पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना तथा सञ्चालन ननर्दे त्तिका, २०७५
मत्तरत्रपररषद्बाट स्वीकृत
नमनत-२०७५।१२।४
प्रस्तावना: पत्रकाररता पेिालाई मर्ाादर्दत, सुरत्तित, सम्माननत र स्वतरत्र बनाउन, पत्रकारहरुको िमता
अनिवृद्धिमा सहर्ोग पु-र्ाउन, द्वरर्दपीनित पत्रकार वा ननजको पररवारको सर्दस्र्लाई सहर्ोग प्रर्दान गना तथा
पत्रकारलाई मानसक वृत्ति प्रर्दान गनाको लानगपत्रकार वृत्ति कोष स्थापना गरी सञ्चालन गना आवश्र्क
िएकोले ,
सुिासन (व्र्वस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ को र्दफा ४५ ले दर्दएको अनिकार प्रर्ोग गरी नेपाल
सरकारले र्ो ननर्दे त्तिका बनाएको छ।
१. संत्तिप्त नाम र प्रारम्ि: (१) र्स ननर्दे त्तिकाको नाम "पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना तथा सञ्चालन ननर्दे त्तिका,
२०७५" रहेको छ।
(२) र्ो ननर्दे त्तिका तुरुरत प्रारम्ि हुनेछ।
२. पररिाषा: द्धवषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स ननर्दे त्तिकामा,(क) "कोष" िन्नाले र्दफा ३ बमोत्तजमको पत्रकार वृत्ति कोष सम्झनुपछा।
(ख) "जेष्ठ पत्रकार" िन्नाले पत्रकाररता िेत्रमा कम्तीमा तीस वषा ननररतर र्ोगर्दान
पुर्ााएका र पैंसट्ठी वषा उमेर पूरा िएका व्र्त्ति सम्झनुपछा ।
(ग) "द्वरद्व पीनितपत्रकार" िन्नाले पत्रकारको रुपमा आफ्नो कताव्र् पालना गर्दाा वा गरे को
कारणले द्वरद्वमा परी मृत्र्ु वा अङ्गिङ्ग िएको वा कुटद्धपट गररएको वा चल वा अचल
सम्पिी कब्जा, तोिफोि वा नष्ट गररएको वा काम गरररहेको िेत्रबाट अरर्त्र
द्धवस्थापन िएको पत्रकार सम्झनु पछा ।
(घ) "पत्रकार" िन्नाले सञ्चार प्रनतष्ठानमा व्र्वस्थापकीर् तथा प्रिासकीर् अनिकार प्राप्त
गरे को व्र्त्ति बाहेक सञ्चार सम्बरिी व्र्वसार् वा सेवालाई प्रमुख व्र्वसार् अपनाई
पाररश्रनमक नलई सञ्चार प्रनतष्ठानमा पूणा वा आंत्तिक समर् काम गने नेपाली नागररक
सम्झनुपछा र सो िब्र्दले सञ्चार प्रनतष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पार्दन,
सम्पार्दन

वा

सम्प्रेषण

गने

प्रिान

सम्पार्दक,

सम्पार्दक,

सं वार्दर्दाता,

त्तस्िञ्जर,

समाचारवाचक, कार्ाक्रम ननर्दे िक, अनुवार्दक, वेव निजाइनर, पेज मेकर, स्तम्ि
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ले खक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्र्ामेरामेन, व्र्ङ्गर् त्तचत्रकार, कार्ाक्रम ननमााता वा
सञ्चालक, दृश्र् वा िाषा सम्पार्दक जस्ता पत्रकाररता पेिासँग सम्बत्तरित व्र्त्ति र
द्वरर्द पीनित पत्रकारसमेतलाई जनाउँछ।
(ङ) "पररवार" िन्नाले पत्रकारसँग बस्ने तथा ननज आफैंले पालन पोषण गनुप
ा ने पनत, पत्नी,
ु , िमापत्र
ु ी, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पछा र सो
छोरा, छोरी, िमापत्र
िब्र्दले मद्धहलापत्रकारको हकमा ननजको सासु, ससुरा समेतलाई जनाउँछ।
(च) "मरत्रालर्" िन्नाले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रद्धवनि मरत्रालर् सम्झनुपछा।
(छ) "मानसक वृत्ति" िन्नाले सनमनतले ननिाारण गरे बमोत्तजम जेष्ठ पत्रकारलाई प्रत्र्ेक
मद्धहना प्रर्दान गररने ननत्तित रकम सम्झनु पछा ।
(ज) "वृत्ति" िन्नाले पत्रकाररतामा द्धक्रर्ािील व्र्त्तिहरुको िमता अनिवृद्धि गना र लामो
समर् ननररतर र्ोगर्दान गरे का जेष्ठ पत्रकारहरुलाई सम्मान स्वरुप दर्दइने मानसक
वृत्ति सम्झनु पछा।
(झ) "सनमनत" िन्नाले र्दफा ४ बमोत्तजम गठन िएको कोष सञ्चालक सनमनत सम्झनुपछा।
३.

कोषको स्थापना: (१) पत्रकारलाई सहर्ोग तथा वृत्ति उपलब्ि गराउन पत्रकार वृत्ति कोष नामको एक
कोष स्थापना गररनेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोत्तजमको कोषमा र्दे हार् बमोत्तजमको रकम रहनेछ:(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) स्वर्दे िी सं घ, सं स्था वा व्र्त्तिबाट प्राप्त रकम,

(ग) द्वरद्व द्धपनित पत्रकार कल्र्ाण कोषको सम्पूण ा रकम
(घ) मरत्रालर्ले स्थापना गरे को पत्रकार वृत्तिकोषमा रहे को रकम
(३) उपर्दफा (१) बमोत्तजमको कोषमा रहने रकम बैंक तथा द्धविीर् सं स्था सम्बरिी प्रचनलत कानून
बमोत्तजम स्थाद्धपत 'क' वगाको कुनै बात्तणज्र् बैंकमा खाता खोली जम्मा गररनेछ।
(४) कोषको मुद्दती खाताबाट प्राप्त हुने व्र्ाज रकम सनमनतको नाममा छु ट्टै चल्ती खाता खोली जम्मा
गररनेछ र कोषबाट हुने सबै खचा सोही चल्ती खातामा जम्मा हुन आएको रकमबाट व्र्होररनेछ।
ु
(५) सनमनतको सर्दस्र्-सत्तचव र सूचना तथा प्रसारण द्धविागको लेखा प्रमुखको सं र्ि
हस्तािरबाट
खाताको सञ्चालन हुनछ
े ।
(६) नेपाल सरकारले कोष द्धवघटन गने ननणार् गरे मा कोषमा रहेको बाँकी रकम सत्तञ्चत कोषमा र्दात्तखल
हुनेछ।
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४. सनमनतको गठन: (१) कोष सञ्चलन गनाका लानग एक कोष सञ्चालक सनमनत रहनेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोत्तजमको सनमनतको गठन र्दे हार् बमोत्तजम हुनेछ:(क) सत्तचव, सञ्चार तथा सूचना प्रद्धवनि मरत्रालर्

- अध्र्ि

(ख) सहसत्तचव, अथा मरत्रालर्

- सर्दस्र्

(ग) सहसत्तचव, गृह मरत्रालर्

- सर्दस्र्

(घ) सहसत्तचव, सञ्चार तथा सूचना प्रद्धवनि मरत्रालर्

- सर्दस्र्

(ङ) अध्र्ि, प्रेस काउत्तरसल नेपाल वा ननजले तोकेको प्रनतनननि

-सर्दस्र्

(छ) मरत्रालर्ले मनोननत गरे का श्रमत्तजवी पत्रकारहरु मध्र्ेवाट
कम्तीमा एकजना मद्धहला सद्धहत र्दुईजना
(ज) महाननर्दे िक, सूचना तथा प्रसारण द्धविाग

- सर्दस्र्
- सर्दस्र्-सत्तचव

(३) उपर्दफा (२) को खण्ि (छ) बमोत्तजमका सर्दस्र्को पर्दावनि तीन वषाको हुनेछ।
५. सनमनतको काम, कताव्र् र अनिकार: सनमनतको काम, कर्ाव्र् र अनिकार र्दे हार् बमोत्तजम हुनेछ:(क) जेष्ठ पत्रकारहरु र द्वरर्द द्धपनित पत्रकारहरुको अनिलेख राख्ने र अद्यावनिक गने,
(ख) पत्रकारलाई उपलब्ि गराइने सहर्ोग तथा वृत्ति रकम ननिाारण गने,
(ग) जेष्ठ पत्रकारहरुलाई सम्मान स्वरुप मानसक वृनत उपलब्ि गराउने ।
(घ) पत्रकारहरुको िमता अनिवृद्धि गने/गराउने ।
(ङ) पत्रकारहरुलाई सहर्ोग उपलब्ि गराउन आवश्र्कता अनुसार द्धवनिन्न िेत्रसँग
समरवर् गने।
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(च) द्वरद्व पीनित पत्रकार तथा ननजका पररवारलाई मापर्दण्िका आिारमा सहर्ोग
पुर्ााउने]

र ननजका सरतानलाई छात्रवृत्ति प्रर्दान गने सम्बरिमा आवश्र्क ननणार्

गने।
६. सनमनतको बैठक सम्बरिी कार्ाद्धवनि:(१) सनमनतको बैठक आवश्र्कता अनुसार बस्नेछ।
(२) सनमनतको बैठक सनमनतको अध्र्िले तोकेको नमनत, समर् र स्थानमा बस्नेछ।
(३)

सनमनतको बैठकमा छलफल हुने द्धवषर् सद्धहतको सूचना सनमनतको सर्दस्र्-सत्तचवले बैठक
बस्नु िरर्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सर्दस्र्लाई दर्दनु पनेछ।

(४)

सनमनतको बैठकमा पचास प्रनतितिरर्दा बढी सर्दस्र्हरु उपत्तस्थत िएमा सनमनतको
बैठकको लानग गणपूरक सं ख्र्ा पुगेको मानननेछ।

(५)

सनमनतको बैठकको अध्र्िता सनमनतको अध्र्िले र ननजको अनुपत्तस्थनतमा बैठकमा
उपत्तस्थत सर्दस्र्हरुले आफूमध्र्ेबाट छानेको सर्दस्र्ले गनेछ।

(६)

सनमनतको बैठकमा बहुमतको रार् मारर् हुनछ
े र मत बराबर िएमा बैठकको अध्र्िता
गने व्र्त्तिले ननणाार्क मत दर्दनेछ।

(७)

सनमनतले आवश्र्क ठानेमा सनमनतको कार्ासँग सम्बत्तरित व्र्त्तिलाई बैठकमा आमरत्रण
गना सक्नेछ।

(८)

सनमनतको बैठकको ननणार् सनमनतको सर्दस्र्-सत्तचवले प्रमात्तणत गरी राख्नु पनेछ।

(९)

सनमनतको बैठक सम्बरिी अरर् कार्ाद्धवनि सनमनत आफैंले ननिाारण गरे बमोत्तजम हुनछ
े ।

७. कोषको रकम खचा सम्बरिी: (१) कोषको रकम सनमनतको ननणार् नबना खचा गना पाइनेछैन।
(२) बैंकमा जम्मा िएको रकमबाट प्राप्त व्र्ाज रकमबाट मात्र र्स ननर्दे त्तिकामा उल्ले त्तखत कार्ाको लानग
खचा गना सद्धकनेछ।
(३) व्र्ाज बापत प्राप्त रकम र्दुई आनथाक वषाको अरत्र् सम्ममा खचा निई बाँकी रहेमा त्र्स्तो व्र्ाज
रकम मुद्दती खातामा थप गरी मुद्दती खातामा जम्मा गररनेछ।
(४) कोषको प्रिासकीर् कार्ाको लानग मरत्रालर्लाई द्धवननर्ोत्तजत रकम बाट आवश्र्क रकम द्धवननर्ोजन
गरी खचा गररनेछ।
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८. कोषबाट आनथाक सहर्ोग प्रर्दान नगररने: र्स ननर्दे त्तिकामा अरर्त्र जुनसुकै कुरा ले त्तखएको िए तापनन कुनै
पत्रकारले नेपाल सरकारको कुनै ननकार्बाट एकै प्रकृनतको आनथाक सहार्ता वा राहत प्राप्त गरे को
िएमा ननजलाई र्स ननर्दे त्तिका बमोत्तजमको कोषबाट आनथाक सहर्ोग प्रर्दान गररने छै न।

९. द्धववरण अद्यावनिक राख्नुपने: (१) सनमनतले आफूले गरे को काम कारवाहीको अनिले ख अद्यावनिक गरी राख्नु
पनेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोत्तजम अनिले ख अद्यावनिक राख्ने प्रर्ोजनका लानग सनमनतले माग गरे
बमोत्तजमको द्धववरण प्रेस काउत्तरसल नेपालले सनमनतलाई उपलब्ि गराउनुपनेछ।
१0. मानसक वृत्तिको लानग पत्रकारको छनौट गनुपा ने:(१) सनमनतले मानसक वृत्ति प्रर्दान गना पत्रकार छनौट गर्दाा
र्दे हार् बमोत्तजमको मापर्दण्िका आिारमा गनेछ:(क) प्रचनलत कानून बमोत्तजम नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रसारण द्धविागवाट प्रेस पास
नलएको,
(ख) नेपाल पत्रकार महासं घले नसफाररि गरे को,
(ग) पत्रकाररता िेत्रमा कम्तीमा तीस वषा ननररतर काम गरे को,
(घ) पैसठ्ठी वषा उमेर पूरा िएको,
(ङ) पत्रकाररता िेत्रमा द्धवत्तिष्ठ र्ोगर्दान पु-र्ाएको,
(च) प्रचनलत कानून बमोत्तजम नेपालमा र्दताा िएको सञ्चार माध्र्ममा कार्ारत रहेको।
(२) उपर्दफा (१) बमोत्तजम र्ोग्र्ता पुगेका पत्राकार मध्र्ेबाट छनौट गर्दाा वररष्ठतालाई प्राथनमकता
दर्दनुपनेछ।
१1. कोषको लेखा तथा लेखापरीिण: (१) कोषको लेखा नेपाल सरकारको लेखाप्रणाली बमोत्तजम रात्तखनेछ।
(२) कोषको आरतररक लेखापरीिण सम्बत्तरित कोष तथा लेखा ननर्रत्रक कार्ाालर्बाट र अत्तरतम
ले खापरीिण महालेखा परीिकबाट हुनेछ।
(३) कोषको आर्व्र्र्को लेखा मरत्रालर्ले जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ।
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१2. वाद्धषक
ा प्रनतवेर्दन: (१) कोषले वषािररमा आफूले गरे को काम कारवाहीको वाद्धषक
ा प्रनतवेर्दन आनथाक वषा
समाप्त िएको तीन मद्धहनानित्र मरत्रालर्मा बुझाउनुपनेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोत्तजम प्राप्त िएको वाद्धषक
ा प्रनतवेर्दन मरत्रालर्ले सावाजननक गनेछ।
१3. सनमनतको सत्तचवालर्: सनमनतको सत्तचवालर् सूचना तथा प्रसारण द्धविागमा रहनेछ।
१4. खारे जीीः(१) द्वरद्व पीनित पत्रकार कल्र्ाण कोष ननर्दे त्तिका, २०७० खारे ज गररएको छ ।
(२) द्वरर्द पीनित पत्रकार कल्र्ाण कोष ननर्दे त्तिका, 2070 बमोत्तजम िए गरे का काम कारवाही
र्सै ननर्दे त्तिका बमोत्तजम िए गरे को मानननेछ ।
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