपरीि कुनै काम गरेको देझखएमा पेर्स रझजष्ट्रारले 
्यस्िो सञ्चार प्रमिष्ठानलाई आवश्यक मनदेशन ठदन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोझजम पेर्स रझजष्ट्रारले ठदएको मनदेशनको पालना गनुन सम्बझन्धि 
सञ्चार प्रमिष्ठानको किनव्य हनुेछ । 

३४ङ.यस ऐनको व्यवस्था लागू नहनु े: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेझखएको भए 
िापमन नेपाल सरकारले समममिसँगको परामशनमा नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी 
िोङ्गकठदएको कुनै सञ्चार प्रमिष्ठानको हकमा यस ऐनको कुनै व्यवस्था लागू हनुे छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम नेपाल सरकारले यस ऐनको कुनै व्यवस्था कुनै सञ्चार 
प्रमिष्ठानको हकमा लागू नहनुे गरी िोक्दा देहायका आधार मलन सक्नेछ :– 

(क) पत्रपमत्रकाको मबक्री संख्या, 

(ख) रेमियो यन्त्रको क्षमिा, 

(ग) केबलु टेमलमभजनको ग्राहक संख्या, 

(घ) ङ्गहट्स हनुे अनलाईन पमत्रका संख्या, 

(ङ) कायनक्रम उ्पादन संख्या, 

(ि) समािार ङ्गविरण संख्या । 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा थप । 



www.lawcommision.gov.np 

19 
 

३५. प्रिमलि कानून बमोझजम हनु े : यो ऐनमा लेझखए जमि कुरामा यसै ऐन बमोझजम र अरूमा 
प्रिमलि कानून बमोझजम हनुेछ । 

३६. मनयम िथा ङ्गवमनयम बनाउन े अमधकार : (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन नपेाल 
सरकारले आवश्यक मनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

(२) यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको अधीनमा रही प्र्येक सञ्चार 
प्रमिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कमनिारी वा कामदारको सेवा, शिन एवं सङु्गवधा सम्बन्धी ङ्गवमनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोझजम सञ्चार प्रमिष्ठानले ङ्गवमनयम बनाउँदा यो ऐन र यस ऐन 
अन्िगनि बनेको मनयममा िोङ्गकएको सेवा, शिन र सङु्गवधाभन्दा कम हनुे गरी ङ्गवमनयम बनाउन 
सक्ने छैन । 

 

 

 

 

                                                           
  पङ्गहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   रष्टव्य : (१)  केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु :  

    ”श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

(२) श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी (पङ्गहलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु :– 

  ”पमत्रका व्यवस्थापन” को सट्टा “सञ्चार प्रमिष्ठान” । 

(३) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूः– 

  “पनुरावेदन अदालि” को सट्टा “उच्ि अदालि” । 


