श्रम नियमावली, २०७५
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८२ ले ददएको अदिकार प्रयोग गरी ने पाल सरकारले दे हायका दनयमहरु
बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारम्भिक
1.
संनिप्त िाम र प्रारि: (१) यी दनयमहरुको नाम " श्रम दनयमावली,२०७५" रहे को छ ।
(२) यो दनयमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ।
2.
पररभाषा: दवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस दनयमावलीमा
(क) "ऐन" भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ सम्झनु पछथ ।
(ख) "मन्त्रालय" भन्नाले ने पाल सरकार, श्रम, रोजगार तर्ा सामादजक सुरक्षा मन्त्रालय सम्झनु
पछथ ।
(ग) "दवभाग" भन्नाले श्रम दवभाग सम्झनु पछथ ।
(घ) "कायाथ लय" भन्नाले श्रम कायाथ लय सम्झनु पछथ ।
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पररच्छे द -२
रोजगार सम्बन्धी व्यवस्था
नियनमत रोजगारीीः (१) ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोदजम कुनै रोजगारी दनयदमत हो वा होइन
भन्ने प्रश्न उठे मा सम्बन्धित रोजगारदाता वा श्रदमकले सो बारे मा यदकन गररददन कायाथ लय समक्ष दनवेदन
ददन सक्नेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम कसैको दनवेदन परे मा कायाथ लयले एक मदहनादभत्र श्रदमकले
गररआएको कामको प्रकृदत र दे हायका कुरा समे तको आिारमा त्यस्तो रोजगारी दनयदमत रोजगारी हो
वा होइन भन्ने बारे दनर्थय ददनु पने छः (क) कुनै श्रदमकलाइथ काम गनथ तोदकएको अवदि सदकएपदछ त्यस्तो कामलाइथ दनरन्तरता ददनु
पने वा नपने र दनरन्तरता ददनु पने भए तत्काल अको श्रदमक आवश्यक पने वा नपने ,
(ख) त्यस्तो काम सम्पन्न गने अवदि नतोदकएको भए दनयदमत रुपमा एक वषथ भन्दा बढी
अवदि काम गरे को हो, होइथ न।
(३) उपदनयम (२) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन ऐन वा यस दनयमावली बमोदजम दवभागमा
ददएको कुनै दनवेदन वा अदालतमा परे को कुनै मु द्दामा कुनै रोजगारी दनयदमत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठे मा
दवभाग वा अदालतले सो दवषयमा समे त दनर्थय ददन सक्नेछ।
रोजगार सम्झौता गर्ाा नववरण खुलाउिु पिन ीः ऐन र यस दनयमावली बमोदजम श्रदमक र
रोजगारदाताबीच गररने रोजगार सम्झौतामा ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) मा उल्ले ख गररएका
दवषयका अदतररक्त दे हायका दववरर् समे त खुलाउनु पनेछ:–
(क) रोजगारीको प्रकार,
(ख) श्रदमकले गनुथ पने मु ख्य काम र पद,
(ग) ऐनको दफा १०८ बमोदजम बने को दवदनयमावली सम्झौताको अदभन्न अंग हुने कुरा,
(घ) रोजगार सम्झौता भएको स्र्ान, समय र सो सम्झौता लागू हुने दमदत,
(ङ) श्रदमकले ददने सेवा वा काम सम्बिी अन्य आवश्यक शतथहरु ।
श्रनमकलाई जगे डा राख्र्ा सूचिा नर्िु पिन ीः (१) ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोदजम कुनै
श्रदमकलाई जगेडामा राख्नु अदघ रोजगारदाताले सोको सूचना सम्बन्धित श्रदमकलाइथ ददनु पने छ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजमको सूचनामा दे हायका कुराहरू खु लाउनु पने छ (क) श्रदमकलाई जगेडामा राख्नु पने कारर्,
(ख) जगेडामा राख्नु पने अवदि,
(ग) जगेडामा रान्धखएका श्रदमकको नाम, पद, कायथरत शाखा वा एकाइ र कायथदववरर्,
(घ) जगेडामा रहे को अवदिभर श्रदमकलाइथ ऐनको दफा ३९ बमोदजम दनजले खाइपाइ
आएको पाररश्रदमकको आिा पाररश्रदमक ददने कुरा,
(ङ) रोजगारदाताले आवश्यक ठाने का अन्य कुराहरू ।
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(३) श्रदमकलाई आं दशक रुपमा जगेडा राख्दा सम्भव भएसम्म समान प्रकृदतको काममा
आलोपालो गरी जगेडामा राख्ने व्यवस्र्ा दमलाउनु पने छ र त्यसरी आलोपालो रान्धखएको कुरा समे त
उपदनयम (१) बमोदजमको सूचनामा उल्ले ख गनुथ पनेछ।
श्रनमकलाई अन्य निकाय वा समयमा काममा लगाउि सनकिे ीः (१) यस दनयमावलीमा अन्यत्र
जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन रोजगारदाताले ऐनको दफा १५ बमोदजम जगेडामा राखे को कुनै
श्रदमकलाइथ सो अवदिमा सोही प्रदतष्ठानको अन्य दवभाग, एकाइ वा प्रदतष्ठान मातहतको अन्य दनकायमा
काममा लगाउन सक्नेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम काममा लगाइएको श्रदमकलाइथ दनजको स्वीकृदत दबना दनजले गरी
आएसरहको कामभन्दा न्यूनस्तरको काममा लगाउन वा दनजले खाइपाइ आएको भन्दा कम पाररश्रदमक
तर्ा सुदविा पाउने गरी काममा लगाउन पाइने छै न।
(३) ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा उन्धल्लन्धखत कारर् बाहे क अन्य कुनै मनादसब कारर्बाट
प्रदतष्ठान सञ्चालन हुन नसकेमा रोजगारदाताले त्यसरी प्रदतष्ठान सञ्चालन हुन नसकेको ददन वा समयको
सट्टा अन्य कुनै ददन वा समयमा श्रदमकलाइथ काममा लगाउन सक्नेछ।
(४) यस दनयम बमोदजम अन्य दनकाय वा समयमा श्रदमकलाइथ काममा लगाउँ दा ऐनको दफा २८
दवपरीत नहुने गरी लगाउनु पने छ ।
(५) रोजगारदाताले ऐन वा यस दनयमावली बमोदजम श्रदमकलाइथ जगेडामा राख्दा श्रदमक
आपूदतथकताथ माफथत काममा लगाइएका श्रदमकलाइथ समे त जगेडामा राख्न सक्नेछ। त्यसरी जगेडामा
रान्धखएको सूचना प्रदतष्ठानले सम्बन्धित श्रदमक आपूदतथकताथ लाइथ ददनु पने छ।
(६) उपदनयम (५) बमोदजम जगेडामा रहे को श्रदमकले सम्बन्धित रोजगारदाताबाट ऐन तर्ा यस
दनयमावली बमोदजमको पाररश्रदमक तर्ा सुदविा प्राप्त गनेछ।
पररच्छे द-३
श्रम इजाजत र श्रम स्वीकृनत
श्रम इजाजतको लानग निवे र्ि नर्िु पिन ीः (१) कुनै रोजगारदाताले दवदे शी नागररकलाई काममा
लगाउनु अदघ श्रम इजाजतको लादग अनु सूची-१ बमोदजमको ढाँ चामा दवभागमा दनवेदन ददनु पने छ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम दनवेदन ददँ दा दनवेदनसार् दे हायका दववरर् एवं कागजात संलग्न गनुथ
पने छ (क) ऐनको दफा २२ को उपदफा (३) बमोदजम दे हायका कुरा खुलाइथ प्रकाशन गरे को
दवज्ञापनको सक्कल प्रदत …
(१) प्रदतष्ठानको लादग आवश्यक पद, संख्या र गनुथ पने मु ख्य काम,
(२) आवश्यक न्यूनतम शै दक्षक योग्यता, अनु भव तर्ा तालीम,
(३) छनौट दवदि,
(४) दरखास्त ददने अन्धन्तम दमदत र स्र्ान,
(५) दरखास्तसार् संलग्न गनुथ पने दववरर् एवं कागजात आदद ।
(ख) राहदानी (कम्तीमा छ मदहना म्याद भएको) को प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(ग) सम्बन्धित दवदे शी नागररकको व्यन्धक्तगत दववरर् (वायोडाटा),
(घ) रोजगारदाताले प्रचदलत कानून बमोदजम दतनुथ पने कर चुक्ता गरे को प्रमार्,
(ङ) खण्ड (क) बमोदजम गरे को दवज्ञापन अनु सार कुनै ने पाली नागररकले दरखास्त
ददएको भए त्यस्तो दरखास्तवालाको योग्यता, दक्षता तर्ा श्रदमक छनौट प्रदिया
सम्बिी संदक्षप्त दववरर्,
(च) ने पाली नागररकलाई दक्ष बनाई दवदे शी श्रदमकलाई प्रदतस्र्ापन गने कायथ योजना,
(छ) ने पाल सरकार, गृह मन्त्रालयको कायथ सहमदत आवश्यक पने भए त्यस्तो कायथ
सहमदतपत्रको प्रदतदलदप,
(३) रोजगारदाताले ऐनको दफा २२ को उपदफा (३) बमोदजम प्रकाशन गरे को दवज्ञापन
मन्त्रालयको रोजगार पोटथ लमा समे त राख्नु पनेछ।
इजाजतपत्र नर्िु पिन ीः (१) दनयम ७ को उपदनयम (१) बमोदजम श्रम इजाजतको लादग दनवेदन परे मा
दवभागले दनवेदनसार् संलग्न दववरर् कागजातका आिारमा आवश्यक जाँ चबुझ गनुथ पने छ।
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(२) उपदनयम (१) बमोदजम दनवेदन जाँ चबुझ गदाथ दवभागले आवश्यक ठानेमा रोजगारदातासँग
कुनै र्प कुरा बुझ्न वा सो सम्बिमा सात ददनदभत्र प्रदतवेदन पेश गनथ कायाथ लयलाइथ दनदे शन ददन
सक्नेछ।
(३) उपदनयम (१) बमोदजम जाँ चबुझ गदाथ व्यहोरा मनादसब दे खेमा दवभागले दनयम १० को
उपदनयम (१) बमोदजमको दस्तु र दलइथ तीस ददनदभत्र रोजगारदातालाइथ अनु सूची…२ बमोदजमको ढाँ चामा
श्रम इजाजत ददनु पने छ।
(४) उपदनयम (१) बमोदजम जाँ चबुझ गदाथ दनवेदकलाइथ श्रम इजाजत ददन नदमल्ने दे न्धखएमा
दवभागले सात ददनदभत्र सोको दलन्धखत जानकारी दनवेदकलाइथ ददनु पने छ।
श्रम स्वीकृनतको लानग निवेर्ि नर्िु पिन ीः (१) कुनै दवदे शी नागररकले ने पालमा काम गनथ चाहे मा
ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोदजम श्रम स्वीकृदतको लादग अनु सूची-३ बमोदजमको ढाँ चामा
दवभाग समक्ष दनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम दनवेदन ददँ दा दनवेदनसार् दे हायका दववरर् कागजात संलग्न गनुथ
पने छ (क) राहदानी (कम्तीमा छ मदहना म्याद भएको) को प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(ख) सम्बन्धित कामको लादग शै दक्षक योग्यता, सीप वा ज्ञान वा दक्षताको प्रमार्पत्र
आवश्यक पने भए सोको प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(ग) रोजगारदाताले दनवेदकलाइथ रोजगारी ददने स्वीकारोन्धक्त पत्र,
(घ) ने पाल सरकार, गृह मन्त्रालयको कायथ सहमदत आवश्यक पने भए त्यस्तो कायथ
सहमदतपत्रको प्रदतदलदप।
(३) उपदनयम (१) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन दवदे शी नागररकले श्रम स्वीकृदतको
लादग दनवेदन ददँ दा आफ्नो दे शमा रहे को ने पाली राजदू तावास वा कूटनीदतक दनयोग वा सो मु लुक समे त
हे ने दजम्मेवारी भएको अन्य मु लुकमा रहे को ने पाली राजदू तावास वा कूटनीदतक दनयोग माफथत ददन
सक्नेछ।
(४) उपदनयम (१) बमोदजम कसैको दनवेदन परे मा सम्बन्धित राजदू तावास वा कूटनीदतक
दनयोगले सात ददनदभत्र त्यस्तो दनवेदन दवभागमा पठाइददनु पने छ।
(५) दवभागले उपदनयम (१) वा (३) बमोदजम दनवेदन परे मा दवभागले दनवेदनसार् प्राप्त दववरर्
कागजातको आिारमा आवश्यक जाँ चबुझ गने छ । त्यसरी जाँ चबुझ गदाथ दनवेदकको योग्यता र
उपयुक्तता यदकन गनथ दनवेदकको अन्तरवाताथ दलन वा सीप परीक्षर् गनथ सक्नेछ।
(६) दनवेदकले उपदनयम (१) वा (३) बमोदजम श्रम स्वीकृदत माग गरे को काम वा सेवाको
सम्बिमा ने पाली जनशन्धक्त पयाथ प्त भएमा श्रम स्वीकृदत ददइने छै न।
(७) उपदनयम (५) बमोदजम जाँ चबुझ गदाथ श्रम स्वीकृदत ददन मनादसब दे खेमा दवभागले दनयम १०
को उपदनयम (१) बमोदजमको दस्तु र दलइथ दनवेदन परे को तीस ददनदभत्र दनवेदकलाइथ अनु सूची…४
बमोदजमको ढाँ चामा श्रम स्वीकृदत ददनु पने छ।
(८) उपदनयम (५) बमोदजम जाँ चबुझ गदाथ दनवेदकलाइथ श्रम स्वीकृदत ददन नदमल्ने दे न्धखएमा
दवभागले सोको जानकारी सात ददनदभत्र दनवेदकलाइथ ददनु पने छ।
श्रम इजाजत तथा श्रम स्वीकृनत र्स्तुर: (१) दनयम ७ बमोदजम श्रम इजाजत वा दनयम ९ बमोदजम श्रम
स्वीकृदतको लादग दे हाय बमोदजमको दस्तु र लाग्नेछ –
(क) छ मदहनासम्मको अवदिको लादग प्रदतव्यन्धक्त पन्ध्र हजार रूपैयाँ ,
(ख) छ मदहनाभन्दा बढी अवदिको लादग प्रदतव्यन्धक्त बीस हजार रूपैयाँ ।
(२) उपदनयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन मन्त्रालयले ने पाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी आवश्यकता अनु सार दस्तु र हे रफेर गनथ सक्नेछ।
(३) उपदनयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन दवदे शन्धस्र्त ने पाली राजदू तावास वा
कूटनीदतक दनयोग माफथत श्रम स्वीकृदतको लादग दनवेदन ददं दा उपदनयम (१) मा उल्लेख भए बराबरको
पररवत्यथ दवदे शी मु द्रामा सम्बन्धित ने पाली राजदू तावास वा कूटनीदतक दनयोगमा दस्तु र बुझाउन
सदकने छ।
श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनतको अवन ीः (१) दनयम ८ वा दनयम ९ बमोदजम कुनै दवदे शी नागररकलाइथ
श्रदमकको रूपमा काममा लगाउन श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत ददँ दा सामान्यतया त्यस्तो दवदे शी
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नागररकको सम्बिमा गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको कायथ सहमदतको अवदिभन्दा बढी नहुने गरी श्रम
इजाजत वा श्रम स्वीकृदत ददनु पने छ।
(२) दनयम ८ वा दनयम ९ बमोदजम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत ददँ दा दवदशष्ट दक्ष प्रादवदिक
दवदे शी श्रदमकलाइथ बढीमा पाँ च वषथ सम्म र अन्य दवदे शी श्रदमकलाइथ बढीमा तीन वषथ सम्मको लादग श्रम
इजाजत वा श्रम स्वीकृदत ददन सदकने छ।
(३) उपदनयम (२) मा जुनसु कै कुरा लेन्धखएको भए तापदन दवशे ष पररन्धस्र्दतमा दे शको शैदक्षक, सामादजक, दवज्ञान प्रदवदि
र गै र नाफामुलक सं घ, सं स्र्ा जस्ता क्षे त्रमा दवशेष योगदान गरे का, राष्टरदहत र जनकल्यार्मा उल्ले खनीय योगदान गरे का
दवदे शी श्रदमकलाई दवभागले मन्त्रालयको स्वीकृदत दलई बढीमा दु ई वषथसम्म श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदतको अवदि र्प
गनथ सक्नेछ।

12.

13.

14.

श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनतको अवन थपको लानग निवे र्ि नर्िु पिन : (१) रोजगारदाताले दनयम
८ वा दनयम ९ बमोदजम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत प्राप्त गरी आफ्नो प्रदतष्ठानमा कायथरत दवदे शी
श्रदमकको श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदतको अवदि र्प गनथ चाहे मा त्यस्तो अवदि समाप्त हुनु भन्दा तीस
ददन अगावै दे हायका दववरर् कागजात सदहत दवभाग समक्ष दनवेदन ददनु पनेछ:–
(क) दवदे शी श्रदमकको कायथ सम्पादन स्तर,
(ख) ने पाल सरकार, गृह मन्त्रालयको कायथ सहमदत आवश्यक पने भए त्यस्तो कायथ
सहमदतपत्रको प्रदतदलदप,
(ग) दवदे शी श्रदमकलाई िमश प्रदतस्र्ापन गदै ने पाली नागररकलाई दक्ष बनाउन पेश
भएको योजनाको प्रगदत दववरर्,
(घ) दनयम १०को उपदनयम (१) बमोदजमको दस्तुर बुझाएको रदसद वा दनस्सा,
(ङ) दवभागले आवश्यक ठाने का अन्य कागजात दववरर्हरु ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम प्राप्त दनवेदन जाँ चबुझ गदाथ व्यहोरा मनादसब दे खेमा दवभागले दनयम
११ को उपदनयम (३) को अिीनमा रही त्यस्तो दवदे शी श्रदमकको श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदतको अवदि
र्प गररददन सक्नेछ।
नवर्े शी श्रनमकको संख्या तथा अनभलेख : (१) दवदे शी लगानी भएको वा दवदे शी सहयोगबाट सञ्चादलत
कुनै प्रदतष्ठानमा दवदे शी नागररकलाइथ काममा लगाउँ दा ने पाल सरकार र त्यस्तो दवदे शी सरकार वा
संस्र्ाबीच कुनै सम्झौता भएको रहे छ भने सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको संख्यामा र त्यस्तो सम्झौता
नभएकोमा बढीमा तीन जना दवदे शी नागररकलाइथ अदभलेख राखी त्यस्तो प्रदतष्ठानमा काम गनथ श्रम
इजाजत ददन सदकनेछ।
(२) कूटनीदतक उन्मु न्धक्त पाउने वा ने पाल सरकारसँग भएको कुनै सम्झौता बमोदजम श्रम
इजाजत दलनु नपने अवस्र्ामा बाहे क कुनै पदन रोजगारदाताले आफ्नो प्रदतष्ठानमा चादहने कुल
श्रदमकको पाँ च प्रदतशतसम्मको संख्याभन्दा बढी हुने गरी दवदे शी श्रदमकलाइथ काममा लगाउन पाउने
छै न।
(३) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोदजम ने पाल सरकारसँग भएको कुनै सम्झौता बमोदजम
श्रम स्वीकृदत दलनु नपने र दनयम ८ वा दनयम ९ बमोदजम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत प्राप्त दवदे शी
श्रदमकको अद्यावदिक अदभलेख दवभागले अनु सूची-५ बमोदजमको ढाँ चामा राख्नु पने छ।
(४) ऐनको दफा २३ बमोदजम श्रम स्वीकृदत दलनु नपने र दफा २४ बमोदजम श्रम इजाजत दलनु पने
श्रदमकलाइथ काममा लगाउने रोजगारदाताले त्यस्ता श्रदमकको अनु सूची…५ बमोदजम दवभागमा अदभले ख
राख्न लगाउनु अदघ कुटनीदतक उन्मु न्धक्त पाउने वा ने पाल सरकारसँग भएको सम्झौतामा बमोदजम दस्तु र
नलाग्ने भनी उल्ले ख भएको बाहे क दनयम १० को उपदनयम (१) बमोदजमको दस्तु र दवभागमा बुझाउनु
पने छ।
(५) ऐन बमोदजम अदभले ख राख्नु पने श्रदमकलाइथ अदभलेख नराखी काममा लगाएको पाइएमा
दवभागले त्यस्तो श्रदमकलाइथ काममा लगाउने रोजगारदातालाइथ दनयम १० को उपदनयम (१) बमोदजम
लाग्ने दस्तु रको दोब्बर दस्तु र दतनथ लगाइथ त्यस्तो श्रदमकको अदभले ख राख्नेछ।
श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत खारे ज गिा सक्ेीः ऐन तर्ा यस दनयमावली बमोदजम प्रदान गररएको
श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत दवभागले दे हायको अवस्र्ामा खारे ज गनथ सक्नेछ:–
(क)
श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत प्राप्त व्यन्धक्तलाइथ ने पाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट
प्रदान गररएको कायथ सहमदत रद्द भएमा,
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(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

15.

16.

17.

18.

19.

श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत प्राप्त व्यन्धक्तले ने पाल सरकारलाई बुझाउनु पने कर,
राजस्व, दस्तु र वा कुनै बाँ की बक्यौता तोदकएको अवदिदभत्र नबुझाएमा,
श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत प्राप्त व्यन्धक्त प्रचदलत कानू न बमोदजम फौजदारी
अदभयोगमा अदालतबाट दोषी प्रमादर्त भएमा,
श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत प्राप्त व्यन्धक्तलाइथ ने पालमा काम गनथ ददन रादष्टरय
सुरक्षाको दृदष्टले उपयुक्त नदे न्धखएमा,
प्रचदलत कानू न बमोदजम दवदे शी नागररकले वहन गनुथ पने दजम्मेवारी पूरा नगरे मा,
पालना गनुथ पने आचरर् प्रदतकूल काम गरे को पाइएमा वा सावथजदनक सदाचार र
नै दतकता प्रदतकूल हुने कुनै कायथ गरे मा।

अिुगमि गिुा पिन : (१) दनयम ८ वा दनयम ९ बमोदजम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत प्राप्त गरी काम
गरे का श्रदमक र दनयम १३ को उपदनयम (३) बमोदजम अदभले ख रान्धखएका दवदे शी श्रदमकको सम्बिमा
अनु गमन गने , गराउने दजम्मेवारी दवभागको हुने छ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम अनु गमन गदाथ कुनै दवदे शी नागररकले ऐन वा यस दनयमावली
बमोदजम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृदत नदलइथ वा अदभलेख नराखी कुनै प्रदतष्ठानमा काम गरे को पाइएमा
दवभागले त्यस्तो दवदे शी नागररकलाइथ तुरून्त कामबाट हटाउन सम्बन्धित रोजगारदातालाइथ आदे श
ददने छ।
पररच्छे द - ४
काम गिन समय तथा पाररश्रनमक
काम गिन समयको नि ाारणीः (१) रोजगारदाताले प्रदतष्ठानको कामको प्रकृदतको आिारमा प्रदतष्ठानमा
काम गने समयको दनिाथ रर् गरी सोको जानकारी सबै श्रदमकलाइथ गराउनु पनेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम काम गने समय दनिाथ रर् गदाथ रोजगारदाताले प्रदतष्ठानको कामको
प्रकृदतको आिारमा श्रदमकलाइथ आलोपालोमा काममा लगाउन सदकने गरी समय दनिाथ रर् गनथ सक्नेछ।
नवश्रामको लानग थप समय नर्िु पिन ीः रोजगारदाताले तीन बषथ उमे र ननाघेको दशशु भएका मदहला
श्रदमकलाइथ दशशु लाइथ स्तनपान तर्ा हे रचाहको लादग र गभथ वती मदहला श्रदमकलाइथ ऐनको दफा २८ को
उपदफा (२) बमोदजमको दवश्रामको समय बाहे क एकै पटक वा पटक पटक गरी र्प आिा घण्टा
दवश्रामको लादग समय ददनु पने छ।त्यसरी प्रदान गररएको र्प दवश्रामको समयलाई काम गने समयमा
गर्ना गररने छ।
जन्म र्ताा प्रमाण पत्र पे श गिुापिन: (१) प्रसूदत दबदामा बसेको मदहला श्रदमकले त्यस्तो दबदा समाप्त
भएको दमदतले तीन मदहनादभत्र दशशु को जन्म दताथ प्रमार्पत्रको प्रदतदलदप र त्यस्तो प्रमार्पत्र नभए
दशशु जन्मे को अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीबाट जारी भएको दशशु जन्मे को प्रमार् कागज (बर्थ
सदटथ दफकेट) को प्रदतदलदप रोजगारदाता समक्ष पेश गनुथ पनेछ ।
(२) उदपनयम (१) बमोदजमको जन्मदताथ प्रमार्पत्र पेश गरे पदछ रोजगारदाताले त्यस्तो श्रदमकको
प्रसूदत दबदा स्वीकृत गररददनु पने छ।
(३) कुनै मदहला श्रदमक वा श्रदमकको पत्नीबाट मृ त दशशु जन्मे मा वा दनजको गभथ पतन भएकोमा
त्यस्तो श्रदमकले ऐन वा यस दनयमावली बमोदजम पाउने प्रसूदत दबदा तर्ा सुदविाको लादग सम्बन्धित
अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीबाट दशशु जन्मे को प्रमार् कागज (बर्थ सदटथ दफकेट) वा गभथ पतन भएको कुरा
जदनने स्वास्थ्य जाँ च प्रदतवेदन (मे दडकल ररपोटथ ) पेश गनुथ पनेछ।
पाररश्रनमक कट्टा गिन तररका: (१) ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोदजम कुनै
श्रदमकले दतनथ बुझाउनु पने रकम दनजको पाररश्रदमकबाट कट्टा गनुथ पदाथ त्यस्तो रकम कट्टा गनथ ददइएको
आदे श वा दनर्थयमा अवदि तोदकएकोमा सोही अवदिदभत्र र अवदि नतोदकएकोमा त्यस्तो श्रदमकले
पाउने मादसक पाररश्रदमकको पचास प्रदतशतमा नबढाई त्यस्तो आदे श वा दनर्थय बमोदजमको रकम
असुल नभएसम्म कट्टा गनुथ पनेछ।
(२) रोजगारदाताले श्रदमकलाइथ दनजको पाररश्रदमकबाट कट्टा हुने गरी कुनै सेवा सुदविा उपलब्ध
गराएको रहे छ भने त्यस्तो सेवा वा सुदविा उपलब्ध गराए बापत श्रदमकको पाररश्रदमकबाट रकम कट्टा
गदाथ मादसक पाररश्रदमकको बढीमा तेत्तीस प्रदतशतका दरले कट्टी गनथ सक्नेछ।
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(३) कुनै श्रदमकले ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोदजमको कारर्बाट
रोजगारदातालाइथ कुनै रकम दतनथ बुझाउन पने भएमा त्यस्तो रकम दनजको मादसक पाररश्रदमकको
बढीमा तेत्तीस प्रदतशतका दरले कट्टा गनथ सक्नेछ।
(४) उपदनयम (१), (२) र (३) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन रोजगारीको अन्त्य हुने
समयको कारर्बाट तेत्तीस प्रदतशतका दरले मात्र त्यस्तो रकम असुल हुने अवस्र्ा नदे न्धखएमा
रोजगारदाताले त्यस्तो श्रदमकको रोजगारी अवदि, समय वा कामको आिारमा सोभन्दा बढी दरमा
पाररश्रदमक कट्टा गनथ सक्नेछ।
(५) यस दनयममा अन्यत्र जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१)
को खण्ड (छ) बमोदजम सामू दहक सम्झौतामा नै पाररश्रदमकबाट कट्टा गररने रकमको प्रदतशत दनिाथ रर्
भएकोमा सोही बमोदजम हुनेछ।
(६) यस दनयम बमोदजम कट्टा गररने रकमको प्रदतशतको दनिाथ रर् गदाथ श्रदमकले टर े ड
युदनयनलाइथ बुझाउनु पने शुल्क, सामू दहक सौदाबाजी शुल्क र नागररक लगानी कोषमा जम्मा गनुथ पने
रकम छु ट्याइथ बाँ की हुन आउने रकमको आिारमा गनुथ पनेछ।
साप्तानिक निर्ाको पाररश्रनमक नर्िु पिन : रोजगारदाताले साप्तादहक दबदामा रहे को श्रदमकलाई
त्यसरी दबदा बसेको अवदिको समे त पाररश्रदमक ददनु पने छ।
िैं क वा नवत्तीय संस्था मार्ात भुक्तािी गिन गरी तोक् सक्ेीः मन्त्रालयले बैंदकङ्ग सेवाको
उपलब्धताको आिारमा कुनै खास क्षे त्रमा कुनै खास प्रकारका रोजगारदाताले श्रदमकलाइथ पाररश्रदमक
वा सुदविा रकम भु क्तानी गदाथ बैङ्क वा दवत्तीय संस्र्ा माफथतमात्र गने गरी तोक्न सक्नेछ।
पररच्छे द-५
सञ्चयकोष, उपर्ाि र असिमताको प्रनतशत
सञ्चयकोषको रकम जम्मा गिन ीः (१) रोजगारदाताले योगदानमा आिाररत सामादजक सुरक्षा ऐन, २०७४
बमोदजमको सामादजक सुरक्षा कोष स्र्ापना भइथ सञ्चालनमा नआएसम्म सामादजक सुरक्षा कोष सम्बिी
कानू न लागू नभएसम्म आफूले काममा लगाएका श्रदमकको सञ्चयकोष बापतको रकम सञ्चयकोषमा,
स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैँले छु ट्टै खाता खोली जम्मा गनुथ पने छ।
(२) उदपनयम (१) बमोदजम रोजगारदाताले जम्मा गरे को रकम योगदानमा आिाररत सामादजक
सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोदजम रोजगारदाता सूचीकरर् भएको दमदतले छ मदहनादभत्र एकमु ष्ट
वा बढीमा तीन दकस्तामा सोही ऐनको दफा २६ बमोदजम स्र्ादपत सामादजक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरर्
गनुथ पने छ।
उपर्ािको रकम जम्मा गिनीः (१) रोजगारदाताले योगदानमा आिाररत सामादजक सुरक्षा ऐन, २०७४
बमोदजम सामादजक सुरक्षा कोष स्र्ापना भइथ सञ्चालनमा नआएसम्म सामादजक सुरक्षा कोष सम्बिी
कानू न लागू नभएसम्म आफूले काममा लगाएका श्रदमकको उपदान बापतको रकम नागररक लगानी
कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैँले छु ट्टै खाता खोली जम्मा गनुथ पनेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम जम्मा गरे को रकम र ऐन प्रारम्भ हुँ दाका बखत प्रचदलत कानू न
बमोदजम स्र्ादपत अवकाश कोष वा त्यस्तै अन्य कुनै कोषमा सदञ्चत वा रोजगारदाताको दजम्मामा रहे को
श्रदमकको उपदान बापतको रकम योगदानमा आिाररत सामादजक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २०
बमोदजम रोजगारदाता सूचीकरर् भएको दमदतले दु इथ वषथ दभत्र एकमु ष्ट रूपमा वा बढीमा चार दकस्तामा
सोही ऐनको दफा २६ बमोदजम स्र्ादपत सामादजक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरर् गनुथ पनेछ।
(३) उपदनयम (२) बमोदजम उपदानको रकम हस्तान्तरर् गदाथ दे हाय बमोदजम हस्तान्तरर् गनुथ
पने छ ˗
(क) सम्वत् २०७४ भाद्र १९ गते अदघको उपदान दहसाब गदाथ त्यसरी उपदान दहसाब
गरे को दमदतमा कायम रहे को श्रदमकको पाररश्रदमकलाइथ दनजले खाइपाइ आएको
पाररश्रदमक मानी श्रम दनयमावली, २०५० को दनयम २३ बमोदजम हुन आउने
रकम,
(ख) सम्वत् २०७४ भाद्र १९ गते पदछको उपदान दहसाब गदाथ ऐनको दफा ५३ को
उपदफा (१) बमोदजम हुन आउने रकम ।
(४) यो दनयममा अन्यत्र जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन यो दनयमावली प्रारम्भ हुँ दाका बखत
कसैले ऐनको दफा ५३ मा उल्ले ख भएको दरभन्दा बढःी उपदान सुदविा प्राप्त गरे को रहे छ भने त्यस्तो
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उपदान रकममध्ये ऐनमा उल्लदःन्धखत दरको हदसम्मको रकम योगदानमा आिाररत सामादजक सुरक्षा
ऐन,२०७४ को दफा २६ बमोदजम स्र्ापना भएको सामादजक सुरक्षा कोषमा जम्मा गनुथ पने छ।त्यसरी
जम्मा गरी बाँ की रहन आएको रकम सम्बन्धित श्रदमकले प्राप्त गने गरी आवश्यक व्यवस्र्ा गनुथ पने छ।
श्रनमकलाइा सञ्चयकोष वा उपर्ाि िापतको रकम भुक्तािी नर्ि सक्ेीः दनयम २२ को उपदनयम
(१) वा दनयम २३ को उपदनयम (१) बमोदजम रोजगारदाताले छु ट्टै खाता खोली जम्मा गरी राखे को
सञ्चयकोष वा उपदान बापतको रकम दनयम २२ को उपदनयम (२) वा दनयम २३ को उपदनयम (२)
बमोदजम सामादजक सुरक्षा कोषमा जम्मा गनुथ अगावै कुनै श्रदमकको रोजगारी अन्त्य वा मृ त्यु भएमा
रोजगारदाताले त्यस्तो रकम सम्बन्धित श्रदमक वा दनयम ७४ को उपदनयम (३) को खण्ड (ख) बमोदजम
दनजको पररवारको सदस्यलाइथ भु क्तानी ददन सक्नेछ।
र्रर्ारख गिुा पिन ीः यस दनयमावलीमा अन्यत्र जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन रोजगारदाता र
श्रदमकबीच सञ्चयकोष वा उपदान बापतको रकम सम्बिमा दववाद उत्पन्न भइथ यदकन हुन नसकेमा वा
त्यस्तो रकम रोजगारदाताले प्रदतष्ठानमा कायथरत श्रदमकलाइथ ऋर् वा सापटी ददएको कारर्बाट तत्काल
सामादजक सुरक्षा कोषमा जम्मा गनथ नसक्ने भएमा कायाथ लयले रोजगारदाता र श्रदमकसँग परामशथ गरी
उक्त रकम फरफारक गनथ आदे श ददन सक्नेछ। त्यसरी आदे श ददएमा रोजगारदाताले दु ई वषथ दभत्र
त्यस्तो रकम फरफारक गररसक्नु पने छ।
असिमताको प्रनतशत नि ाारण: (१) कुनै श्रदमक कायथस्र्लमा काम गदाथ दु घथटनामा परी अङ्गभङ्ग
भइथ काम गनथ असक्षम भएमा त्यस्तो श्रदमकले त्यसरी दु घथटनामा परी उपचार गराउँ दा वा अस्पतालबाट
दडस्चाजथ भएको दमदतले एक वषथ दभत्र असक्षमताको प्रदतशत दनिाथ रर्को लादग कायाथ लयमा दनवेदन ददन
सक्नेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम कसैको दनवेदन परे मा कायाथ लयले त्यस्तो श्रदमकलाइथ दनजको
असक्षमताको प्रदतशत दनिाथ रर्को लादग मन्त्रालयले तोकेको ने पाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त
अस्पताल, स्वास्थ्य संस्र्ा वा नेपाल सरकारबाट गदठत मे दडकल बोडथ मा ले खी पठाउनु पनेछ।
(३) उपदनयम (२) बमोदजम कायाथ लयबाट कुनै श्रदमकको असक्षमताको प्रदतशत दनिाथ रर्को
लादग ले खी आएमा सम्बन्धित अस्पताल, स्वास्थ्य संस्र्ा वा मे दडकल बोडथ ले अनु सूची-६ बमोदजम त्यस्तो
श्रदमकको असक्षमता प्रदतशत दनिाथ रर् गनुथ पने छ।
(४) उपदनयम (२) बमोदजम असक्षमता प्रदतशत दनिाथ रर् गररएको कुनै श्रदमकलाइथ क्षदतपूदतथ ददँ दा
ऐनको दफा ५५ को उपदफा (१) बमोदजमको रकमलाइथ शतप्रदतशत असक्षमता भए बापत पाउने
क्षदतपूदतथ रकम मानी सोही आिारमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले क्षदतपूदतथ ददनु पने छ।
पररच्छे द -६
श्रनमक आपू नता इजाजतपत्र
इजाजतको लानग निवे र्ि नर्िु पिन ीः (१) श्रदमक आपूदतथ गनथ को लादग इजाजतपत्र दलन चाहने
कम्पनीले सम्बन्धित क्षे त्रको कायाथ लय समक्ष र एकभन्दा बढी कायाथ लय रहे को क्षेत्रको हकमा दवभाग
समक्ष अनु सूची-७ बमोदजमको ढाँ चामा दनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम दनवेदन ददँ दा दनवेदन सार् दे हायका कागजात, दववरर् संलग्न गनुथ
पने छ ˗
(क) कम्पनी दताथ प्रमार्पत्रको प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(ख) कम्पनीको प्रबि पत्र र दनयमावलीको प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(ग) स्र्ायी लेखा नम्बर वा मू ल्य अदभवृन्धि कर दताथ प्रमार्पत्रको प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(घ) प्रचदलत कानू न बमोदजम ने पाल सरकारलाइथ दतनुथ बुझाउनु पने कर वा राजश्व
चुक्ता गरे को दनस्सा,
(ङ) कम्पनीका सञ्चालकहरुको नागररकता प्रमार्पत्रको प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(च) कुन काम वा सेवाको लादग श्रदमक आपूदतथ गनथ चाहे को हो सोको दववरर्,
(छ) दवभाग वा कायाथ लयले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात, दववरर् ।
इजाजतपत्र नर्िुपिन ीः (१) दनयम २७ बमोदजम प्राप्त दनवेदन जाँ चबुझ गदाथ व्यहोरा मनादसब दे न्धखएमा
दवभाग वा कायाथ लयले पन्ध्र ददनदभत्र अनु सूची–८ बमोदजमको इजाजतपत्र दस्तु र र सोही अनु सूचीमा
तोदकएको बराबरको िरौटी वा बैंक ग्यारे ण्टी दलइथ अनु सूची–९ बमोदजमको ढाँ चामा इजाजतपत्र ददनु
पने छ।
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(२) उपदनयम (१) बमोदजम इजाजतपत्र दददा दवभाग वा कायाथ लयले इजाजतपत्रमा श्रम
आपूदतथकताथ ले पालना गनुथ पने आवश्यक शतथहरु उल्लेख गनथ सक्नेछ।
(३) उपदनयम (२) बमोदजम तोदकएका शतथहरूको पालना गनुथ सम्बन्धित इजाजतप्राप्त श्रदमक
आपूदतथकताथ को कतथव्य हुने छ ।
(४) उपदनयम (१) बमोदजम दनवेदन जाँ चबुझ गदाथ इजाजतपत्र ददन मनादसब नदे न्धखएमा दवभाग
वा कायाथ लयले सोको कारर् सदहतको दलन्धखत जानकारी सात ददन दभत्र दनवेदकलाई ददनु पने छ।
(५) यो दनयमावली प्रारम्भ हुँ दाका बखत सञ्चालनमा रहे का श्रदमक आपूदतथकताथ ले यो दनयमावली
प्रारम्भ भएको छ मदहनादभत्र श्रदमक आपूदतथकताथ को इजाजतपत्र दलनु पने छ।
िैं क ग्यारे ण्टीको अवन : दनयम २८ बमोदजम इजाजतपत्र जारी गदाथ इजाजतपत्रवालाले िरौटी बापत
बैंक ग्यारे ण्टी ददएमा त्यस्तो बैंक ग्यारे ण्टीको अवदि इजाजतपत्र बहाल रहने अवदिभन्दा कम्तीमा तीन
मदहना बढी अवदिको हुनु पनेछ।
इजाजतपत्र िवीकरण: (१) दनयम २८ बमोदजम इजाजतप्राप्त कम्पनीले आफूले प्राप्त गरे को
इजाजतपत्र नवीकरर् गराउन प्रत्येक वषथ असोज मसान्तदभत्र दे हायका दववरर् कागजात सदहत त्यस्तो
इजाजतपत्र जारी गने दवभाग वा कायाथ लयसमक्ष दनवेदन ददनु पने छ (क) गत आदर्थ क वषथ को आय दववरर् बुझाएको भरपाई वा सोभन्दा अदघल्लो आदर्थ क
वषथ को कर चुक्ता प्रमार्पत्रको प्रदतदलदप,
(ख) दनयम ३१ बमोदजमको दववरर् बुझाएको दनस्सा,
(ग) इजाजतपत्र दलं दा बैंक ग्यारे ण्टी राखे को भए त्यस्तो बैंक ग्यारे ण्टी नवीकरर् गरे को प्रमार्
(घ) अनु सूची…८ बमोदजमको नवीकरर् दस्तु र ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजमको अवदिदभत्र इजाजतपत्र नवीकरर् नगराउने श्रम आपूदतथकताथ ले
सोही आदर्थ क वषथ दभत्र नवीकरर्को लादग दनवेदन ददएमा म्याद भु क्तानी भएको प्रत्येक मदहनाको लादग
नवीकरर् दस्तु रको दश प्रदतशतले हुन आउने रकम र्प दस्तु र दलइथ दवभाग वा कायाथ लयले त्यस्तो
इजाजतपत्र नवीकरर् गररददन सक्नेछ।
इजाजतपत्रवालाले नववरण िु झाउिु पिन: ऐन वा यस दनयमावली बमोदजम इजाजतपत्र प्राप्त गरे को
कम्पनीले ऐनको दफा ६० बमोदजमको अवदिदभत्र इजाजतपत्र जारी गने दवभाग वा कायाथ लय समक्ष
दे हायका दववरर् बुझाउनु पनेछ –
(क) गत आदर्थ क वषथ मा आपूदतथ गररएका श्रदमकहरुको दववरर्, संख्या, कायथरत
प्रदतष्ठान र मु ख्य रोजगारदाताको नाम,
(ख) आपूदतथ गररएका श्रदमकलाई दवतरर् गरे को पाररश्रदमक, भत्ता, सुदविा तर्ा
प्रत्येक श्रदमकको सामादजक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको योगदान रकमको
दववरर्,
(ग) श्रम अदडट गरे को प्रदतवेदन,
(घ) कम्पनीको ठे गाना, सञ्चालकको नाम, सम्पकथ नम्बर, कम्पनी सम्बिी कुनै दववरर्
पररवतथन भएमा सोको दववरर्।
इजाजतपत्र निलम्बि: (१) दे हायको अवस्र्ामा दवभाग वा कायाथ लयले श्रदमक आपूदतथकताथ को
इजाजतपत्र दनलम्बन गनथ सक्नेछ –
(क) श्रदमक आपूदतथकताथ ले ऐनको दफा ६० बमोदजमको अवदिदभत्र दनयम ३१ बमोदजम
बुझाउनु पने दववरर् नबुझाएमा,
(ख) ऐनको दफा ६२ को उपदफा (६) बमोदजम जररवाना भएकोमा त्यस्तो जररबाना
दवभाग वा कायाथ लयले तोकेको अवदिदभत्र नबुझाएमा,
(ग) दनयम २८ को उपदनयम (२) बमोदजम तोदकएका शतथहरूको पालना नगरे मा।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम इजाजतपत्र दनलम्बन गनुथ अदघ त्यस्तो श्रदमक आपूदतथकताथ लाइथ आफ्नो
सफाइथ पेश गनथ सात ददनको मौका ददनु पने छ।
(३) उपदनयम (२) बमोदजम तोदकएको अवदिदभत्र सफाइथ पेश नगरे मा वा पेश गरे को सफाइथ
सन्तोषजनक नदे न्धखएमा दवभाग वा कायाथ लयले त्यस्तो श्रदमक आपूदतथकताथ को इजाजत एक पटकमा छ
मदहनासम्मको लादग दनलम्बन गनथ सक्नेछ।
(४) उपदनयम (३) बमोदजम दनलम्बन भएको श्रदमक आपूदतथकताथ ले दनलम्बन भएको अवदिभर
श्रदमक आपूदतथ गनथ पाउने छै न।
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तर दनलम्बन हुनु अगादड आपूदतथ गरे का श्रदमकलाई दनरन्तर काममा लगाउन बािा पने छै न।
(५) श्रदमक आपूदतथकताथ ले ऐन र यस दनयमावलीमा तोदकएको शतथ तर्ा ददइएका दनदे शनहरु
पालना गरे को प्रमार् सदहत दनलम्बन फुकुवा गनथ दनवेदन ददएमा दवभाग वा कायाथ लयले जाँ चबुझ गदाथ
दनवेदनको व्यहोरा साँ चो दे न्धखएमा दनलम्बन फुकुवा गनथ सक्नेछ।
(६) दवभाग वा कायाथ लयले ऐन र यस दनयमावली बमोदजम श्रदमक आपूदतथकताथ लाइथ दनलम्बन
गरे को सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पनेछ।
मुख्य रोजगारर्ाताको र्ानयत्व: ऐन र यस दनयमावलीमा ले न्धखएको अदतररक्त मु ख्य रोजगारदाताको
दादयत्व दे हाय बमोदजम हुने छ:–
(क) ऐन र दनयमावली बमोदजम मु ख्य रोजगारदाताले श्रदमकलाइथ उपलब्ध गराउने
पाररश्रदमक र भत्ता बाहे क अन्य सेवा सुदविामा प्रदतष्ठानका श्रदमक र श्रदमक
आपूदतथकताथ माफथत कायथरत श्रदमकबीच भे दभाव नगने,
(ख) आपूदतथ भएका श्रदमकहरुको व्यन्धक्तगत अदभलेख र हादजरी अदभलेख राख्ने , राख्न
लगाउने ,
(ग) श्रदमक आपूदतथकताथ कम्पनीलाई सम्झौता बमोदजमको भु क्तानी गनुथ पने रकम
सम्झौतामा तोदकएमा सो अवदि वा समयमा र सम्झौतामा नतोदकएकोमा मादसक
रुपमा भु क्तानी ददने ,
(घ) दनयम ३७ बमोदजम गठन हुने सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सदमदतमा श्रदमक आपूदतथकताथ
माफथत कायथरत श्रदमकलाइथ समावेश गने ।
पररच्छे द-७
व्यवसायजन्य सुरिा तथा स्वास्थ्य िीनत
व्यवसायजन्य सुरिा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी िीनत ििाउिु पिन: (१) ऐन तर्ा यस दनयमावलीमा
अन्यत्र ले न्धखएको बाहे क रोजगारदाताले कायथस्र्लमा कायथरत श्रदमक तर्ा अन्य व्यन्धक्तको सुरक्षा तर्ा
स्वास्थ्य सम्बिी नीदत बनाउँ दा प्रदतष्ठानको कायथ प्रकृदत अनु सार कायथस्र्लमा अपनाउनु पने सुरक्षा
सतकथता, श्रदमकको स्वास्थ्य, कायथस्र्लमा हुनसक्ने सम्भादवत दु घथटना, कायथस्र्लमा मे दशनरी यन्त्र
उपकरर् सञ्चालन गदाथ अपनाउनु पने साविानी, स्वास्थ्यका दृदष्टले संवेदनशील मादनने रसायदनक
पदार्थ को प्रयोग गदाथ अपनाउनु पने साविानी लगायत व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्यको सुदनदितता
गने आिारलाइथ समे दटने गरी बनाउनु पनेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम रोजगारदाताले व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सम्बिी नीदत
बनाउँ दा दनयम ३७ बमोदजम सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सदमदत गठन भएकोमा सो सदमदत र त्यस्तो सदमदत
गठन नभएमा सम्बन्धित कायथस्र्लमा कायथरत श्रदमक वा टर े ड युदनयनका प्रदतदनदिसँग परामशथ गनुथ
पने छ।
रोजगारर्ाताको कताव्य : ऐनको दफा ६९ को उपदफा (१) मा ले न्धखएका अदतररक्त रोजगारदाताको
श्रदमक प्रदतको कतथव्य दे हाय बमोदजम हुनेछ (क) कामको दसलदसलामा कुनै श्रदमक दु घथटनामा परे मा वा दबरामी परे मा त्यस्तो श्रदमकलाइथ
उपचारको लादग तत्काल अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म लै जानको लादग आवश्यक
व्यवस्र्ा गने ,
(ख) रोजगारदाताले श्रदमकप्रदत पूरा गनुथ पने अन्य व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सम्बिी
दादयत्व दनवाथ ह गरे को कुराको जानकारी कायाथ लयलाइथ ददने ।
उत्पार्िकताा, आयातकताा र आपू नताकतााको कताव्यीः कायथस्र्लमा प्रयोग हुने रसायदनक पदार्थ को
सुरदक्षत प्रयोग, भण्डारर्, प्रयोगमा आउन नसक्ने रसायदनक पदार्थ को व्यवस्र्ापन तर्ा त्यसको
असरबाट बच्ने उपायको बारे मा रोजगारदातालाइथ समयमै पयाथ प्त जानकारी गराउनु सम्बन्धित
उत्पादनकताथ , आयातकताथ र आपूदतथकताथ को कतथव्य हुने छ।
सुरिा तथा स्वास्थ्य सनमनतको गठि : (१) ऐनको दफा ७४ को उपदफा (१) बमोदजम बीस जना वा
सोभन्दा बढी श्रदमक कायथरत प्रदतष्ठानमा रोजगारदाताले दे हाय बमोदजमका संयोजक तर्ा सदस्य रहे को
एक सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सदमदत गठन गनुथ पने छ (क) रोजगारदाता वा दनजले तोकेको प्रदतष्ठानको व्यवस्र्ापकीय
तहको श्रदमक
–संयोजक,
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(ख) प्रदतष्ठानमा रहे को आदिकाररक टर े ड युदनयनको तफथबाट
एक जना मदहला सदहत बढीमा तीनजना
–सदस्य,
(ग) प्रदतष्ठानले तोकेको स्वास्थ्यकमी सदहत व्यवस्र्ापकले
तोकेको तीनजना
–सदस्य,
(घ) प्रदतष्ठानको सुरक्षा हे ने दजम्मेवारी पाएको श्रदमकमध्ये बररष्ठ श्रदमक –सदस्य।
(२) उपदनयम (१) को खण्ड (ख) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन रोजगारदाताले तीनसय
जनाभन्दा बढी श्रदमक कायथरत प्रदतष्ठानमा सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सदमदत गठन गदाथ तीनजना श्रदमक र्प
गनथ सक्नेछ।
(३) उपदनयम (१) को खण्ड (ख) बमोदजमका सदस्य मनोनयन गने दजम्मेवारी आदिकाररक टर े ड
युदनयनको हुने छ। आदिकाररक टर े ड युदनयनको दनवाथ चन नभएको अवस्र्ामा प्रदतष्ठानमा कायम रहे का
टर े ड युदनयन वा श्रदमकहरुले आपसी सहमदतमा छनौट गरी सदस्य मनोनयन गनथ सक्नेछन् ।
(४) उपदनयम (१) बमोदजमको सदमदतको बैठक वषथ मा कम्तीमा चार पटक बस्नेछ।
(५) सदमदतको बैठक संयोजकले बोलाएको दमदत, समय, स्र्ानमा बस्नेछ।
(६) सदमदतले बैठकमा प्रदतष्ठानको कुनै पदादिकारी, सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सम्बिी जानकार कुनै
दवज्ञलाइथ आमन्त्रर् गनथ सक्नेछ।
(७) सदमदतको बैठकको कायथदवदि र दनर्थय प्रदिया सदमदत आफैले दनिाथ रर् गरे बमोदजम
हुने छ।
सुरिा तथा स्वास्थ्य सनमनतको काम, कताव्य र अन कार: (१) सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सदमदतको काम,
कतथव्य र अदिकार दे हायबमोदजम हुने छ …
(क) दनयम ३४ बमोदजम बनाएको नीदतको कायाथ न्वयन भए नभएको अनु गमन, मू ल्याङ्कन
गने ,
(ख) व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सम्बिमा अपनाउनु पने नीदत वा भै रहे को नीदतमा
सुिारको लादग रोजगारदातालाइथ सुझाव ददने ,
(ग) ऐन र दनयमावलीमा उल्ले ख भएका व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सम्बिी
व्यवस्र्ाहरूको कायाथ न्वयनको अनु गमन, मू ल्याङ्कन गरी रोजगारदातालाइथ सुझाव ददने
।
(२) ऐनको दफा ७४ को उपदफा (३) मा उल्ले ख भएको अदतररक्त दवभाग वा कायाथ लयले
व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सम्बिमा रोजगारदातालाइथ ददएको दनदे शन वा आदे शको पालना गनुथ ,
गराउनु सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सदमदतको कतथव्य हुने छ।
व्यवसायजन्य सुरिा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नवशेष व्यवस्थाीः दे हायका कामसँग सम्बन्धित
रोजगारदाताले पालना गनुथ पने व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य सम्बिमा दे हायबमोदजम गनुथ गराउनु
पने छ –
(क) आँ खाको बचाउ गने : ऐना, काँ च, पारो, चुम्बक, प्लेट, फलाम, कंदिट, दसमे न्ट,
चुनढुं गा, दवस्फोटक पदार्थ वा अन्य त्यस्तै दकदसमका वस्तु सँग सम्बन्धित काम गदाथ
त्यसबाट दनस्कने िुलो, िुवाँ वा टु िाबाट तर्ा वेन्धिङ्ग वा ग्यास कदटङ्ग वा त्यस्तै
दकदसमका कायथको दसलदसलामा उत्पन्न हुने हादनकारक दवदकरर् वा रसायनबाट श्रदमक
तर्ा अन्य कुनै व्यन्धक्तको आँ खामा लाग्नसक्ने चोटपटक, पनथ सक्ने प्रदतकूल प्रभाव वा
हादनबाट आँ खाको बचाउन गनथ रोजगारदाताले आवश्यक सुरक्षात्मक सािनको प्रयोग र
अदनवायथ रूपमा आँ खाको दनयदमत जाँ च गने व्यवस्र्ा गनुथ पने ,
(ख) रासायदनक पदार्थ को असरबाट बचाउने : श्रदमकलाई रासायदनक पदार्थ वा दवकरर्युक्त
वस्तु को प्रयोग हुने कायथमा लगाउँ दा त्यस्तो पदार्थ को प्रयोगबाट श्रदमकको स्वास्थ्यमा पनथ
सक्ने नकारात्मक असर वा हानी नोक्सानीबाट बचाउन रोजगारदाताले आवश्यक
सुरक्षात्मक सािनको प्रयोग गने व्यवस्र्ा दमलाउने र त्यस्तो कायथमा संलग्न श्रदमकको
दनयदमत स्वास्थ्य जाँ चको समेत व्यवस्र्ा दमलाउनु पने ,
(ग) प्रेसर प्लान्ट सञ्चालन गने तररका रोजगारदाताले कायथस्र्लमा प्रेसरप्लान्ट सञ्चालन गदाथ
दे हाय बमोदजम गने –
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(१) कुनै मे दशन वायुमण्डलीय चापभन्दा बढी चापमा सञ्चालन गनुथ पने भएमा त्यस्तो
मे दसनको सुरदक्षत कायथ सञ्चालन चाप ( वदकथङ प्रेसर ) भन्दा बढी चापमा
सञ्चालन गनथ नहुने गरी आवश्यक प्रभावकारी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने ,
(२) प्रदतष्ठानमा जदडत प्रेसर प्लान्ट तर्ा त्यसमा जदडत उपकरर्हरुको क्षमता र
अवस्र्ाको आिारमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य दनरीक्षकले अदिकतम
कायथ सञ्चालन चाप तोक्ने,
(३) व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य दनरीक्षकले प्रदतष्ठानमा जदडत प्रेसर प्लान्टको
सञ्चालन चाप ( वदकथङ प्रेसर ) तोक्दा त्यस्तो चापमा बढीमा एक वषथ सम्मको
लादग प्रेसर प्लान्ट सञ्चालन गनथ सक्ने गरी तोक्ने,
(४) प्रेसर प्लान्टको सञ्चालन तालीम प्राप्त वा अनु भवी व्यन्धक्तबाट गराउनु पने ,
(५) बोईलर, चापयुक्त भे सल वा वायुमण्डलीय चापभन्दा बढी चापमा सञ्चालन गररने
अन्य यन्त्र तर्ा उपकरर् व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य दनरीक्षकको
इजाजत दबना सञ्चालन नगने ,
(६) सञ्चालनमा रहे को प्रेसर प्लान्ट वा सोसँग सम्बन्धित अन्य यन्त्र उपकरर्ले राम्ररी
काम नगरे को शं का लागेमा तुरुन्त सोको जानकारी सम्बन्धित व्यवसायजन्य
सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य दनरीक्षकलाई ददनु पने ।
(घ) आगलागीबाट बचाउने : रोजगारदाताले कायथस्र्लमा कायथरत श्रदमकलाइथ
आगलागीबाट
बचाउन दे हाय बमोदजमको व्यवस्र्ा दमलाउनु पने …
(१) आगोमा काम गनुथ पने श्रदमकलाइथ आगोबाट हुनसक्ने चोटपटक वा स्वास्थ्यमा
हुनसक्ने हानीबाट बचाउन आवश्यक सुरक्षात्मक पदहरन वा सािनको प्रबि
गने ,
(२) कायथस्र्लमा हुनसक्ने आगलादगबाट बच्न आपत्कालीन द्वारको व्यवस्र्ा गने ,
(३) कायथस्र्लमा आगलादग भएमा तत्काल दनभाउन पयाथ प्त पानी सदहत
आवश्यकता अनु सार आगो दनभाउने आिुदनक यन्त्र उपकरर्, पयाथ प्त
चापयुक्त पानी पुग्ने गरी हाईडरेण्ट प्वाईण्ट र होज पाईपको व्यवस्र्ा गने ,
(४) आपतकालीन अवस्र्ामा बादहर दनस्कने बरण्डा तर्ा प्यासेज हरबखत खु ला
राख्ने ,
(५) आगलादग हुन गएमा तत्काल सबै श्रदमक तर्ा कमथ चारीलाइथ सचेत गनथ अदग्न
खतरा संकेत (फायर अलामथ ) वा अन्य कुनै ध्वदन संकेत यन्त्रको व्यवस्र्ा गने ,
(६) आगो दनभाउने यन्त्रहरुको कम्तीमा वषथ को एकपटक दनरीक्षर् तर्ा परीक्षर्
गराई त्यसको अदभले ख राख्ने ,
(७) बारुद, नाइटर ोन्धिदसररन, डायनामाईट, गन पाउडर, व्लादष्टङ्ग पाउडर, पारो
(मकथरी) वा अरु िातुको फुल्ये टेड, फोन्धिग्नल फ्यु ज रकेट, परक्युशन क्याप,
दडटोने टर, कारतुस वा ने पाल सरकारले समय समयमा ने पाल राजपत्रमा
सूचना प्रकादशत गरी तोदकददए बमोदजमको प्रज्वलनशील तर्ा दवष्फोटक
पदार्थ वा दवशे ष तररकाले भण्डारर् नगरे मा मानव स्वास्र् प्रदतकूल प्रभाव पानथ
सक्ने रसायनहरुको प्रयोग वा कारोबार गने रोजगारदाताले त्यस्ता पदार्थ घना
बस्तीभन्दा टाढा सुरदक्षत तररकाबाट भण्डारर् गनुथ पने र त्यस्ता वस्तु को
ओसारपोसार एवं प्रयोग गदाथ दक्ष व्यन्धक्तद्वारा गने , गराउने ।
(ङ) र्कान तर्ा आलस्यता हुन नददने रोजगारदाताले कायथस्र्लमा लामो समयसम्म दनरन्तर
रूपमा कम्प्युटरमा काम गने वा मानदसक एवम् बौन्धिक श्रम गने श्रदमकलाइथ त्यस्तो
कामबाट र्कान वा आलश्यता हुन नददन सम्भव भएसम्म कायथस्र्लमा उपयुक्त कायथ
वातावरर् दमलाउनु पने ,
प्रे सर प्लान्ट तथा बोइलर परीिण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) रोजगारदाताले कायथस्र्लमा जदडत प्रेसर
प्लान्ट तर्ा बोइलरको परीक्षर् गदाथ दे हायका कुराहरुमा ध्यान ददनु पने छ:–
(क) आिुदनक बनौट तर्ा गुर्स्तरको भए, नभएको,
(ख) प्रेसर प्लान्ट तर्ा बोइलरलाई उपयुक्त तररकाबाट संभार गरी सुरदक्षत तवरले राखे
नराखे को,
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(ग) प्रेसर प्लान्ट तर्ा बोइलरमा अदिकतम चापभन्दा बढी चापमा सञ्चालन नहुने गरी
सेफ्टी भल्व, प्रेसर भे सल तर्ा बोइलरको सञ्चादलत चाप हे नथ उपयुक्त प्रेसर गेज तर्ा
तत्सम्बिी अन्य कुनै उपकरर् जडान भए, नभएको।
(२) प्रेसर प्लान्टमा दनिाथ ररत कायथ सञ्चालन चापलाई प्रेसर गेजमा रातो दचन्हद्वारा अदङ्कत गररएको
हुनु पने छ।
(३) प्रेसर भे सलमा रहे को तरल पदार्थ दनकाल्न यसको तल्लो भागमा उपयुक्त डरेन वा भल्व
उपकरर् जडान हुनु पने छ।
(४) प्रेसर भे सलको वाटर ले भल इन्धिकेटरलाई उपयुक्त तररकाले जडान गररएको हुनु पने छ।
(५) प्रेसर भे सलको दसस्टमलाई अन्य भे सल वा चाप उत्पादन हुने श्रोतबाट कुनै पदन समयमा
अलग्याउन सदकने उपयुक्त स्टप भल्व हुनु पनेछ।
(६) दसदत्तङ दसदलण्डरमा डाईजे ष्ट स्टीम ज्याकेट प्यान्स र अन्य चापमा काम हुने भे सलमा सेफ्टी
भल्व र प्रेसर गेज अदनवायथ रुपमा जडान गररएको हुनु पने छ।
सुरिात्मक उपाय अपिाउिे ीः रोजगारदाताले कायथस्र्लमा जडान भएको जोन्धखम युक्त मे दशन,
औजार वा उपकरर्बाट हुनसक्ने सम्भादवत दु घथटनाबाट श्रदमक वा अन्य व्यन्धक्तलाइथ बचाउन
दे हायबमोदजमको सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पनेछ …
(क) कायथस्र्लमा रहे को कुनै मे दशन सञ्चालन गनथ वा सञ्चालनमा रहे को कुनै मे दशन वा
उपकरर्को कुनै भागको दनरीक्षर्, लु दिकेसन वा ममथ तको काममा तालीम प्राप्त एवं
अनु भवी श्रदमकलाई मात्र लगाउने ,
(ख) कायथस्र्लमा जडान भएको मे दशनरी औजार वा उपकरर् हे नथ वा दनरीक्षर् गनथ जाने
व्यन्धक्तलाइथ दवदकरर् अवरोिक चश्मा, हे ल्मेट तर्ा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक पदहरन
लगाएर मात्र त्यस्तो स्र्ानमा प्रवेश गने व्यवस्र्ा दमलाउने र त्यस्तो मे दशनरी औजार वा
उपकरर् छु न वा त्यसको नजीक जान नदमल्ने गरी स्र्ान हद तोकी छे कबार लगाउने ,
(ग) कायथस्र्लमा जडान भएको हाइडरोदलक प्रेसर तर्ा अन्य यन्त्रद्वारा सञ्चालन हुने प्रेसहरु,
मे टल उद्योगमा प्रयोग हुने दमदलं ग मे दसनहरु, दलगोदटन मेसीन, सकुथलसथ स्लेटन दप्रन्टीङ्ग
मे सीन आदद तालीम प्राप्त र अनु भवी व्यन्धक्तद्वारा मात्र सञ्चालन गने ,
(घ) पां ग्रा, लत्ता, लत्ता चलाउने सहायक, दगयर, डरम, क्लच, डराईदभङ्ग वेल्ट वा मे सीन सञ्चालन
गने पावर जे नेरेटर, मोटर वा शन्धक्त सञ्चालन गने अन्य जोन्धखमयुक्त मे दशन वा
उपकरर्को वररपरर सुरक्षाको लादग उपयुक्त छे कबारको व्यवस्र्ा गने ,
(ङ) ग्यास वेन्धिंग वा आकथ वेन्धिंग वा अन्य यस्तै कायथ गदाथ सवथसािारर् व्यन्धक्तलाई असर
नपने गरी छु ट्टै सुरदक्षत स्र्ानमा गने ,
(च) ममथ त सम्भारका लादग प्रयोग हुने आवश्यक उपकरर् तर्ा औजारहरु टु टफुट नभएको
दु रूस्त अवस्र्ाको मात्र प्रयोग गने ,
(छ) मे दशनरी उपकरर् सञ्चालनमा प्रयोग हुने दवद् युतीय उपकरर् दवद् युत चुहावट नहुने गरी
दनयदमत रूपमा जाँ च गरी दु रूस्त अवस्र्ामा राख्नु पने ,
(ज) वकथशप सञ्चालन गदाथ सवथसािारर्लाई असर नपने गरी छु ट्टै पादकथङ्ग वा मालसामान राख्ने
सुरदक्षत स्र्ानको व्यवस्र्ा गने।
गह्ौ ं भारी उठाउि िलगाउिे ीः (१) रोजगारदाताले श्रदमकलाई चोटपटक लाग्ने वा दनजको स्वास्थ्यमा
हानी पुग्ने गरी गह्ौं भारी उठाउन, बोक्न वा ओसारपसार गनथ लगाउनु हुँ दैन।
(२) यस दनयममा अन्यत्र जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन दै दनक रूपमा वजन उठाउनु पने
प्रकृदतको काम भएको प्रदतष्ठानले वजन उठाउनको लादग आवश्यक उपकरर् वा मे दशनको प्रयोग गनुथ
पने छ।
(३) रोजगारदाताले श्रदमकलाई सािारर्तया दे हाय बमोदजमको वजन (तौल) भन्दा बढी गह्ौं
भारी उठाउन, ओसारपसार गनथ वा बोकाउन लगाउन हुदै न।
(क) वादलग पुरुष
५५के.जी.
(ख) वादलग मदहला
४५के.जी.
(४) उपदनयम (३) मा जु नसुकै कुरा लेन्धखएको भए तापदन कुनै संयुक्त रुपमा बोराबन्दी भएको
भार उठाउने , ओसार पसार गने वा बोक्ने कायथ गनुथ पने श्रदमकको हकमा उक्त वजनको हद लागू हुने
छै न।
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जािकारी माग गिा सक्े: (१) कायाथ लयले कारखाना सञ्चालन गने प्रदतष्ठानको सम्बिमा
रोजगारदातासँग दे हायको दववरर् माग गनथ सक्नेछ र कायाथ लयले माग गरे को दववरर् ददनु
रोजगारदाताको कतथव्य हुने छ:–
(क) प्रदतष्ठानको नाममा रहे को भौदतक सम्पदत्तको दववरर्,
(ख) कायथस्र्लमा जडान भएका मे दशनरी औजार तर्ा मु ख्य उपकरर्को दववरर्,
(ग) कायथस्र्लमा पयाथ प्त प्रकाश तर्ा हावाको व्यवस्र्ा भए नभएको,
(घ) उत्पादन प्रदियाबाट ग्यास दनस्कने अवस्र्ा भएमा सो ग्यास, प्रदतष्ठान बादहर
दनकाल्ने व्यवस्र्ा भए, नभएको,
(ङ) कायथस्र्लमा शौचालयको उपयुक्त व्यवस्र्ा भए, नभएको,
(च) कायथस्र्लमा शु ि दपउने पानीको व्यवस्र्ा भए, नभएको,
(छ) उत्पादन प्रकृयाको लादग प्रशस्त पानी आवश्यक पने भएमा प्रदतष्ठानमा सोको
व्यवस्र्ा भए, नभएको,
(ज) प्रदतष्ठान सञ्चालन हुँ दा त्यसबाट वातावरर्मा पनथ सक्ने प्रदतकुल प्रभाव न्यू नीकरर्
गनथ अपनाइएका उपायहरू,
(झ) उत्पादन कायथको वादषथ क रूपमा आवश्यक कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ को
नाम तर्ा पररमार्,
(ञ) प्रदतष्ठानले उत्पादन गने वस्तु र वादषथ क उत्पादन क्षमता,
(ट) दनयम ३९ बमोदजमका रोजगारदाताले पालना गनुथ पने कुराहरू पालना भए
नभएको।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम प्राप्त दववरर् जाँ चबुझ गदाथ स्वास्थ्य, सुरक्षा तर्ा पयाथ वरर्ीय
दृदष्टकोर्बाट समे त श्रदमक वा अन्य कुनै व्यन्धक्तको सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्यमा प्रदतकूल असर पने दे न्धखएमा
कायाथ लयले आवश्यक सुिार गनथ रोजगारदातालाई दनदे शन ददन सक्नेछ।त्यसरी ददएको दनदे शनको
पालना गनुथ सम्बन्धित रोजगारदाताको कतथव्य हुने छ।
व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरिा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) ऐन र यस दनयमावलीमा अन्यत्र
ले न्धखएको अदतररक्त रोजगारदाताले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तर्ा सुरक्षा सम्बिमा कायथस्र्लमा दे हाय
बमोदजमको व्यवस्र्ा दमलाउनु पने छ :(क) फोहोरमै लाबाट हुन सक्ने दु गथि वा रोगबाट श्रदमक वा अन्य व्यन्धक्तलाइथ बचाउन
उदचत सरसफाइथ को व्यवस्र्ा दमलाउने ,
(ख) कायथकक्षमा पयाथ प्त शु ि हावा, प्रकाश एवं उपयुक्त तापिमको प्रबि दमलाउने ,
(ग) कामको दसलदसलामा दनस्कने टु िा वस्तु हरू तर्ा फोहोरमै लाको उदचत
व्यवस्र्ापन गने ,
(घ) कायथस्र्लमा उत्पन्न हुने ध्वनीबाट श्रदमक वा अन्य व्यन्धक्तको स्वास्थ्यमा पनथ सक्ने
प्रदतकूल असरलाइथ न्यून गनथ आवश्यक ध्वदन दनयन्त्रक उपकरर्को व्यवस्र्ा गने ,
(ङ) कायथस्र्लमा कामको प्रकृदत अनु सार प्रत्येक श्रदमकको लादग सम्भव भएसम्म पन्ध्र
घनमीटरको ठाउँ उपलब्ध गराउने ,
(च) श्रदमकलाइथ कायथस्र्लमा स्वस्र् दपउने पानीको व्यवस्र्ा गने ,
(छ) श्रदमकको लादग स्नानगृह तर्ा आिुदनक शौचालयको व्यवस्र्ा गने ,
(ज) कामको प्रकृदत अनु सार प्रदतष्ठानको सम्पू र्थ वा केही भागलाई िुम्रपान दनषे दित
क्षे त्र घोषर्ा गने,
(झ) स्वास्थ्यमा प्रदतकूल असर पने खालका कायथ सञ्चालन हुने प्रदतष्ठानको हकमा
कम्तीमा वषथ को एकपटक श्रदमकको अदनवायथ रुपमा स्वास्थ्य परीक्षर् गराउने ,
(ञ) कामको प्रकृदत अनु सार श्रदमकलाइथ खाजा तर्ा खाना खाने उपयुक्त समय दनिाथ रर्
गने ।
(२) रोजगारदाताले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तर्ा सुरक्षा सम्बिमा मन्त्रालय, दवभाग वा कायाथ लयले
समय समयमा ददएको दनदे शन पालना गनुथ पनेछ।
नशशु स्यािार किीः (१) पचास वा सोभन्दा बढी मदहला श्रदमक कायथरत रहने कायथस्र्लमा मदहला
श्रदमकहरुको तीन बषथ भन्दा कम उमे रका दशशु को हे रचाहको लादग रोजगारदाताले आफै वा अन्य
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रोजगारदातासँग संयुक्त रूपमा उपयुक्त वातावरर् भएको दशशु स्याहार केन्द्र वा कक्षको व्यवस्र्ा गनुथ
पने छ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजमको दशशु स्याहार केन्द्र वा कक्षमा रोजगारदाताले आवश्यक दशशु
स्याहारकताथ को व्यवस्र्ा गनुथ पने छ।
नवश्राम कोठा : रोजगारदाताले पचास वा सोभन्दा बढी श्रदमकहरु कायथरत रहने प्रदतष्ठानमा न्यूनतम
सुदविा युक्त दवश्राम कोठाको व्यवस्र्ा गनुथ पने छ।
चमेिा गृ ि : रोजगारदाताले पचास वा सो भन्दा बढी श्रदमक एकै समयमा एकै कायथस्र्लमा काम गने
प्रदतष्ठानमा चमे ना गृहको व्यवस्र्ा गनुथ पनेछ।
व्यवसायजन्य सुरिा तथा स्वास्थ्य निरीिकको काम, कताव्य र अन कारीः (१) व्यवसायजन्य सुरक्षा
र स्वास्थ्य सम्बिमा बररष्ठ व्यवसायजन्य सुरक्षा तर्ा स्वास्थ्य दनरीक्षक वा दनरीक्षकको काम, कतथव्य र
अदिकार दे हाय बमोदजम हुनेछ –
(क) रोजगारदाताले दनयम ३९, ४०, ४१, ४२ र ४४ बमोदजम पूरा गनुथ पने दजम्मेवारी पूरा
गरे , नगरे को सम्बिमा समय समयमा जाँ च गने ,
(ख) कायथस्र्लमा रहे का बोईलर, प्रेसर भे सलहरु र अन्य प्रार्घातक हुन सक्ने खतरनाक
मे दशनहरु वषथ को एकपटक जाँ च गरी चलाउन हुने भए एक वषथ सम्म सञ्चालनको
लादग इजाजत ददने ,
(ग) रोजगारदाताले रोजगारीका लादग प्रयोग गरे को घर, जग्गा, प्लान्टको स्वास्थ्य तर्ा
सुरक्षा सम्बिी जाच गने , त्यहाँ प्रयोग गररने तयारी तर्ा अिथ तयारी वस्तु हरुको
नमू ना दलई जाँ च्ने,

जाँ च्न लगाउने र केही सुिार गनुथ पने भए सो सुिार गनथ

व्यवस्र्ापकलाई आदे श ददने ,

49.

50.

(घ) कायथस्र्ल रहे को ठाउँ मा स्वास्थ्य र सुरक्षाको दृदष्टकोर्ले कुनै जोन्धखम दे न्धखएमा
त्यस्तो जोन्धखम हटाउन तुरुन्त आवश्यक व्यवस्र्ा दमलाउन रोजगारदातालाइथ
आदे श ददने ।
(२) प्रदतष्ठानको उत्पादन प्रदिया वा सेवा प्रदान गनथ आवश्यक कुनै पदार्थ को प्रयोगबाट
श्रदमकको स्वास्थ्यमा हादन नोक्सानी पुग्न सक्ने दे न्धखएमा दवभाग वा कायाथ लयले तोकेको अदिकृतबाट
त्यस्तो पदार्थ को नमू ना संकलन गरी दवशे षज्ञबाट परीक्षर् गराउन सक्नेछ। त्यस्तो परीक्षर् गनथ कुनै
शु ल्क लाग्ने भएमा त्यस्तो शुल्क रोजगारदाताले व्यहोनुथ पनेछ।
(३) उपदनयम (२) बमोदजम संकदलत नमू ना परीक्षर्बाट त्यस्तो पदार्थ ले मानव स्वास्थ्यमा
प्रदतकुल असर गनथ सक्ने प्रमादर्त भएमा ने पाल सरकारले त्यस्तो पदार्थ को प्रयोग दनषे ि गनथ दनदे शन
ददन सक्नेछ।
प्राथनमक उपचारको व्यवस्था गिुा पिन: (१) प्रदतष्ठानमा कायथरत कुनै श्रदमकलाइथ कामको दसलदसलामा
कुनै दु घथटना भइथ चोटपटक लागेमा तत्काल उपचार गनथ को दनदमत्त रोजगारदाताले कायथस्र्ल
पररसरदभत्र आवश्यक उपचारका सामग्री सदहतको प्रार्दमक उपचारको व्यवस्र्ा दमलाउनु पने छ।
(२) कुनै श्रदमक कायथस्र्लमा वा रोजगारदाताले लगाएको कामको दसलदसलामा अन्य कुनै
स्र्ानमा दु घथटनामा परी चोटपटक लागेमा त्यस्तो श्रदमकको उपचार गदाथ लागेको खचथ सम्बन्धित मुख्य
रोजगारदाताले व्यहोनुथ पने छ।
तर मु ख्य रोजगारदाताले ऐनको दफा ५४ वा ५५ बमोदजम श्रदमकको बीमा गराएको रहेछ भने
त्यस्तो उपचार बापतको रकम बीमाबाट प्राप्त हुने रकमबाट कट्टा गरी दलन सक्नेछ।
(३) कुनै श्रदमकले कामको दसलदसलामा चोटपटक लादग दचदकत्सकको दसफाररश बमोदजम
अस्पताल वा घरमा बसी उपचार गराउनु पने भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रदमकलाइथ अस्पतालमा बसी
उपचार गराएको भए सो अवदिको पूरै पाररश्रदमक र घरमा बसी उपचार गराएको भए सो अवदिको
आिा पाररश्रदमक ददनु पनेछ।
सूचिा नर्िु पिन : (१) कुनै श्रदमक कामको दसलदसलामा दु घथटनामा परे मा, दु घथटनाको कारर्बाट
चोटपटक लागेमा वा मृ त्यु भएमा सोको सूचना रोजगारदाता वा दनजको प्रदतदनदिले सात ददनदभत्र
कायाथ लयलाई ददनु पने छ।
तर प्रार्दमक उपचारबाट दनको हुने सामान्य खालको दु घथटना वा चोटपटक लागेमा
कायाथ लयलाइथ सूचना ददन आवश्यक पने छै न।
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(२) उपदनयम (१) बमोदजमको सूचना ददँ दा दु घथटना भएको दमदत, समय, स्र्ान, घटनाको दववरर्,
दु घथटनाको कारर्, दु घथटनामा परे को श्रदमकको नाम, ठे गाना र उपचार गराएको अस्पताल समे तको
दववरर् खुलाउनु पनेछ।
र्ु र्ाटिाको जााँचिु झ : (१) दनयम ५० बमोदजम कुनै श्रदमक दु घथटना परे को सूचना प्राप्त भएमा
कायाथ लयले दनरीक्षकलाइथ जाँ चबुझ अदिकारी तोकी सो सम्बिमा आवश्यक छानदबन वा जाँ चबुझ
गराउन सक्नेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम तोदकएको जाँ चबुझ अदिकारीको काम, कतथव्य दे हाय बमोदजम
हुने छ:(क) घटनास्र्ल वा सम्बन्धित व्यन्धक्तसँग आवश्यक दववरर् बुझ्ने, आवश्यक प्रमार्
संकलन गने , आवश्यक कागजात पेश गनथ लगाउने , सोिपुछ गने ,
(ख) कुनै पदार्थ वा उत्पादन प्रदियाको परीक्षर् गनुथ पने दे न्धखएमा सोको अवश्यकता अनुसार
नमू ना संकलन समे त गरी दवशे षज्ञबाट परीक्षर् गराउने ,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोदजमको कायथ सम्पन्न गरी दनिाथ ररत अवदिदभत्र कायाथ लय समक्ष
प्रदतवेदन पेश गने ।
व्यवसायजन्य रोगको सूची नि ाारण तथा िनतपू नता (१) ने पाल सरकारले ने पाल राजपत्रमा सूचना
प्रकादशत गरी ऐनको दफा ८२ को उपदफा (१) बमोदजमको व्यवसायजन्य रोगको सूची तोक्नेछ।
(२) कुनै श्रदमकलाइथ उपदनयम (१) बमोदजमको कुनै व्यवसायजन्य रोग लागेको हो वा होइथ न भन्ने
कुराको दववाद भएमा सम्बन्धित श्रदमकले सो यदकन गनथ को लादग कायाथ लयमा दनवेदन ददन सक्नेछ।
(३) उपदनयम (२) बमोदजम दनवेदन परे मा वा कुनै श्रदमकलाई लागेको रोग व्यवसायजन्य रोग हो
वा होइन भन्ने सम्बिमा दववाद उत्पन्न भएमा ने पाल सरकारले अन्तराथ दष्टरय श्रम सङ्गठनको मापदण्डलाई
आिार मानी दवशेषज्ञ दचदकत्सकको सदमदत गठन गरी त्यस्तो सदमदतबाट प्राप्त प्रदतवेदनको आिारमा
आवश्यक दनर्थय दलने छ।
(४) उपदनयम (३) बमोदजम कुनै श्रदमकलाइथ व्यवसायजन्य रोग लागेको ठहर भएमा त्यस्तो
श्रदमकलाइथ रोजगारदाताले ददनु पने उपचार खचथ र क्षदतपूदतथको रकम दनिाथ रर् गने तर्ा त्यस्तो रकम
उपलब्ध गराउने सम्बिी अन्य व्यवस्र्ा मन्त्रालयले तोके बमोदजम हुनेछ।
निमााण श्रनमक सम्बन्धमा रोजगारर्ाताको र्ानयत्वीः दनमाथ र् श्रदमकको स्वास्थ्य तर्ा सुरक्षाको
सम्बिमा रोजगारदाताको दादयत्व दे हाय बमोदजम हुने छ (क) कामको दसलदसलामा लाग्न सक्ने चोटपटक तर्ा स्वास्थ्यमा पनथ सक्ने प्रदतकूल
प्रभावबाट बचाउन श्रदमकलाइथ आवश्यक सुरक्षा उपकरर् वा पदहरन उपलब्ध
गराउने वा त्यस्तो उपकरर् वा पदहरन लगाउने व्यवस्र्ा दमलाउने ,
(ख) दनमाथ र् कायथस्र्लमा कामको दसलदसलामा श्रदमकलाइथ कुनै चोटपटक लागेमा
तत्काल प्रार्दमक उपचार गनथ सदकने व्यवस्र्ा दमलाउने ,
पररच्छे द -८
निरीिण सम्बन्धी व्यवस्था
अन कारको प्रयोग: (१) कायाथ लयको तफथबाट सम्पादन गररने काम, कतथव्य र अदिकारको प्रयोग
सम्बन्धित कायाथ लयको प्रमुख भई काम गनथ तोदकएको दनरीक्षकबाट हुने छ।
(२) ऐन र यस दनयमावली बमोदजम दनरीक्षक आफैले सम्पादन गने भनी तोदकएको काम बाहे क
दनरीक्षकले आफू मातहतको कुनै दनरीक्षक वा अदिकृतलाइथ ऐन र यस दनयमावली बमोदजम कायाथ लयले
गनुथ पने कुनै काम गनथ अदिकार प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ।
(३) दनरःीक्षकले आफू कायाथ लयमा अनु पन्धस्र्त भएको अवस्र्ामा कायाथ लयमा दनवेदन दताथ गने ,
दववादका पक्षहरुबीच वाताथ गराउने, प्रदतदलपी प्रमादर्त गररददने र कायाथ लयमा दबचारािःीन उजु रीका
सम्बिमा प्रमार् बुझ्ने लगायतका कायथ गनथ आवश्यक कमथ चारीको व्यवस्र्ा दमलाउनु पनेछ।
निरीिण प्रनतवे र्िमा खुलाउिु पिन नववरण : दनरीक्षक वा कायाथ लयको कमथ चारीले ऐनको दफा ९८
बमोदजम पेश गने प्रदतवेदनमा दे हायको दववरर् खु लाउनु पने छ …
(क) प्रदतष्ठान वा कायथस्र्लको दववरर्,
(ख) प्रदतष्ठानमा कायथरत श्रदमकको दववरर्,
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(ग) प्रदतष्ठानको कामको प्रकृदत तर्ा भौदतक पूवाथ िार,
(घ) ऐन र यस दनयमावली बमोदजम प्रदतष्ठानले गनुथ पने कुनै कामको सम्बिमा
कायाथ लयले ददएको आदे श वा दनदे शन कायाथ न्वयनको अवस्र्ा,
(ङ) ऐन र यस दनयमावली बमोदजम प्रदतष्ठानले गनुथ पने कुनै कामको सम्बिमा
कायाथ लयले कुनै राय सुझाव ददएको भए सोको कायाथ न्वयनको अवस्र्ा,
(च) दनरीक्षकले प्रदतवेदनमा खुलाउनु पने भनी तोकेका अन्य आवश्यक दववरर्।
श्रम अनडट गिुा पिन ीः (१) प्रदतष्ठानले ऐन र यस दनयमावली बमोदजम काम कारबाही भए नभएको
सम्बिमा प्रत्येक वषथ को पौष मसान्तदभत्र आफ्नो प्रदतष्ठानको सम्बिमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड
बमोदजम प्रदतष्ठान आफ्नै व्यवस्र्ापकीय तहको श्रदमक वा श्रम क्षे त्रसँग सम्बि अन्य कुनै व्यन्धक्त वा
संस्र्ा माफथत श्रम अदडट गराउन सक्नेछ।
(२) प्रदतष्ठानले उपदनयम (१) बमोदजम गरे को श्रम अदडटको प्रदतवेदन अनु सूची-१०
बमोदजमको ढाँ चामा राख्नु पने छ।त्यस्तो प्रदतवेदन ऐनको दफा ९८ बमोदजम प्रदतष्ठानको दनरीक्षर् गने
दनरीक्षकलाइथ उपलब्ध गराउनु पने छ।
(३) श्रम अदडट गने व्यन्धक्तले अदडट प्रदतवेदनमा गलत दववरर् उल्लेख भएको पाइएमा श्रम
कायाथ लयले त्यस्तो गलत दववरर् ददने व्यन्धक्त र प्रदतष्ठानको व्यवस्र्ापकलाई पटकै दपच्छे ऐनको दफा
१६३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोदजम जररवाना गनथ सक्नेछ।
(४) प्रदतष्ठानले ऐन तर्ा यस दनयमावली बमोदजम गरे को श्रम अदडट प्रदतवेदनको प्रदत श्रम
सम्बि सदमदत र प्रदतष्ठानसँग सम्बन्धित दे हाय बमोदजमको दनयामक दनकायलाई समे त ददनु पने छ …
(क) बैंक तर्ा दवत्तीय संस्र्ाले ने पाल राष्टर बैंकमा,
(ख) बीमा कम्पनीले बीमा सदमदतमा,
(ग) गैर सरकारी संस्र्ाले सम्बन्धित दजल्ला प्रशासन कायाथ लय,
(घ) अन्य प्रदतष्ठानले आफूलाइथ स्र्ापना वा सञ्चालन अनु मदत प्रदान गने दनकायमा।
पररच्छे द-९
न्यू ितम पाररश्रनमक नि ाारण
न्यू ितम पाररश्रनमक नि ाारण सनमनत : (१) ऐनको दफा १०७ बमोदजम श्रदमकको न्यूनतम पाररश्रदमक
दसफाररस गनथ दे हायबमोदजमको एक न्यू नतम पाररश्रदमक दनिाथ रर् सदमदत रहनेछ:–
(क) सहसदचव, श्रम सम्बि हे ने महाशाखा, मन्त्रालय
-अध्यक्ष,
(ख) महादनदे शक, श्रम दवभाग
-सदस्य,
(ग) उपसदचव, उद्योग,वादर्ज्य तर्ा आपूदतथ मन्त्रालय
-सदस्य,
(घ) दनदे शक, ने पाल राष्टर बैंक
-सदस्य,
(ङ) रोजगारदाताहरू मध्येबाट रोजगारदाता संगठनले
दसफाररस गरी पठाएका कम्तीमा एक मदहला सदहत तीनजना -सदस्य,
(च) संयुक्त टर े ड युदनयन समन्वय केन्द्रले दसफाररस गरी पठाएका
कम्तीमा एक मदहला सदहत तीनजना
-सदस्य,
(छ) शाखा प्रमुख, श्रम सम्बि शाखा हे ने, मन्त्रालय
-सदस्य सदचव।
(२) उपदनयम (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोदजम सदस्यको नाम दसफाररस गदाथ सोही संख्यामा
वैकन्धिक सदस्यको नाम समेत दसफाररस गरी पठाउनु पनेछ।
(३) उपदनयम (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोदजम सदस्यको पदावदि दु इथ वषथ को हुने छ।
(४) न्यू नतम पाररश्रदमक दनिाथ रर् सदमदतको सदचवालय मन्त्रालयमा रहनेछ र सदचवालयलाई
आवश्यक जनशन्धक्त तर्ा बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ।
न्यू ितम पाररश्रनमक नि ाारण सनमनतको िै ठकीः (१) न्यूनतम पाररश्रदमक दनिाथ रर् सदमदतको बैठक
सदमदतको अध्यक्षले तोकेको दमदत, समय र स्र्ानमा बस्नेछ ।
(२) सदमदतको बैठकमा ने पाल सरकार, रोजगारदाता र टर े ड युदनयन सदहत तीनवटै पक्षको
प्रदतदनदित्व हुने गरी पचास प्रदतशतभन्दा बढी सदस्यको उपन्धस्र्दत भएमा बैठकको गर्पुरक संख्या
पुगेको मादनने छ।
(३) सदस्य सदचवले बैठक हुने दलन्धखत सूचना र बैठकमा छलफल हुने कायथसूची बैठक बस्ने
दमदतभन्दा कम्तीमा तीन ददन अगावै सदस्यलाइथ उपलब्ध गराउनु पने छ।
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(४) उपदनयम (३) बमोदजम बैठक बोलाउँ दा दनयम ५७ को उपदनयम (१) को खण्ड (ङ) र (च)
बमोदजमको कुनै सदस्य सदमदतको बैठकमा उपन्धस्र्त हुन नसक्ने जानकारी गराएमा दनजको सट्टा
वैकन्धिक सदस्यलाइथ सदमदतको बैठकमा आमन्त्रर् गनुथ पने छ।
(५) सदमदतले आवश्यकता अनु सार सम्बन्धित क्षेत्रको दवज्ञलाइथ र कुनै रोजगारदाताको
व्यवसायको प्रकृदत र त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन हुने भौगोदलक क्षे त्रमा कायथरत श्रदमकको लादग न्यू नतम
पाररश्रदमक दनिाथ रर् गदाथ सम्बन्धित रोजगारदाता र श्रदमकका प्रदतदनदिलाइथ समे त बैठकमा आमन्त्रर्
गनथ सक्नेछ।
(६) सदमदतको बैठकमा आमन्त्रर् गनुथ पने छ।
(७) सदमदतको बैठकको दनर्थय सदस्य सदचवले प्रमादर्त गने छ।
(८) सदमदतको दनर्थय यर्ासम्भव सवथसम्मदतको आिारमा हुने छ ।
(९) सदमदतको बैठक सम्बिी अन्य कायथदवदि सदमदत आफैंले दनिाथ रर् गनेछ ।

59.

60.

पररच्छे द-१०
प्रनतष्ठािको आन्तररक व्यवस्थापि
सरूवा सम्झौता गिुा पिन : (१) ऐनको दफा १०९ को उपदफा (२) बमोदजम कुनै श्रदमक एक
प्रदतष्ठानबाट अको प्रदतष्ठानमा सरुवा हुन चाहे मा र सरुवा भई जान चाहे को प्रदतष्ठानले त्यस्तो
श्रदमकलाइथ आफ्नो प्रदतष्ठानमा राख्न चाहे मा सरूवा गने र सरूवा हुने प्रदतष्ठानदबच आपसी सम्झौता गरी
श्रदमकको सरूवा गनथ, गराउन सदकने छ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम गररने सम्झौतामा दे हाय कुराहरू उल्ले ख गनुथ पनेछ:–
(क) सरुवा गने प्रदतष्ठान र सरुवा भई जाने प्रदतष्ठानको नाम, ठे गाना,
(ख) प्रदतष्ठानको तफथबाट सम्झौता गने व्यन्धक्तको पद,नाम,
(ग) सरुवा भई जाने श्रदमकको पद, नाम, र्र, ठे गाना, र कायथरत प्रदतष्ठानमा दनयुक्त
भएको दमदत,
(घ) श्रदमकले खाइपाइ आएको पाररश्रदमक र सुदविा,
(ङ) सरुवा भई जाने श्रदमकको नाममा संचयकोष र सामादजक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने
योगदान रकम र त्यस्तो रकम जम्मा गने दमदत,
(च) श्रदमकको सेवा अवदि सरुवा भै जाने प्रदतष्ठानमा गने सेवा अवदिमा जोदडने वा
नजोदडने कुरा र सेवा अवदि नजोदडने भए सो कुरामा श्रदमकको मञ्जु री भएको कुरा,
(छ) श्रदमकले हाल खाइथ पाइथ आएको सेवा सुदविा सरूवा भइथ जाने प्रदतष्ठानले ददने सेवा
सुदविा भन्दा कमी हुने भएमा त्यस्तो सेवा सुदविामा श्रदमकको मन्जु री भएको कुरा,
(ज) सम्झौताका पक्षहरुले आवश्यक ठाने को अन्य कुराहरु।
(३) उपदनयम (१) बमोदजम गररएको सम्झौताको प्रदतदलदप प्रदतष्ठानले सम्बन्धित श्रदमकलाई
उपलव्ि गराउनु पने छ।
(४) यस दनयममा अन्यत्र जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन सम्बन्धित श्रदमकको मन्जु री दबना
कुनै श्रदमकलाइथ एक प्रदतष्ठानबाट अको प्रदतष्ठानमा सरूवा गनथ पाइने छै न।
तर श्रदमकको पाररश्रदमक, सेवा, सुदविा सम्बिी प्रदतष्ठानको दवदनयमावली बमोदजम
रोजगारदाताले आफ्नो एक प्रदतष्ठानमा कायथरत श्रदमकलाइथ अको प्रदतष्ठानमा सरूवा गनथ बािा पुग्ने
छै न।
सरुवा हाँ र्ा श्रनमकले पाउिे सुनव ा: (१) प्रदतष्ठानमा कायथरत श्रदमकलाई सादवकको कायथस्र्लबाट
अको कायथस्र्लमा सरुवा गदाथ रोजगारदाताले दे हाय बमोदजम सुदविा ददनु पने छ:–
(क) सरुवा भई जाने स्र्ानसम्म श्रदमकले आफ्नो मालसमान लैजाँ दा लाग्ने यातायात भाडा
बापतको खचथ,
(ख) सरूवा भइथ गएको स्र्ानमा बासस्र्ान व्यवस्र्ापनको लादग एक मदहनाको पाररश्रदमक
बराबरको रकम ।
(२) उपदनयम (१) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन श्रदमकलाइथ सरुवा भएको स्र्ानसम्म
जाँ दा लाग्ने यातायात खचथ तर्ा त्यस्तो ठाउँ मा बस्ने बसोबासको व्यवस्र्ा रोजगारदाताले नै गरे कोमा
त्यस्तो श्रदमकलाइथ यातायात र बासस्र्ान बापत र्प खचथ ददनु पने छै न।
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(३) सरूवा हुने श्रदमक र दनजका आदश्रत पररवारका सदस्यहरुलाई दवदनयमावलीमा उल्लेख
भएबमोदजम दै दनक तर्ा भ्रमर् खचथ उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(४) सरूवा हुने श्रदमकलाइथ दनजको स्र्ायी बासस्र्ान वा दनज कायथरत स्र्ान भन्दा बादहर सरूवा
गरी पठाउँ दा श्रदमकको सेवा शतथ सम्बिी दवदनयमावलीमा उल्ले ख भए बमोदजम बेदजल्ला भत्ता (आउट
स्टे शन एलाउन्स) ददनु पनेछ।
(५) यस दनयममा अन्यत्र जु नसुकै कुरा उल्लेख भए तापदन आफ्नो बासस्र्ानबाट दै दनक रूपमा
सहजै कायथस्र्लमा आवतजावत गनथ सदकने एकै स्र्ानको क्षे त्रको एक कायथस्र्लबाट अको कायथस्र्लमा
वा श्रदमक आफैले सरुवा मागी गएको अवस्र्ामा दनजलाइथ रोजगारदाताले यस दनयम बमोदजमको र्प
सुदविा ददनु पने छै न।
श्रम सम्बन्ध सनमनत : (१) दशजना वा सोभन्दा बढी श्रदमक कायथरत प्रत्येक प्रदतष्ठानमा दे हाय
बमोदजमको एक श्रम सम्बि सदमदत रहने छ …
(क) प्रदतष्ठानको प्रमु ख व्यवस्र्ापक वा दनजले तोकेको व्यन्धक्त
–संयोजक,
(ख) प्रदतष्ठानको प्रमुख व्यवस्र्ापकले तोकेको
व्यवस्र्ापकीय तहको दु इथजना व्यन्धक्त
–सदस्य,
(ग) प्रदतष्ठानको टर े ड युदनयनको तफथबाट एकजना मदहला
सदहत चार जना श्रदमक
–सदस्य,
(घ) प्रदतष्ठानको प्रशासन शाखा प्रमु ख
–सदस्य सदचव।
(२) उपदनयम (१) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन तीन सयभन्दा बढी श्रदमक कायथरत
प्रदतष्ठानमा व्यवस्र्ापक र श्रदमकको तफथबाट दु इथ दु इथ जना र्प सदस्य रहने छन्।
(३) उपदनयम (१) को खण्ड (ग) बमोदजमको सदस्यको चयन प्रदतष्ठानको आदिकाररक टर े ड
युदनयनको कायथकारी सदमदतले गनुथ पने छ। प्रदतष्ठानमा आदिकाररक टर े ड युदनयन नभएमा प्रदतष्ठानमा
कायथरत श्रदमकहरुले छाने को श्रदमकले सदमदतमा प्रदतदनदित्व गने छ।
(४) उपदनयम (१) को खण्ड (ख) बमोदजमका सदस्यको कायथकाल संयोजकले तोकेको
अवदिसम्म र खण्ड (ग) बमोदजमका सदस्यको पदावदि सदमदतमा चयन भएको दमदतले दु ई वषथ को
हुने छ।
(५) श्रम सम्बि सदमदतको दहसाब दकताबको खाता सञ्चालन श्रदमक र व्यवस्र्ापकले आफ्नो
तफथबाट तोकेका एक एक जना प्रदतदनदिको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुने छ।
श्रम सम्बन्ध सनमनतको िैठक : (१) श्रम सम्बि सदमदतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा
आवश्यकता अनु सार दनजले तोकेको दमदत,समय र स्र्ानमा बस्नेछ।
(२) सदमदतको बैठक सामान्यतया प्रदतष्ठानको दै दनक कायथ सञ्चालनमा बािा नपने गरी कायाथ लय
समय अदघ वा पदछ बस्नेछ।
(३) सदस्य सदचवले सदमदतको बैठक बस्ने दमदत,समय र स्र्ान तर्ा त्यस्तो बैठकमा हुने
छलफलको दवषय समे त उल्ले ख गरी कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यहरुलाई सूचना ददनु
पने छ।
(४) सदमदतको बैठकमा श्रदमक पक्षको उपन्धस्र्दत नभएसम्म बैठकको कारबाही अदघ बढ् ने
छै न।
(५) सदमदतको बैठकको दनर्थय बैठकमा उपन्धस्र्त सदस्यहरूको यर्ासम्भव सवथसम्मतबाट गनुथ
पने छ।
(६) सदमदतले आवश्यक ठानेमा कुनै दवज्ञ, रोजगारदाता, श्रम आपूदतथकताथ वा टर े ड युदनयन सम्बि
व्यन्धक्तलाइथ सदमदतको बैठकमा आमन्त्रर् गनथ सक्नेछ।
(७) सदमदतको बैठक सम्बिी अन्य कायथदवदि सदमदत आफैले दनिाथ रर् गरे बमोदजम हुनेछ।
श्रनमकको काया सम्पार्ि मूल्याङ्कि गिुा पिन : (१) रोजगारदाताले प्रदतष्ठानको दवदनयमावलीमा
तोदकएको आिार तर्ा प्रकृया बमोदजम श्रदमकको कायथसम्पादन मू ल्याङ्कन गनुथ पनेछ।
(२) रोजगारदाताले कायथसम्पादन मू ल्याङ्कन गनुथ पने श्रदमकलाइथ तत्सम्बिी फाराम उपलब्ध
गराउनु पने छ।
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(३) रोजगारदाताले आदर्थ क वषथ को शुरूमा प्रत्येक श्रदमकलाइथ अदघल्लो आदर्थ क वषथ को कायथ
सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भनथ लगाइथ त्यसको मूल्याङ्कन गरी त्यस्तो फारम कम्तीमा तीन वषथ सम्म
सुरदक्षत राख्नु पने छ।

64.

65.

66.

67.

68.

पररच्छे द-११
सामूनिक नववार्को समा ाि
सामूनिक सौर्ािाजी सनमनतका सर्स्य: (१) ऐनको दफा ११६ बमोदजम गठन हुने सामू दहक
सौदाबाजी सदमदतमा सम्बन्धित प्रदतष्ठानमा कायथरत श्रदमकहरुको संख्याको आिारमा दे हाय
बमोदजमका सदस्यहरु रहने छन् :˗
(क) बीस जनासम्म श्रदमक कायथरत प्रदतष्ठानमा
–तीन जना ,
(ख) बीस जनाभन्दा बढी एक सय जनासम्म श्रदमक कायथरत प्रदतष्ठानमा–पाँ च जना,
(ग) एकसय भन्दा बढी श्रदमक कायथरत प्रदतष्ठानमा प्रत्येक र्प
पचास जना बराबर र्प एक जनाको दरले बढीमा
–एघार जना।
(२) उपदनयम (१) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन सामू दहक सौदाबाजी सदमदतमा रहने
श्रदमकको नाम मनोनयन गदाथ प्रदतष्ठानमा कायथरत श्रदमकको संख्या अनु सार बढीमा पाँ चजना वैकन्धिक
नाम समे त मनोनयन गरी पठाउनु पने छ।
(३) सामू दहक सौदाबाजी सदमदतको सदस्य रहे को कुनै श्रदमक त्यस्तो सदमदतको बैठकमा
उपन्धस्र्त हुन नसक्ने भएमा दनजको सट्टा उपदनयम (२) बमोदजमको कुनै वैकन्धिक सदस्यले त्यस्तो
बैठकमा प्रदतदनदित्व गनेछ।
मध्यस्थको खचा : (१) ऐनको दफा ११९ को उपदफा (३) बमोदजम ने पाल सरकारले गठन गरे को
मध्यस्र्को पाररश्रदमक, मध्यस्र्कताथ ले दववाद समािानको दसलदसलामा वाताथ वा छलफल गदाथ लाग्ने
व्यवस्र्ापन खचथ, खाजा तर्ा खाना खचथ, यातायात खचथ जस्ता भै परी आउने खचथको बील बमोदजमको
रकम ने पाल सरकारले व्यहोने छ।
(२) मध्यस्र्को पाररश्रदमक वा भत्ता सुदविा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमदत दलइथ दनिाथ रर्
गरे को मापदण्ड बमोदजम हुनेछ।
नलम्भखत रुपमा र्ािी प्रनतर्ावी पे श गिुापिन : (१) ऐनको दफा ११९ को उपदफा (५) बमोदजम
मध्यस्र्ताबाट दववाद समािान गराउन चाहने पक्षले दाबी पेश गदाथ शु रु माग दाबीमध्ये सहमती
भइसकेको दवषयमा सहमती भइसकेको व्यहोरा उल्ले ख गरी बाँ की दवषयहरु र सो पुदष्ट गने आिार
सदहत मध्यस्र्ले काम प्रारम्भ गरे को सातददन दभत्र दलन्धखतरुपमा मध्यस्र् समक्ष दावी पेश गनुथ पने छ।
त्यसरी दाबी पेश गदाथ सामू दहक माग दाबीभन्दा बादहर वा असम्वि कुनै दवषयमा दावी पेश गनथ पाईने
छै न।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम दाबी पेश भएपदछ मध्यस्र्कताथ ले त्यस्तो दाबीको जानकारी सदहत
प्रदतदाबी पेश गनथ अको पक्षलाइथ सात ददनको समय ददनु पने छ।
समूिगत सामूनिक सौर्ािाजी सनमनत : (१) दचया बगान, कापेट उत्पादन, दनमाथ र् व्यवसाय, इट्टा
उद्योग , दसमे न्ट उद्योग, गामेन्ट, जु ट र दवभागले तोकेका अन्य समान प्रकृदतका वस्तु उत्पादक वा सेवा
प्रदायक वा व्यवसायीहरुको उद्योगहरुमा दियाशील टर े ड युदनयन संघले उद्योग समू हको रोजगारदाता
संघ समक्ष माग दाबी पेश गनथ बढीमा एघार जना सदस्य रहे को समू हगत सामू दहक सौदाबाजी सदमदत
गठन गनथ सक्नेछन् ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजमको सदमदतलाइथ ऐनको दफा ११६ को उपदफा (५) बमोदजम सामू दहक
सौदाबाजी सदमदतलाइथ भए सरहको अदिकार हुने छ।
(३) उपदनयम (१) बमोदजमका श्रदमकले समू हगत सामू दहक सौदाबाजी सदमदत गठन गदाथ
आवश्यकता अनु सार वैकन्धिक सदस्य समे त चयन गनुथ पनेछ।
सामूनिक माग र्ािी पे श गिन तररका : (१) दनयम ६७ बमोदजमको समू हगत सामू दहक सौदाबाजी
सदमदतले माग दाबी पेश गदाथ सम्बन्धित उद्योग समू हको रोजगारदाता संघ समक्ष दलन्धखत रूपमा
मागदाबी पेश गनुथ पने छ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम सामू दहक मागदाबी प्राप्त भएमा रोजगारदाता संघले सो मागदाबी
बुदझदलई सोको दनस्सा सम्बन्धित समू हगत सामू दहक सौदाबाजी सदमदतलाइथ ददनु पनेछ ।
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69.

70.

सामूनिक सौर्ािाजी सम्बन्धी कायानवन तथा सम्झौता :(१) दनयम ६८ बमोदजम माग दाबी प्राप्त
भएमा रोजगारदाता संघले समू हगत सामू दहक सौदाबाजी सदमदतसँग छलफल गरी सामान्यतया दाबी
पेश भएको एक्काइस ददनदभत्र त्यस्तो दाबी सम्बिी दववाद समािान गनुथ पने छ। रोजगारदाता संघ र
त्यस्तो सामू दहक सौदाबाजी सदमदतबीच सहमदत भएमा दववाद समािान गनुथ पने आवदि र्प गनथ
सदकने छ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम दववाद समािान नभएमा समूहगत सामू दहक सौदाबाजी सदमदतले
दवभाग समक्ष दनवेदन ददन सक्नेछ।
(३) उपदनयम (२) बमोदजम दनवेदन प्राप्त भएमा दवभागले सम्बन्धित रोजगारदाता संघ र
सामू दहक सौदाबाजी सदमदतलाई छलफलका लादग दमदत र समय तोकी सूचना ददनु पने छ।
(४) दवभागले उपदनयम (२) बमोदजम दनवेदन प्राप्त भएको तीस ददनदभत्र सम्बन्धित रोजगारदाता
संघ र सामू दहक सौदाबाजी सदमदतबीच वाताथ गराई दाबी सम्बिी दववाद समािान गनुथ पनेछ।
(५) उपदनयम (४) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन दतन वटै पक्षको सहमदतको आिारमा
दववाद समािान गनुथ पने अवदि र्प गनथ सदकने छ।
(६) उपदनयम (५) बमोदजमको वाताथ गराउँ दा सम्बन्धित रोजगारदाता संघ र सामू दहक सौदाबाजी
सदमदतदबच मे लदमलाप भएमा सो दाबी सम्बिी दववाद समािान भएको मादनने छ।
(७) उपदनयम (६) बमोदजम भएको मे लदमलाप सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यकारी हुने छ।
(८) यस दनयम बमोदजम दववाद समािानको प्रदिया अवलम्बन गदाथ दववाद समािान हुन
नसकेमा सम्बन्धित पक्षहरूले ऐनको पररच्छे द…१९ बमोदजमको प्रदिया अवलम्बन गनथ सक्नेछन् ।
असल नियतले सामूनिक सौर्ािाजी वा सम्झौता गिुा पिन : (१) टर े ड युदनयन वा सौदाबाजी सदमदतले
रोजगारदाता वा रोजगारदाता संघ समक्ष सामू दहक माग दाबी प्रस्तु त गदाथ वा सामू दहक सम्झौता गदाथ
असल दनयतले गनुथ पनेछ।
स्पष्टीकरर् यस दनयमको प्रयोजनको लादग "असल दनयत" भन्नाले दे हायका कुरा सम्झनु
पछथ :(क) वाताथ को लादग तोदकएको दमदत,समय र स्र्ानमा उपन्धस्र्त हुने ,
(ख) वाताथ तर्ा सम्झौताका लादग आफूले पाएको अन्धियारी तर्ा अन्य आवश्यक कुरा
वाताथ को समयमा प्रष्ट पाने,
(ग) दाबीकताथ ले आफ्नो दाबी र सो पुष्टी गने आिार तर्ा रोजगादाता वा रोजगारदाता
सङ्गठनले आफ्नो प्रदतवाद वा सोको पुष्टी गने आिार प्रस्तु त गने ,
(घ) एक पक्षले राखे को प्रस्तावलाइथ अको पक्षले गम्भीरता पूवथक सुन्ने र त्यसमा
दशष्टतापूवथक आफ्नो प्रदतदिया वा दटप्पर्ी राख्ने ,
(ङ) वाताथ गदाथ खुला, पारदशी र इमान्दारी सार् गने , वाताथ को िममा सहमती भएको र
नभएको दवषय खुलाई प्रत्येक बैठकको माइन्यु ट तयार गने ,
(च) वाताथ मा प्रस्तु त हुँ दा मयाथ ददत र अनु शादसत तवरले प्रस्तु त हुने , एकपक्षले अको
पक्षलाई झुक्याउने वा दु ख ददने दनयतले कुनै कायथ नगने,
(छ) एक पक्षले अको पक्षलाई अप्ठ्यारो पाने दनयतले नयाँ दाबी वा शतथ र्प नगने ,
(ज) वाताथ प्रदिया शु रू भएपदछ वाताथ वा सौदाबाजी प्रदियामा सहभागी हुन अस्वीकार
नगने ,
(झ) समस्या समािान गने उद्दे श्यले वाताथ गने र सौदाबाजी प्रदियामा सामे ल हुने,
(ञ) अको पक्षले ददएको सूचना तर्ा जानकारी तर्ा प्रस्ताव मादर् पूवाथ ग्रही नभई दवचार गने
र त्यसमा कुनै गलत तथ्य वा सूचना भएमा दशष्टता पूवथक खण्डन गने र सत्य तथ्यबारे
अको पक्षलाई जानकारी ददने ,
(ट) अको पक्षका आदिकाररक प्रदतदनदिसँग अदनवायथ वाताथ गनथ र खास प्रदतदनदिसँग मात्र
वाताथ गने वा नगने अडान नराख्ने ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम असल दनयतले वाताथ गने प्रयोजनको लादग रोजगारदाताले
दे हायका कुराको प्रबि गनुथ पने छ :(क) सामू दहक सौदाबाजी सदमदतमा रहे का श्रदमक प्रदतदनदिलाई टर े ड युदनयन वा
श्रदमकहरुसँग सरसल्लाह गनथ र वाताथ को दवषयमा जानकारी ददन उपयुक्त मौका ददने ,
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सामू दहक सौदाबाजी सदमदतमा रहे का श्रदमक प्रदतदनदिलाई सामू दहक सौदाबाजी
प्रदियामा सहभागी भइथ वाताथ , मे लदमलाप वा सामू दहक सम्झौता गनथ को लादग
तोदकएको ददनको लादग पाररश्रदमक सदहतको दबदाको व्यवस्र्ा गने ।
असल नियतले वाताा गिा निर्न शि नर्ि सक्े : (१) सामू दहक मागदाबी पेश गने सामू दहक सौदाबाजी
सदमदत वा रोजगारदाता वा रोजगारदाता सङ्गठनले वाताथ गनथ अस्वीकार गरे मा वा वाताथ गदाथ असल
दनयतले वाताथ नगरे मा मकाथ पने पक्षले असल दनयतले वाताथ गनथ गराउन दवभागसमक्ष दनवेदन ददन
सक्नेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम दनवेदन प्राप्त भएमा दवभागले वाताथ का पक्षहरूलाइथ असल दनयतले
वाताथ गनथ दनदे शन ददन सक्नेछ ।
पररच्छे द-१२
रोजगारी अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था
सूचिा नर्िु पिन : (१) ऐनको दफा १४५ बमोदजम कुनै कारर्ले श्रदमकको संख्यामा कटौती गररएको
प्रदतष्ठान दु इथ वषथ दभत्र पुन सञ्चालनमा आएमा वा श्रदमक कटौती गररएको कुनै प्रदतष्ठानमा पुन श्रदमक
र्प गनुथ परे मा त्यस्तो प्रदतष्ठानले त्यसरी कटौती गररएका श्रदमकलाई कम्तीमा पन्ध्र ददनको सूचना ददइथ
काममा बोलाउनु पनेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजमको सूचना रादष्टरयस्तरको पत्रपदत्रका तर्ा दवद् युतीय सञ्चार माध्यमबाट
प्रकाशन एवं प्रसारर् गनथ लगाइथ मन्त्रालयको जब पोटथ ल तर्ा प्रदतष्ठानको वेवसाइटमा कम्तीमा पन्ध्र
ददनसम्म राख्नु पने छ।
(३) उपदनयम (१) बमोदजम प्रकादशत सूचना अनु सार प्रदतष्ठानको सम्पकथमा आउने श्रदमकलाइथ
प्रदतष्ठानले दनजको योग्यता, अनु भव, कायथ क्षमता आददको आिारमा छनोट गरी आवश्यक संख्यामा
काममा लगाउन सक्नेछ।
(४) उपदनयम (३) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन प्रदतष्ठानले कायथस्र्लमा नयाँ प्रदवदि
जडान गरे को वा उत्पादन प्रदियामा पररवतथन गरे को कारर्ले पुराना श्रदमकबाट कायथ सञ्चालन गनथ
नसक्ने अवस्र्ा भएमा वा श्रदमकको उमे र तर्ा शारीररक अवस्र्ाको कारर्बाट पुराना श्रदमकलाइथ
काममा लगाउन नसक्ने भएमा नयाँ श्रदमक छनौट गरी काममा लगाउन बािा पने छै न।
अिु मनत नलिु पिन : (१) कुनै प्रदतष्ठानले श्रदमकको अदनवायथ अवकाशको उमे र अन्ठाउन्न वषथ भन्दा
कम कायम गने गरी दवदनयमावलीमा व्यवस्र्ा गनथ चाहे मा सोको आिार र कारर् सदहत मन्त्रालयमा
दनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम कुनै प्रदतष्ठानबाट दनवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले स्वीकृदतको लादग
केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार पररषदमा पठाउनु पने छ।
(३) उपदनयम (२) बमोदजम मन्त्रालयबाट ले खी आएमा पररषदले श्रदमकको अवकाश उमे र
अन्ठाउन्न वषथ भन्दा कम गनथ प्रदतष्ठानले पेश गरे को आिार, कारर् र सो सम्बिमा त्यस्तै प्रकृदतका अन्य
प्रदतष्ठान वा मु लुकको अभ्यास समे तको आिारमा त्यस्तो प्रदतष्ठानको श्रदमकको सेवा शतथ सम्बिी
दवदनयमावली संशोिन गनथ स्वीकृदत ददन सक्नेछ।
रोजगारी अन्त्य भएपनि पाउिे रकमको भुक्तािीको गिन तररकाीः (१) ऐन र यस दनयमावली
बमोदजम रोजगारी अन्त्य भएको श्रदमकले पाउने पाररश्रदमक, सदञ्चत दबदा वा अन्य कुनै सुदविा
बापतको रकम बुदझदलन श्रदमक आफैँ उपन्धस्र्त हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम दनजले प्रदतष्ठानलाइथ
उपलब्ध गराएको बैंक वा दवत्तीय संस्र्ाको खातामा जम्मा गनुथ पने छ।
(२) कुनै श्रदमकको बैंक वा दवत्तीय संस्र्ामा खाता नभएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रदमकले
मञ्जु री ददएको दनजको पररवारको अन्य कुनै सदस्यको बैंक खातामा त्यस्तो रकम जम्मा गररददनु पने छ
।
(३) उपदनयम (१) र (२) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन कुनै श्रदमकले ऐन र यस
दनयमावली बमोदजम पाउने पाररश्रदमक, सदञ्चत दबदा वा अन्य कुनै सुदविा बापतको रकम दलन नपाउँ दै
दनजको मृ त्यु भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो रकम दनजको पररवारको दे हायको िममा रहेको सदस्यलाइथ
भु क्तानी ददनु पने छ –
(क) श्रदमकले कसैलाई इच्छाएको रहे छ भने इच्छाएको व्यन्धक्तलाई,
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खण्ड (क) बमोदजम इच्छाएको व्यन्धक्त नभएमा वा इच्छाएको व्यन्धक्तको मृ त्यु
भै सकेको अवस्र्ामा दे हायको िम अनु सारको पररवारको सदस्यलाई:
(१)
सगोलमा बस्ने श्रीमान वा श्रीमती,
(२) सगोलमा बस्ने छोरा, बुहारी वा अदववादहता छोरी,
(३) सगोल बस्ने नादत नादतना वा एकाघरका बाबु, आमा वा सासु, ससुरा,
(४) दभन्न बस्ने श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, बुहारी वा दववादहता छोरी।
(५) यस दनयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन कुनै श्रदमकले ऐन तर्ा यस
दनयमावली बमोदजम पाउने पाररश्रदमक वा सुदविा दनजले प्रदतष्ठानलाइथ उपलब्ध गराएको बैंक खातामा
जम्मा हुन नसकेमा वा रोजगारी छोडे को तीन वषथ दभत्र उपदनयम (२) बमोदजम सम्बन्धित श्रदमक वा
उपदनयम (४) बमोदजम दनजको हकवालाले त्यस्तो रकम दाबी गनथ नआएमा रोजगारदाताले त्यस्तो
रकम सामादजक सुरक्षा कोषमा जम्मा गररददनु पने छ।
(६) उपदनयम (५) बमोदजम कुनै श्रदमकको पाररश्रदमक वा सेवा सुदविा सामादजक सुरक्षा कोषमा
जम्मा भइसकेपदछ त्यस्तो श्रदमक वा दनजको हकवालाले त्यसरी जम्मा भएको रकमको हदभन्दा बढी
दाबी दलन पाउने छै न।

75.
76.

77.

पररच्छे द-१३
मुद्दा तथा उजुरीको काया नवन
श्रम अर्ालतको कायानवन : ऐनको दफा १६० बमोदजम श्रम अदालतमा दायर भएको मु द्दाको
कारबाही र दकनारा श्रम अदालत कायथदवदि दनयमावली, २०५२ बमोदजम हुनेछ।
उजुरीको कारिािी तथा नकिारा: (१) ऐनको दफा १६२ बमोदजम कसैले दवभाग वा कायाथ लयमा
उजु री गरे मा दवभाग वा कायाथ लयले त्यस्तो उजु री दताथ दकताबमा दताथ गरी सोको दनस्सा सम्बन्धित
उजु रीकताथ लाइथ ददनु पनेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम दताथ हुन आएको उजु रीको व्यहोराबाट उजुरीकताथ र उजु री गररएको
पक्षबीच मे लदमलाप गनथ उदचत दे खेमा दवभाग वा कायाथ लयले सम्बन्धित पक्षलाई दझकाइथ मे लदमलाप
गराउन सक्नेछ।
तर ऐनको दफा १६३ बमोदजम जररबाना हुने दवषयमा मेलदमलाप हुने सक्ने छै न ।
(३) उपदनयम (२) बमोदजम दु बै पक्षबीच मे लदमलाप हुन नसकेमा दवभाग वा कायाथ लयले सो
सम्बिमा दु बै पक्षलाइथ आफ्नो दाबी पुष्ट्ट्याइथ ँ गने आिार र कारर् सदहतका प्रमार् पेश गनथ लगाइथ सोही
आिारमा दनर्थय दलइथ सम्बन्धित पक्षलाइथ दनर्थय कायाथ न्वयन गनथ आवश्यक आदे श ददन सक्नेछ।
(४) उपदनयम (३) बमोदजम दवभाग वा कायाथ लयले ददएको आदे श पालना नभएको भनी
सम्बन्धित पक्षले दवभाग वा कायाथ लयमा दनवेदन ददएमा दवभाग वा कायाथ लयले ऐनको दफा १६६, १६७
वा १६८ बमोदजम भएको दनर्थय कायाथ न्वयन गनथ , गराउन सक्नेछ।

पररच्छे द-१४
नवनव
आ ारभूत पाररश्रनमक: (१) कायथगत रोजगारीमा रहे को श्रदमकको आिारभू त पाररश्रदमक दनजले
खाइपाइ आएको तीन मदहनाको औसत मादसक पाररश्रदमकको साठी प्रदतशतले हुन आउने रकम
बराबर हुने छ।
(२) उपदनयम (१) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन यस दनयम बमोदजम दनिाथ रर् गररएको
आिारभू त पाररश्रदमक ने पाल सरकारले ऐन बमोदजम दनिाथ रर् गरे को न्यू नतम पाररश्रदमक भन्दा कम
हुने छै न।
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(३) कुनै रोजगारीमा रहे को श्रदमकको आिारभू त पाररश्रदमक दनिाथ रर् भएको रहे नछ भने
सामान्यतया त्यस्तो श्रदमकले खाइपाइ आएको पाररश्रदमकको साठी प्रदतशतले हुन आउने रकमलाइथ
त्यस्तो रोजगारीको लादग आिारभू त पाररश्रदमक मादनने छ।
गोटा गन्ती (नपस रे ट) को र्र नि ाारण: कायथगत रोजगारी अन्तरगत गोटा गन्ती (दपस रे ट) मा काम
गने श्रदमकको प्रदत गोटा गन्ती (दपस रे ट) को दर दनिाथ रर् गदाथ दे हाय बमोदजम गनुथ पनेछ:–
(क) श्रदमक र रोजगारदातादबच सहमदत भएमा सोही बमोदजम,
(ख) न्यू नतम पाररश्रदमक वृन्धि भएकोमा जु न अनु पातमा न्यू नतम पाररश्रदमक वृन्धि भएको हो
सोही अनु पातमा दपस रे ट दर वृन्धि गरी कायम गने ,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बाहे कको अवस्र्ामा श्रदमकको न्यू नतम पाररश्रदमकको प्रदतघन्टाको
दरको आिारमा।
श्रम समन्वय सनमनत : दवभागको महादनदे शकको अध्यक्षतामा अदिक प्रदतदनदिमूलक टर े ड युदनयन
महासंघका प्रदतदनदि र रोजगारदाता सङ्गठनको प्रदतदनदि रहे को एक केन्द्रीयस्तरको श्रम समन्वय
सदमदत रहने छ।
श्रम समन्वय सनमनतको काम, कताव्य अन कार: दनयम ७९ बमोदजमको श्रम समन्वय सदमदतको
काम, कतथव्य र अदिकार दे हाय बमोदजम हुनेछ:–
(क) कुनै प्रदतष्ठानमा भएको औद्योदगक दववादलाई समािान गनथ को लादग सम्बि पक्षसँग
छलफल गरी आवश्यक सुझाव ददने ,
(ख) श्रदमक तर्ा रोजगारदाताबीच कुनै दववाद उत्पन्न भएको वा हुने सम्भावना दे न्धखएमा त्यस्तो
श्रम दववाद समािान गनथ सरोकारवालासँग दववाद समािान गनथ आवश्यक पहल र समन्वय
गने ।
व्यम्भक्तगत अनभलेख व्यवस्थापि र िानजरी सम्बन्धी व्यवस्थाीः (१) रोजगारदाताले आफू मातहत
काम गने प्रत्येक श्रदमकको नाम, ठे गाना, पाररवाररक दववरर्, नागररकता, सम्पकथ फोन नम्बर, इमे ल
तर्ा रोजगारदाताले आवश्यक ठाने का अन्य दववरर् सदहतको व्यन्धक्तगत दववरर् सदहतको अदभले ख
राख्नु पनेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजमको दववरर्मा कुनै पररवतथन भएमा सोको जानकारी यर्ाशीघ्र
रोजगारदातालाइथ ददनु सम्बन्धित श्रदमकको कतथव्य हुनेछ।
(३) रोजगारदाताले श्रदमकलाई भु क्तान गरे को पाररश्रदमक तर्ा हादजरी सम्बिी अदभले ख
कम्तीमा पाँ च वषथ सुरदक्षत राख्नु पने छ।
सेवा शुल्कको नवतरणीः होटल, मोटल, रे ष्ट्टुरेन्ट, जं गल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गने
रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शु ल्क दलएको भए त्यस्तो सेवा शु ल्क रकम दे हाय बमोदजम
श्रदमकलाइथ दवतरर् गनुथ पने छ (क) यो दनयमावली प्रारम्भ भएपदछ रोजगारदाता सङ्गठन तर्ा सम्बन्धित व्यवसायसँग सम्बि
अदिक प्रदतदनदिमू लक टर े ड युदनयन संघबीच सम्झौता भएकोमा सोही बमोदजम,
(ख) खण्ड (क) बमोदजम सम्झौता नभएकोमा सेवाशुल्क बापत उठाइएको मादसक रकमलाई शत
प्रदतशत मानी दे हाय बमोदजम दवतरर् गने …
(१) प्रदतष्ठानमा कायथरत श्रदमक, ऐनको दफा १८ बमोदजम कायथरत तादलमी वा श्रम
आपूदतथकताथ माफथत कायथरत श्रदमकलाइथ दामासाहीले कुल रकमको एकहत्तर प्रदतशत
रकम,
(२) िेकेज तर्ा अपरे शनल दलकेज व्यवस्र्ापनको लागदः रोजगारदातालाइथ कुल रकमको
चौबीस प्रदतशत रकम,
(३) होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको सङ्गठनले दु ई दशमलब पाँ च प्रदतशत
तर्ा होटल क्षे त्रका अदिक प्रदतदनदिमू लक टर े ड युदनयन संघले दु ई दशमलब पाँ च
प्रदतशत।
र्रे लु श्रनमकको सावा जनिक र साप्तानिक निर्ा: (१) घरे लु श्रदमकले वषथ मा बाह् ददन पाररश्रदमक
सदहतको सावथजदनक दबदा र हप्तामा एक ददन पाररश्रदमक सदहतको साप्तादहक दबदा पाउने छ।

23

84.

85.

86.

87.
88.

(२) कुनै कारर्ले घरे लु श्रदमकलाई साप्तादहक दबदा वा सावथजदनक दबदाको ददनमा काममा
लगाउनु परे मा रोजगारदाताले त्यस्तो घरे लु श्रदमकलाइथ एक्काईस ददनदभत्र सट्टा दबदा वा बढी समय
काम गरे बापतको र्प पाररश्रदमक ददनु पने छ।
(३) उपदनयम (१) र (२) मा जु नसुकै कुरा ले न्धखएको भए तापदन रोजगारदाता र श्रदमकबीच ऐन र
यस दनयमावलीको अिीनमा रही छु ट्टै सम्झौता भइथ घरे लु श्रदमकको रूपमा कायथरत श्रदमकको हकमा
सोही सम्झौता बमोदजम हुनेछ।
कल्याणकारी कोषको सञ्चालि: (१) बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ बमोदजम बोनस दवतरर् गरी
बाँ की रहःेको रकम व्यवस्र्ापनको लादग प्रत्येक प्रदतष्ठानले प्रदतष्ठान स्तरमा कल्यार्कारी कोष स्र्ापना
गनुथ पने छ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम कल्यार्कारी कोषमा बोनस ऐन,२०३० को दफा ५ बमोदजम बोनस
दवतरर् गरी बाःँकी रहे को मध्ये सत्तरी प्रदतशत रकम जम्मा हुने छ।
(३) कोषको सञ्चालन र प्रयोग श्रम सम्बि सदमदतको दनर्थय बमोदजम हुनेछ।
(४) कोषमा भएको रकमको प्रयोग गदाथ प्रदतष्ठानका सवै प्रकारका श्रदमक वा दनजका पररवारका
सदस्यहरुको उपचार, शै दक्षक दबकास, खेलकुद तर्ा मनोरन्जन प्रयोजनका लागी तर्ा सवै श्रदमकको
दहत हुने अन्य कायथका लादग खचथ गनथ सदकने छ।
(५) कल्यार्कारी कोषमा रकम बाँ की रहःँदै प्रदतष्ठानमा कायथरत सबै श्रदमक कटौतःीमा परे मा
वा प्रदतष्ठान दलन्धिडे शनमा गएमा उक्त रकम दलन्धिडे शन प्रदिया प्रारम्भ हुनु भन्दा एक वषथ अदघसम्म
प्रदतष्ठानमा कायथरत सबै श्रदमकलाई दामासाहःीले दवतरर् गनुथ पने छ।
िासस्थाि कोषको रकम खचा गिा सक्ेीः (१) यो दनयमावली प्रारम्भ हुँ दाका बखत कुनै प्रदतष्ठानमा
श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ बमोदजम स्र्ादपत बासस्र्ान कोष कायम रहे छ भने त्यस्तो कोषको रकम
प्रदतष्ठानले श्रदमक आवासको व्यवस्र्ापन गनथ वा श्रम सम्बि सदमदतको दनर्थय अनु सारको श्रदमकको
दहत हुने कुनै योजनामा खचथ गनथ सक्नेछ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजमको कोषमा रकम बाँ की रहे को अवस्र्ामा प्रदतष्ठान बन्द भएमा वा
दलन्धिडे शनमा गएमा त्यस्तो रकममध्ये पचास प्रदतशत रकम रोजगारदाताले र बाँ की पचास प्रदतशत
रकम तत्काल कायम रहे का श्रदमकहरूबीच दामासाहीले दवतरर् गनुथ पने छ।
यो नियमावली लागू हिे ीः श्रम सम्बिी कुनै दववादको समािानको लादग हुने सामूदहक सौदाबाजी,
मध्यस्र् वा अन्य कुनै काम कारबाहीको सम्बिमा यस दनयमावली बमोदजमको कायथदवदि अपनाउनु
पने छ।
अिु सूचीमा िे रर्ेर गिा सक्े: मन्त्रालयले ने पाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनु सूचीमा
आवश्यकता अनु सार हे रफेर गनथ सक्नेछ।
खारे जी र िचाउ : (१) श्रम दनयमावली, २०५० र दचया बगान सम्बिी दनयमावली, २०५० खारे ज
गररएको छ।
(२) उपदनयम (१) बमोदजम खारे ज गररएका दनयमावलीहरू बमोदजम भए गरे का काम
कारबाहीहरु यसै दनयमावली बमोदजम भए गरे को मादनने छ।

24

अनु सूची–१
(दनयम ७ को उपदनयम (१) सँग सम्बन्धित)
श्रम इजाजतको लादग दनवेदन

दटकट

श्री श्रम दवभाग
......................
दमदत:महोदय,

यस प्रदतष्ठानमा दवदे शी नागररकलाई काममा लगाउन आवश्यक भएकोले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ एवं
श्रम दनयमावली,२०७५ को दनयम ७ को उपदनयम (१) बमोदजम श्रम इजाजत पत्रको लादग दे हायको दववरर् र
कागजात सदहत यो दनवेदन गरे को छु / गरे का छौं :१.
प्रदतष्ठानको नाम:२.
प्रदतष्ठान वा कायथस्र्ल रहे को ठे गाना:३.
प्रदतष्ठानको मु ल्य अदभवृन्धि कर दताथ नं . / स्र्ायी ले खा नं . ...................... र दताथ दमदत:४. प्रदतष्ठानको मु ख्य सञ्चालक वा प्रमु ख व्यवस्र्ापकको,…
(क) नाम
(ख) सम्पकथ नं :(ग) इमे ल
५. प्रदतष्ठानसँग पत्राचार गने ठे गाना दजल्ला ..................,
गाउँ पादलका / नगरपादलका.........................वडा नं . ..........
मागथ
........................टोल ...........
इमे ल ............................
फ्याक्स नं ..................
६.
इजाजत माग गररएको दवदे शी श्रदमकको दववरर्
(क) नाम:(ख) पद:(ग) दे श:(घ) राहदानी नं :Name:Designation:Nationality:Passport No.:(ङ) शै दक्षक योग्यता:(च) दक्षता :Qualification:Experience:(छ) इजाजत माग गररएको अवदि:-........... ..... दे न्धख ....... ......... सम्म
Duration:- Since………. to……….
(ज) यसअदघ ने पालमा काम गनथ इजाजत दलएको भए:(१) इजाजत दलएको प्रदतष्ठानको नाम :-(२) इजाजत प्राप्त अवदि:-- ..........दे न्धख.......सम्म
७.
संलग्न कागजात –
(क) राहदानी (कम्तीमा छ मदहना म्याद भएको)को प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(ख) सम्बन्धित दवदे शी नागररकको व्यन्धक्तगत दववरर् (वायोडाटा),
(ग) प्रदतष्ठानले प्रचदलत कानून बमोदजम आयकर चुक्ता गरे को प्रमार्,
(घ) प्रदतष्ठानले ने पाली नागररकलाई दक्ष बनाई दवदे शी श्रदमकलाई िमश प्रदतस्र्ापन गने
कायथ योजनाको प्रदत,
(ङ) गृह मन्त्रालयको कायथ सहमदत आवश्यक पने भए सोको प्रमादर्त प्रदत,
(च) दनयम ७ को उपदनयम (२) को खण्ड (ङ) बमोदजमको दववरर् ।
८. यसमा ले न्धखएको व्यहोरा साँ चो हो । झुठा ठहरे कानू न बमोदजम सहुँ ला बुझाउँ ला ।
प्रदतष्ठानको छाप

प्रदतष्ठानको तफथबाट दनवेदन ददने व्यन्धक्तको,
नाम:पद:हस्ताक्षर:दमदत:25

नोट:- दनवेदन ददँ दा इजाजत माग गररएको दवदे शी नागररकको हालसालै न्धखचेको दु इथ प्रदत फोटो समे त संलग्न
गनुथ पने छ।
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अनु सूची–२
(दनयम ८ को उपदनयम (३) सँग सम्बन्धित)
श्रम इजाजतपत्र
श्री..............................,
.................................।
दमदत ................. मा प्राप्त त्यस प्रदतष्ठानको दनवेदन उपर कारबाही हुँ दा यस दवभागको दमदत ................को
दनर्थय अनु सार तपशीलमा लेन्धखएको दवदे शी नागररकलाइथ श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ र श्रम दनयमावली,
२०७५ को दनयम ८ बमोदजम दे हायका शतथहरू पालना गने गरी त्यस प्रदतष्ठानमा काममा लगाउन इजाजत
प्रदान गररएको छ।
१. प्रदतष्ठानको नाम
२. प्रदतष्ठानको ठे गाना
३. इजाजत माग गररएको दवदे शी श्रदमकको दववरर्
(क) नाम:(ख) पद:(ग) दे श:(घ) राहदानी नं :Name:Designation:Country/Nationality:Passport No.:स्र्ायी ठे गाना(पासपोटथ अनु सार)
Permanent Address (as mentioned in passport):
(ङ) इजाजत प्रदान गररएको अवदि:-........... ..... दे न्धख ....... ......... सम्म
Duration:- Since………. to……….
इजाजतपत्रजारी गने अदिकारीको,
नाम
पद
जारी दमदत

इजाजतप्राप्त
व्यन्धक्तको तस्वीर

रोजगारदाताले पालना गनुथ पने शतथहरू
१.
२.
३.
४.
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अनु सूची–३
(दनयम ९ को उपदनयम (१) सँग सम्बन्धित)
श्रम स्वीकृदतको लादग ददने दनवेदनको ढाँ चा
To,
The Department of Labour,
.........................
Kathmandu.
C/O
(Name of the Concerned Nepali Embassy or Nepali Diplomatic Mission)
Sir/ Madam,
As per the Section 23 of Labour Act, 2017, I herewith submit an application for work permit along
with the following details:1.
Name and Address of Applicant:2.
Name and Address of the Applicant's Employer:
3.
Name of the Employer's Manager: ………………………………Contact Number:
4.
Applicant's Details:
Nature of Work:Designation/Post:
Passport No:
Qualification:
.
Experience:
.Duration….Since…To…….
5.
Details of Prior Work Approval if taken:
6.
Details of Prior work approval of an institution if taken on the same post :
7.
Correspondence Address:
Attached documents:(A) Passport (of at least 6 months validity) or with Visa if the applicant is in Nepal,
(B) Applicant's Resume / Bio-data,
(C) Minimum Education Qualification required for related service, Certified Copy
of any skill and knowledge
(D) Evidence of selection by Employer or Acceptance letter given by the
Employer.
(E) No Objection Letter given by the Ministry of Home Affairs as per existing law.

Signature of the applicants
Date:
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अनु सूची–४
(दनयम ९ को उपदनयम (७) सँग सम्बन्धित)
Government of Nepal
Ministry of Labor, Employment and Social Security
Department of Labor
Work Permit

Photo

As per the decision of this Department dated…………………… this Work Permit has been granted
under the section 22 /23 of the Labor Act,2017 and the subrules (7) of Rule 9 of Labor
Regulation,2018 subject to follow the following terms and conditions to the following person
having following details:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name :
Gender: male/female:
Passport Number:
Temporary Address:
Permanent Address:
Job title:
Organization Employer Name:
Work Permit Issue Date:
Work Permit Expiry Date :-

Nationality/Country:-

Issued by
………………..
(Signature of Authorized Officer)
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अनु सूची–५
(दनयम १३ को उपदनयम (३) सँग सम्बन्धित)
श्रम इजाजत प्राप्त नवर्े शी िागररकको अनभलेख
दस.नं

नाम र्र

स्र्ायी
ठे गाना

राहदानी नं र
बहाल रहने
दमदत

ने पालमा कायथरत
संस्र्ाको नाम
ठे गाना र फोन नं

इजाजतप्राप्त
व्यन्धक्तको
पररवार वा
नजीकको
नातेदारको
सम्पकथ
व्यन्धक्तको नाम
र ठे गाना,

नोट भारतीय नागररकको हकमा राहदानी नभएमा पररचय खु ल्ने नम्बर अंदकत कुनै कागजातमा उल्ले ख
भएको नम्बर।
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कैदफयत

अनु सूची–६
(दनयम २६ को उपदनयम (३) सँग सम्बन्धित)
असिमताको प्रनतशत नि ाारण
क्र.सं.

चोटपटकको नववरण

अशक्तताको प्रनतशतमा

1.

दु इथवटा अवयवको क्षदत

2.

दु वै हात वा हत्केला समे त सबै औंलाहरुको क्षदत

3.

दृदष्ट पुरै क्षदत भएमा

१००

4.

पूर्थ पक्षाघात

१००

5.

चोटपटकको कारर्बाट स्र्ायी रुपमा र्लापरे मा

१००

6.

एक आँ खे व्यन्धक्तको अको आँ खा पदन क्षदत भएमा

१००

7.

एक मात्र बाहु भएको व्यन्धक्तको अको बाहु पदन क्षदत भएमा

१००

8.

एउटा मात्र गोडा भएको व्यन्धक्तको अको गोडा पदन क्षदत भएमा

9.

एक हात तर्ा एक खु ट्टाको क्षदत भएमा

१००
१००

१००
१००

10.

कुनै अरु चोटपटकको कारर्बाट स्र्ायी र पूर्थ अशक्तता भएमा

१००

11.

पूर्थ रुपले बदहरो भएमा

७०
कुिै एक िाहको नवच्छे र्ि भएको अवस्था

12.

स्कि–सन्धिको दवच्छे दन

८०

13.

काँ ि र कुदहनाबीचबाट बाहु दवच्छे दन भएमा

७०

14.

कुदहनाबाट बाहुको क्षदत भएमा

७०

15.

कुदहना वा नाडीको दबचबाट बाहुको क्षदत भएमा

16.

नाडीबाट हातको क्षदत भएमा

17.

एउटा हातका चारै औंला तर्ा बुढी औंला समे त क्षदत भएमा

18.

एउटा हातको बुढी औंला बाहेक अरु चारै वटा औंलाहरुको क्षदत भएमा ४०

19.

बुढी औंलाका दु ईवटा पंन्धक्त–अन्धस्र् क्षदत भएमा

20.

बुढी औंलाको एक पंन्धक्त अन्धस्र् क्षदत भएमा

21.

चोर औंलाका तीनवटै पंन्धक्त अन्धस्र् क्षदत भएमा

१४

22.

चोर औंलाका दु ईवटा पंन्धक्त अन्धस्र् क्षदत भएमा

११

23.

चोर औंलाका एकवटा पंन्धक्त अन्धस्र् क्षदत भएमा

९

24.

माझी औंलाका तीनवटै पंन्धक्त अन्धस्र् क्षदत भएमा

१२

25.

माझी औंलाका दु ईवटा पंन्धक्त अन्धस्र् क्षदत भएमा

९

26.

माझी औंलाका एकवटा पंन्धक्त अन्धस्र् क्षदत भएमा

७

27.

सादहली वा कान्छी औंलाका तीनवटै पंन्धक्त अन्धस्र् क्षदत भएमा

७

28.

सादहली वा कान्छी औंलाका दु ईवटा पंन्धक्त अन्धस्र् क्षदत भएमा

६

29.

सादहली वा कान्छी औंलाका एकवटा पंन्धक्त अन्धस्र् क्षदत भएमा

30.

पदहलो वा दोश्रो करभ –अन्धस्र्को र्प क्षदत भएमा

५

31.

तेश्रो चौर्ो वा पाचौं करभ–अन्धस्र्को र्प क्षदत भएमा

४

७०
६०
६०
३०
२०

५

कुिै एक वा र्ु वै गोडािरुको नवच्छे र्ि भएको अवस्था
32.

दु वै जं घा माझबाट दवच्छे ददत भएमा वा एकादतर जं घाको दबचबाट गोडा
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दवच्छे ददत भै अको दतरको खु ट्टाको क्षदत भएमा वा दु वै घुँडा भन्दा मु दनबाट
अंग दवच्छे ददत भएमा

१००

33.

दु वै घुँडाको ५ ईन्च तलबाट गोडा दवच्छे ददत भएमा

१००

34.

एक घुँडाको ५ ईन्च तलबाट गोडा दवच्छे ददत भै अको खुट्टाको क्षदत भएमा १००

35.

दु वै खु ट्टाको दवच्छे दन भै टे क्न सक्ने ठु टा मात्र बां की रहे मा

36.

दु वै खु ट्टाको प्रपद र पंन्धक्त अन्धस्र्बीचको सन्धिको मादर्ल्लो सान्धिबाट

१००

दवच्छे दन भएमा
37.

९०

दु वै खु ट्टाको प्रपद र पंन्धक्त अन्धस्र्दबचको सन्धिबाट तल सबै औंलाहरु क्षदत
भएमा

38.

८०

दु वै खु ट्टाका सबै औंलाहरुको मादर्ल्लो अन्तर पंत्यान्धस्र् सन्धिको मादर्बाट
क्षदत भएमा

39.

४०

दु वै खु ट्टाका सबै औंलाहरुको मादर्ल्लो अन्तर पंत्यान्धस्र् सन्धिबाट तल
पदट्ट मात्र क्षदत भएमा

२०

40.

कदट–संन्धिको मध्यबाट दवच्छे दन भएमा

९०

41.

कदटसन्धि भन्दा तल तर बां की दतघ्राको ठु टो ठूलो टर ोक्यान्टर अन्धस्र्बाट
५ ईन्च भन्दाछोटो रही दवच्छे दन भएमा

42.

८०

कदट सन्धि भन्दा तल तर बां की दतघ्राको ठु टो ठूलो टर ोक्यान्टर अन्धस्र्बाट
५ ईन्चभन्दा बढी तर दतघ्राको माझभन्दा तल नपुग्दै बां की रहन गई गोडा
दवच्छे दन भएमा

43.

७०

जं घाको माझबाट तलदे न्धख घुँडाबाट ३.५ ईन्च तलमा नबढाई यो दबचबाट
दवच्छे दन भएमा

44.

६०

घुडा भन्दा तल गोडा दवच्छे दन भै ठु टो घुडाबाट ३.५ ईन्च दे न्धख ५ ईन्च
को दबचको लम्बाईको रहन गएमा

45.

५०

घुँडा भन्दा तल गोडा दवच्छे दन भै ठु टो घुँडाबाट तल ५ ईन्च भन्दा लामो
रहनगएमा

४०

46.

एउटा खु ट्टाको पूर्थ दवच्छे दन भै केवल टे क्न सक्ने ठूटो मात्र रहन गएमा

४०

47.

एउटा खु ट्टाको मात्र प्रपद र पंन्धक्त अन्धस्र्को सन्धिको मादर्ल्लो सादनध्यबाट
दवच्छे दन भएमा

48.

४०

एउटा खु ट्टाका सबै औंलाहरु अन्तर पत्यान्धस्र् सन्धिको मादर्ल्लो
सादनध्यबाट वाप्रपद र पंन्धक्त अन्धस्र्को सन्धिको माझबाट क्षदत भएमा

२०

49.

खु ट्टाको बुढी औंलाका दु वै पंत्यान्धस्र् क्षदत भएमा

१०

50.

खु ट्टाको बुढी औंलाका एक पंत्यान्धस्र् क्षदत भएमा

५

51.

खु ट्टाको बुढी औंलाका केही भाग मात्र तर हड्डी समे त क्षदत भएमा

52.

खु ट्टाको बुढी औंला बाहे क अरु कुनै औंलाको क्षदत भएमा (प्रत्येकको)

53.

खु ट्टाको बुढी औंला बाहे क अरु कुनै औंलाको एक भाग हड्डी मात्र
क्षदत भएमा

३
३
१

अन्य नवशेष चोटपटकिरु
54.

एक आँ खा सामान्य न्धस्र्दतमा रहँ दा रहँ दै अको आँ खामा कुनै जदटलता
बेगर हुनगएको क्षदतमा

55.

४०

एक आँ खाको दृदष्ट ठीक हुँ दा हुँ दै अको आँ खाको दृदष्ट शन्धक्त आँ खाको
गेडीको कुनै जदटलता वा दवरुपता बेगर लोप हुन गएमा
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३०

56.

एक कानको श्रवर् शन्धक्तको क्षदत भएमा

२०

चोटपटक पश्चात् अवयव तथा सम्भन्धिरुमा उत्पन्न हिे पू णा–दृढता
57.

पृष्ठान्धस्र्

३०

58.

स्कि सन्धि

४०

59.

कुदहना

३०

60.

नाडी

३०

61.

मादर्ल्लो र तल्लो रे दडयो अल्नर सन्धि

३०

62.

हातको बुढी औंला (पदहलो करभ (पंत्यान्धस्र् सन्धि)

६३

63.

हातको बुढी औंला बाहे क अरु कुनै एक औंलाको एक सन्धि

३

64.

हातको बुढी औंला बाहे क अरु कुनै एक औंलाका सबै सन्धिहरु

65.

हातको बुढी औंला समे त सबै औंलाका सबै सन्धिहरु

66.

कदट सन्धि

४०

67.

घुँडा

१९

68.

गुल्फ सन्धि

१९

69.

टे लस हड्डी मु दनका सन्धिहरु

१९

70.

खु ट्टाको बुढी औंला (पदहलो प्रपद–पंत्यान्धस्र् सन्धि)

१९

71.

खु ट्टाको बुढी औंला बाहे क खुट्टाका अरु औंलाका सन्धिहरु

१०

१०
४०

चोटपटक पश्चात हिे अवयविरु वा शरीरको कुिै भाग मात्रको पिार्ात
72.

मे रुदण्डको चोटपटकबाट हुने पूर्थ पक्षाघात

१००

दनम्न अंगको पूर्थ स्तम्भता
73.

भु जग स्नायु पुन्ज (वेदकथयल प्लेक्सस)

७०

74.

रे दडयल स्नायु

५०

75.

दमदडयनल स्नायु

76.

अल्नर स्नायु

४०

77.

जं घा स्नायु (दसयादटक नवथ )

७०

78.

दभत्री पन्धप्लदटयल स्नायु

79.

बादहरी पन्धप्लदटयल स्नायु

४०

४०
३०

मादर् उल्लेख नभएका अन्य अशक्तताको पररमार् यसै अनु सूचीमा परे का उस्तै प्रकारका
अवस्र्ालाई आिार मानी गररने छ ।
शब्दाथा
१. दडग्री – पररमार्

२. दडजे वलमे न्ट – अशक्तता

४. लस – क्षदत

५. साइट – दृदष्ट

७. आमथ – बाहु

८. ले ग – गोडा

३. दलम्व – अवयव
६. प्यारादलदसस – पक्षाघात, स्तम्भता
९. फुट – खु ट्टा

१०. एम्पु टेशन – दवच्छे दन ११. सोिर ज्वाइन्ट – स्कि–सन्धि १२. याल्याङ्कस् – पंन्धक्त–अन्धस्र्
१३. मे टाकापथल – करभ–अन्धस्र्

१४. स्टम्प – ठूटो

१५. मे टाटासोफेलोन्धन्जयल ज्वाइन्ट – प्रपद र पंन्धक्त–अन्धस्र्बीचको सन्धि
१६. मे टाकापोफेलोन्धन्जयल ज्वाइन्ट – करभ–पंत्यान्धस्र् सन्धि
१७. इन्टरफेलोन्धन्जयल ज्वाइन्ट – अन्तर पंत्यान्धस्र् सन्धि
१८. दडस्टल – तल्लो

१९. प्रेन्धँ क्समल – मादर्ल्लो २०. एण्ड दवयररङ्ग – टे क्न सक्ने मात्र
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२१. स्पाइन – पृष्ठान्धस्र्

२२. एकल – गुल्फ सन्धि

२४. दमदडयल – दभत्री

२५. ले टरल – बादहरी

34

२३. स्पाइनल कडथ – मे रुदण्ड
२६. दहप ज्वाइन्ट – कदट सन्धि

अनु सूची –७
(दनयम २७ को उपदनयम (१) सँग सम्बन्धित)
श्रनमक आपू नता गिा इजाजतको लानग नर्िे निवे र्िको ढााँचा
श्री श्रम दवभाग /श्रम कायाथ लय
......................
नवषय:- श्रनमक आपू नता गिा इजाजत पााँउ ।
महोदय,
यस कम्पनीले दे हायको क्षे त्रमा श्रदमक आपूदतथ गनथ चाहे को र सो कायथ गनथ यस कम्पनी सक्षम रहे कोले श्रम
ऐन, २०७४ को दफा ५९ को उपदफा (२) तर्ा श्रम दनयमावली,२०७५ को दनयम २७ को उपदनयम (१)
बमोदजम श्रदमक आपूदतथ गने इजाजत पत्रको लादग दे हायको दववरर् सदहत यो दनवेदन गरे को छु /गरे का
छौं:१.
दनवेदक कम्पनीको (क) नाम:
(ख) रदजष्टडथ कायाथ लय रहे को ठे गाना:
२.
दनवेदक कम्पनीको दताथ नं तर्ा दताथ दमदत:
३.
दनवेदक कम्पनीको मुख्य सञ्चालक वा प्रमु ख व्यवस्र्ापकको नाम :
४.
कम्पनीको तफथबाट श्रदमक आपूदतथ सम्बिी काम गने व्यवस्र्ापक वा प्रमु ख:
५.
दनवेदक कम्पनीले आपूदतथ गने श्रदमकले गने काम:
(क)
(ख)
६.
श्रदमक आपूदतथ गने भौगोदलक क्षे त्र:
७.
श्रदमकको आपूदतथ गने अनु मादनत संख्या:
८.
दनवेदक कम्पनीसँग पत्राचार गने ठे गाना:
९.
संिन कागजात
(क) कम्पनी दताथ प्रमार्पत्रको प्रदतदलदप,
(ख) कम्पनीको प्रबिपत्र र दनयमावलीको प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(ग) स्र्ायी लेखा नम्बर वा मु ल्य अदभवृन्धि कर प्रमार्पत्रको प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(घ) कर चुक्ता गरे को प्रमार्
(ङ) कम्पनीको संचालकहरुको नागररकता प्रमार्पत्रको प्रमादर्त प्रदतदलदप,
(च) संस्र्ापक वा सञ्चालकले आफू कुनै नै दतक पतन दे न्धखने फौजदारी अदभयोगमा
अदालतबाट सजाय नपाएको र प्रचदलत कानू न बमोदजम कालो सूचीमा नपरे को
स्वघोषर्ा पत्र।
कम्पनीको छाप
कम्पनीको तफथबाट दनवेदन ददने आदिकाररक
व्यन्धक्तको,
दस्तखत
नाम
दमदत
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अनु सूची –८
(दनयम २८ र दनयम 30(1) को उपदनयम (१) सँग सम्बन्धित)
श्रनमक आपू तीकताा इजाजत र्स्तुर र रौटी
१. श्रम दनयमावलीको दनयम २७ बमोदजम श्रदमक आपूदतथकताथ को इजाजतपत्र लादग दनवेदन ददं दा
दनवेदकले दे हाय बमोदजमको इजाजत दस्तु र र िरौटी इजाजतपत्र जारी गने दवभाग वा
कायाथ लयमा बुझाउनु पने छ –
ि.सं

दववरर्

दवभागमा दनवेदन ददनु परे मा

कायाथ लयमा दनवेदन ददनु परे मा

१.

इजाजत दस्तु र

बीस हजार रूपैयाँ

दश हजार रूपैयाँ

२.

प्रदतदलदप दस्तु र

एक हजार रूपैयाँ

एक हजार रूपैयाँ

३.

नवीकरर् दस्तु र

दशहजार रूपैयाँ

पाँ च हजार रूपैयाँ

४.

िरौटी वा बैंक ग्यारे न्टी

पन्ध्र लाख रूपैयाँ

पन्ध्र लाख रूपैयाँ

२. कुनै श्रदमक आपूदतथकताथ ले एक भन्दा बढी कायाथ लयको कायथ क्षे त्रभन्दा बढीको लादग श्रदमक
आपूदतथ गनथ चाहे मा प्रदत कायथक्षेत्र र्प पाँ चलाख रूपैयाँ िरौटी वा सो बराबरको बैक ग्यारे ण्टी
इजाजतपत्र जारी गने दवभाग वा कायाथ लयमा बुझाउनु पने छ।
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अनु सूची –९
(दनयम २८ को उपदनयम(१) सँग सम्बन्धित)
ने पाल सरकार
श्रम, रोजगार तर्ा सामादजक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रनमक आपू नताकतााको इजाजतपत्र
श्री.....................................,
..........................................।
यस दवभाग/कायाथ लयको दमदत. .................. को दनर्थय अनु सार त्यस कम्पनीलाइथ ........................क्षे त्रदभत्र
दे हायका कामसँग सम्बन्धित श्रदमक आपूदतथकताथ गनथ श्रम ऐन,२०७४ को दफा ५९ र श्रम दनयमावली
,२०७५ को दनयम २८ बमोदजम दे हायका शतथहरू पालना गने गरी यो इजाजतपत्र प्रदान गररएको छ ।
(१) श्रदमक आपूदतथ गने क्षे त्र नेपाल राज्यभर / प्रदे शको नाम..... ................., दजल्ला ....................
(२) आपूदतथ गररएका श्रदमकले गने कामको प्रकृदत (क)..........................................,
(ख)........................................
श्रदमक आपूदतथकताथ ले पालना गनुथ पने शतथहरू
१. ...
२. ..
३. ..
४. ..
५. ..

इजाजतपत्र जारी गने अदिकृतको,
दस्तखत
नाम
पद
दमदत
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अनु सूची–१०
(दनयम ५६ उपदनयम (2) सँग सम्बन्धित)
श्रम अनडट प्रनतवे र्ि
मदःतदः:प्रदतष्ठानको नाम
ठे गाना
प्रदतष्ठानले गररआएको मु ख्य काम
श्रदमकको संख्यात्मक दववरर्
दनयदमत रोजगारीमा रहे को श्रदमक संख्याः
कायथगत रोजगारीमा रहे को श्रदमक संख्याः
समयगत रोजगारीमा रहे को श्रदमक संख्याः
आं दशक रोजगारीमा रहे को श्रदमक संख्याः
कुल कायथरत श्रदमक संख्याः
यसवषथ मा आकन्धिक रोजागारीमा श्रदमकलाई काममा लगाएको भए सोको
अनु मादनत संख्याः

मदहला श्रदमक संख्याः
पुरुष श्रदमक संख्याः
अन्य श्रदमक संख्याः
दवदे शी श्रदमक संख्याः
व्यवस्र्ापकःीय श्रदमक
संख्याः
तादलमःी श्रदमक संख्याः
प्रदशक्षार्थःीको संख्याः
श्रम आपःूदतथकताथ माफथत
कायथरत श्रदमक संख्याः

श्रम ऐन,२०७४, श्रम दनयमावली, २०७५ को पालना भए नभएको सम्बिमाः
िम
संख्या

प्रदतवेदनमा समावेश हुनु पने दवषयहरु

१.

ऐनको दफा ११ बमोदजम सबै प्रकारको रोजगारीमा रहे का
श्रदमकसःँग रोजगार सम्झौता गररएको वा दनयुन्धक्त पत्र प्रदान
गररएको छ वा छै न ॽ
छै न भने कदत जनालाई दकन प्रदान
नगररएको हो कारर् खु लाउने।
दवदे शी नागररकलाई काममा लगाएको भए ऐनको पररच्छे द–६ र
दनयमावलीको पररच्छे द–३ बमोदजम दवदे शःीलाई काममा लगाउदा
श्रम इजःाजत दलइएको छ वा छै न ? छै न भने दकनॽ छ भने कदत
जनालाई दलइएको छ, खु लाउने ।
१८ वषथ पूरा नभएका कुनै बालबादलकालाई काममा लगाइएको छ
वा छै न ? छ भने कसरःी के काममा लगाइएको छ खु लाउने ।
प्रदशक्षार्थःीलाई काममा लगाइएको अवस्र्ामा ऐनको दफा १६ तर्ा
१७ को पालना गररएको छ वा छै न ?
तादलमीलाई काममा लगाइएको छ वा छै न ? तादलमीलाई काममा
लगाउःँदा ऐनको दफा १८ बमोदजम पाररश्रदमक वा सुदविा अन्य
श्रदमक सरह ददइएको छ वा छै न ?
आं दशक रोजगारीमा श्रदमक कायथरत छन वा छै नन ? भएमा ऐनको
पररच्छे द–५ बमोदजम सुदविा तर्ा सामादजक सुरक्षा प्रदान गररएको
छ वा छै न?

२.

३.
४.
५.

६.

पालना भएको
छ,छै न।
(प्रतदःष्ठानसःँ
ग सम्बन्धित
नभएमा
“असम्बन्धित“
भनी लेख्ने)
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कैदफयत

७.

८.

९.

१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.

१६.

१७.

१८.
१९.
२०.

ऐनको दफा २८ बमोदजम श्रदमकलाई दै दनक आठ घण्टा र
सप्ताहमा अठचादलस घंण्टा भन्दा बदढ काममा लगाउने गररएको छ
वा छै न ?
पाःँच घण्टा काम गरे पदछ आिा घण्टा दवश्रामको समय ददने
गरीएको छ वा छै न ? कायथसमय भन्दा बदढ काम गरे मा दफा ३१
बमोदजम अदतररक्त पाररश्रदमक ददने वा सुदविा ददने गररएको छ वा
छै न ?
मदहलालाई सूयाथ स्त पदछ वा सूयोदय अदघको समयमा काममा
लगाउःँदा ऐनको दफा ३३ बमोदजम यातायात र सुरक्षाको प्रवि
गररएको छ वा छै न ?
न्यु नतम पाररश्रदमक भन्दा कम हुने गरी कुनै श्रदमकलाई प्रदान
गररएको छ वा छै न ?
प्रदतष्ठानको औसत मादसक पाररश्रदमक दर कदत हो ? (आिारभु त
पाररश्रदमक, भत्ता र सुदविा सदहतको औसत अंक उल्ले ख गने )
ऐनको दफा ३६ बमोदजमको वादषथ क तलववृन्धि (ग्रेड) ददने गररएको
छ वा छै न ?
पाररश्रदमक भुक्तानीको अवदिको अन्तर एक मदहनाभन्दा बढःी
हुने गरे को छ वा छै न ?(छ भने कारर् उल्ले ख गने )
ऐनको दफा ३७ बमोदजम चाडथ पवथ खचथ श्रदमकलाई प्रदान गने
गररएको छ वा छै न?
ऐनको पररच्छे द–९ बमोदजम दनम्न दबदाहरु श्रदमकलाई कदत ददन
ददने गररएको छ ?
(संख्या उल्लेख गने )
साप्तादहक दबदा
सावथजदनक दबदा
घर दबदा
दबरामी दबदा
प्रसुदत दबदा
प्रसुदत स्याहार दबदा
दकररया दबदा
सट्टा दबदा
ऐनको दफा ५२ बमोदजम प्रत्येक श्रदमकलाई (दनयदमत रोजगारी,
कायथगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आं दशक समयको रोजगारी
र आकन्धिक रोगजारीमा काम गने ) संचयकोष वा सामादजक
सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गने गररएको छ वा छै न ? जम्मा नगरे को
भए सो रकम कहाँ प्रयोग गररएको छ खु लाउने ।
ऐनको दफा ५३ बमोदजम प्रत्येक श्रदमकलाई (दनयदमत रोजगारी,
कायथगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आं दशक समयको रोजगारी
र आकन्धिक रोगजारीमा काम गने ) उपदान वा सामादजक
सुरक्षाकोषमा रकम जम्मा गने गररएको छ वा छै न? सामादजक
सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरे को सो रकम कहाँ प्रयोग गररएको छ
खु लाउने ।
ऐनको दफा ५४ बमोदजम औषदि उपचार बीमा गररएको छ वा छै न
?
ऐनको दफा ५५ बमोदजम जुनसुकै प्रकारको दु घथटना समे ट्ने गरी
बीमा गररएको छ वा छै न ?
श्रदमक आपःूदतथकताथ माफथत श्रदमक कायथरत छन वा छै नन?
तःी श्रदमक आपःूदतथकताथ कम्पनीले ऐनको दफा ५९बमोदजम
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अनु मतदः दलएको छ वा छै न? अनु मतदः दलएको भए अनु मती
नम्वर र दमतदः आपःूदतथकताथ माफथत कायथरत श्रदमकले न्यू नतम
पाररश्रदमक, सुदविा तर्ा ऐन र दनयमावली बमोदजमको न्यःूनतम
स्तर प्राप्त भएको छ वा छै न ? यसको दनयदमत अनु गमन गररएको
छ वा छै न ?
२१.
ऐनको दफा ६८ बमोदजम सुरक्षा र स्वास्थ्य नःीदत तजुथमा गरी
कायथन्वयन गररएको छ वा छै न ?
२२.
ऐनको दफा ७४ बमोदजम सुरक्षा र स्वास्थ्य सदमदत गठन भै
दनयदमत रुपमा बैठक तर्ा दनर्थय हुने गरे को छ वा छै न?
२३.
ऐनको दफा १०८ बमोदजम प्रदतष्ठानले आन्तररक व्यवस्र्ापनको
लःागदः दवदनयमावली बनाएको छ वा छै न?
२४.
दवदनयमावली श्रम कायाथ लयमा दताथ गने र श्रदमकलाई दवतरर्
गररएको छ वा छै न ? श्रम कायाथ लयमा दताथ भएको भए दताथ दमदत र
दताथ नम्बर उल्लेख गने ।
२५.
ऐनको दफा १११ बमोदजम प्रदतष्ठानमा श्रम सम्बि सदमदत गठन
गरःी दनयदमत रुपमा बैठक हुने गरे को छ वा छै न ?
आदर्थ क वषथ मा अन्धन्तम पटक बैठक भएको मदःतदः उल्ले ख गने ।
२६.
ऐनको दफा ११२ बमोदजम कायथसम्पादन मुल्यां कन प्रर्ाली लागु
गररएको छ वा छै न ?
२७.
ऐनको दफा ११३ बमोदजम व्यन्धक्तगत मागदाबी पेश भए वा
भएननः् ? माग दाबी पेश भएकोमा कदत वटा दाबी
व्यवस्र्ापकसःँगको छलफलबाट समािान भए ? संख्या उल्ले ख
गने ।
२८.
यो आदर्थ क वषथ मा सामु दहक माग दावी पेश भए वा भएन?
२९.
माग पत्र पेश भएको भए कदहले पेश भएको दर्यो ? दमतदः उल्ले ख
गनथ ? वाताथ जारःी रहे को वा सम्झौता भै सकेको भएअवस्र्ा
उल्ले ख गने।
सम्झौता भएको भए सम्झौताको दमदत ?सामु दहक
सौदावाजीको िममा हडताल वा तालाबन्दी भयो भएन ? अन्य कुनै
उल्ले ख गनुथ पने कुरा भए सो व्यहोरा ?
३०.
श्रम ऐन बमोदजम भएको सम्झौता, दनर्थय वा फैसला कायाथ न्वयन
हुन बाँ कःी छ वा छै न ? भएमा कदहले सम्म कायाथ न्वयन हुन्छ
खु लाउने ।
योगदानमा आिाररत सामादजक सुरक्षा ऐन,२०७४ तर्ा योगदानमा आिाररत सामादजक सुरक्षा दनयमावली,
२०७४
१.
सामादजक सुरक्षा कोषमा पंजःीकरर् भएको छ वा छै न ?
२.
सामादजक सुरक्षा कोषमा योगदान जम्मा गने गररएको छ वा छै न
?
वोनस ऐन, २०३० तर्ा वोनस दनयमावली, २०३९
१.
प्रदतष्ठानले वोनस ऐन,२०३० बमोदजम वोनस दवतरर् गनुथ पछथ वा
पदै न?
२.
वोनस दवतरर् गनुथ पने भए सो बमोदजम दवतरर् गररएको छ वा
छै न ?
३.
गत आदर्थ क वषथ को वोनस दवतरर् गनथ बाँ कःी छ वा छै न ?
टर े ड युदनयन ऐन,२०४९ तर्ा टर े ड युदनयन दनयमावली, २०५०
१

प्रदतष्ठानमा प्रदतष्ठानस्तरको टर े डयुदनयन स्र्ापना भएको छ वा छै न
?
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२.
१.

आदिकारीक टर े डयुदनयनको दनवाथ चन भएको छ वा छै न ?
अन्य दवषयहरुः प्रदतष्ठानले आवश्यक दवषय र्प गनथ सक्ने
व्यवसाय जन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नःीतदः लागु भए नभएको अदडट
गने छु ट्टै व्यवस्र्ा छ वा छै न ?
सुिार गनुथ पने दवषयहरुमा सुझाव भए उल्लेख गने

१.
२.
३.
दववरर् भने को नाम:-

दववरर् स्वीकृत गने को नाम:-

पद:-

पद:-

हस्ताक्षर:-

हस्ताक्षर:-

मदःतदः:-

दमतदः:-
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