
नेपालको सं�वधानले सबै ��मकलाई उ�चत �म अ�ासको हक 
स�हत उ�चत पा�र��मक, सु�वधा तथा योगदानमा आधा�रत 
सामा�जक सुरक्षा र संगठनमा संल�न हुन पाउने हकको �व�ा 
गरेको छ । सो संवैधा�नक �व�ा भ�ा बा�हर कुनै प�न ��मक 
हुनु हुँदैन । यस �व�ालाई काय��यन गन� �ममा �म ऐन, 
२०७४ पा�रत हँुदा ऐनको दफा १०० मा ��ेक ��त�ानले �म ऐन, 
�नयमावली तथा �च�लत कानून बमो�जम काम भए/नभएको 
स��मा ��ेक वषर् �म अिडट ��तवेदन तयार गनुर्पन� �व�ा 
गरेको छ । सो ��तवेदन �म काय�लयमा पेश गनुर्पन� �व�ा छ ।

कानूनमा भएको सो �व�ा अनुसार �म अिडट ��तवेदन �म 
काय�लयह�ले माग गन� तथा सोका आधारमा कानून 
काय��यनको अव�ाबारे अ�यन गनुर्पन�मा गत वषर् �म, 
रोजगार तथा सामा�जक सुरक्षा म�ालयले यस स��मा कुनै 
�यास गरेको पाइएन । म�ालयबाट यस �वषयमा कुनै �यास 
नभएको हँुदा नेपाल ट� ेड यू�नयन महासंघ (�जफ�)ले यू�नयन 
ि�याशील रहेको र ५० जना भ�ा बढ� ��मक कायर्रत रहेका ५९ 
वटा उद्योग/��त�ानका ��मकह�को बीचमा �म �नयमावलीको 
अनुसूची १० मा उ�ेख भएको �म अिडट ��तवेदनको आधारमा 
�तू सव�क्षण गर� �म कानून काय��यनको अव�ा आँकलन 
गरेको �थयो । 

यस सव�क्षणमा ��मकलाई कानूनमा भएको �व�ा शत��तशत 
नै पालना भएको अव�ामा मा� कानून पालना भएको भनी 
उ�ेख गनर् आ�ह ग�रएको �थयो । तसथर् कुनै ��त�ानले केही 
��मकलाई सु�वधा �दएको र केहीलाई न�दएको भएमा ��तशत 
गणना गद� भने पालना नभएको �ह�ा ठूलो हुने अव�ा समेत 
दे�खएको छ । 

यस सव�क्षणले आउँदो वषर्दे�ख कानून बमो�जम सबै ��त�ानबाट 
�म अिडट ��तवेदन �लई कानून काय��यनको अव�ा बारे 
�नर�र अनुगमन गनर् र आगामी मे �दवसदे�ख �म अिडट ��तवेदन 
�का�शत गनर् घ�घ�ाउने काम होस् भनी यो �तू सव�क्षण 
��तवेदन सावर्ज�नक ग�रएको छ ।

रोजगार�को अव�ा स��मा 

सव�क्षणमा सहभागी भएका म�े ६१ ��तशत ��मकह� �नय�मत 
रोजगार�मा रहेका र ब�क� ��मकलाई कायर्गत, समयगत, 
आं�शक रोजगार�मा रा�ने गरेको पाइयो । यसैगर� सबै �कारको 
रोजगार�मा रहेका ��मकम�े ५५.९३ ��तशत रोजगार स�झौता 
भएको पाइ� । तर रोजगार�मा रहेका ��मकम�े ४४.०७ 
��तशतलाई हाल प�न रोजगार स�झौता नगर� काममा लगाउने 
�वृ�� �वद्यमान दे�खएको छ । 

नेपाल सरकारले सन् २०२५ स�मा बाल�म �नमूर्ल गन� ल� 
�लई काम ग�ररहेको भएता प�न संग�ठत र ठूला भ�नएका 
��त�ानह�म�े ३.३९ ��तशत ��त�ानले अझै प�न १८ वषर् 
मु�नका बालबा�लकालाई काममा लगाइरहेको पाइएको छ । 
९४.९२ ��तशत ��त�ानमा भने बाल�म �योग नभएको सव�क्षणले 
देखाएको छ । १.६९ ��तशतले भने आफूलाई यस स��मा थाहा 
नभएको जानकार� �दएका छन् । 

यसर� नै हाल आं�शक रोजगार�मा लगाउने �वृ�� ठूला 
उद्योगह�मा खासै नभएको पाइएको छ । तर प�न १८ ��तशत 
��त�ानह�ले केही ��मकलाई आं�शक समयको ला�ग काममा 
लगाएको पाइएको छ ।  

�वदेशी नाग�रकलाई रोजगार�मा रा�दा अ�नवायर् �पमा �म 
�वभागबाट �म इजाजत �लनु पन� �व�ा �म ऐन, २०७४ ले 
गरेको छ । भारतीय ��मकलाई काममा लगाउँदा समेत �म 
�वभागमा अ�भले�खकरण गनुर्पन� वा�ा�क �व�ालाई ६४ 
��तशत ��त�ानह�ले पालना गरेको भने पाइएन । 

यसर� नै हाल आफै ��क्ष रोजगार� �दने बाहेक �म आपू�तर्कत� 
माफर् त ��मक आपू�तर् गन� �वृ�� बढेको पाइ� । हाल २३.७३ 
��तशत ��त�ानले कुनै न कुनै सेवाको ला�ग ��मक आपू�तर्कत� 
माफर् त ��मकलाई काममा लगाइरहेको पाइएको छ ।

कायर् समयको पालना स��मा

�म ऐन, २०७४ ले कुनै प�न ��मकलाई दै�नक ८ घ�ा र 
सा�ा�हक �पमा ४८ घ�ाभ�ा बढ� समय काममा लगाउन 
नपाउने �व�ा गरेको छ । तर सव�क्षणमा संल�न म�े ५९.३२ 
��तशत ��मकले कायर्समय भ�ा बढ� समय काम गनुर्परेको 
बताएका छन् । १०.१७ ��तशत ��त�ानले कायर्समयको बीचमा 
�ब�ामका ला�ग आधा घ�ाको समय �दनु पन� �व�ालाई 
पालना गरेको पाइएन ।

�वदा स��ी �व�ाको पालना

�म ऐन, २०७४ तथा �नयमावलीमा भएको �व�ाम�े 
तुलना�क �पमा बढ� पालना भएको �व�ा �बदा स��ी 
�व�ा हो । सव�क्षण अनुसार ९४.९२ ��तशतले ह�ामा एक �दन 
सा�ा�हक �बदा पाउने गरेको पाइयो । तर ८४.७५ ��तशत 
��त�ानह�मा मा� कानून बमो�जम सावर्ज�नक �बदा �दने गरेको 
दे�खएको छ । १५.२५ ��तशत उद्योग/��त�ानले कानूनमा उ�ेख 
भएको (वषर्मा क��मा १३ �दन र म�हलालाई १४ �दन) सावर्ज�नक 
�बदा �दनुपन� �व�ालाई समेत पालना गरेको पाइएन । हाल य�ो 
�बदा औसत १४.४ �दन रहने गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� �म ऐन, २०७४ मा ��ेक ��मकले २० �दन काम गरे 
बापत १ �दन पा�र��मक स�हत घर �बदा अथ�त वािषर्क �बदा 
पाउने �व�ा छ । तर य�ो �बदा १८.६४ ��तशत ��त�ानले 
�दएका छैनन् । ८१.३६ ��तशत ��त�ानले भने कानून बमो�जम वा 
सो भ�ा बढ� �बदा �दने गरेको पाइयो । य�ो �बदा वषर्मा औसत 
१८ �दन पाउने गरेको दे�खएको छ । 

�म ऐन, २०७४ मा �बरामी �बदा पा�र��मक स�हत वषर्मा क�ीमा 
१२ �दन पाउने �व�ा छ ।  सो �व�ालाई ८१.३६ ��तशत 
��त�ानले पालना गरेको पाइएको छ । �बरामी �बदाको औसत 
१४.४ �दन रहेको पाइएको छ । 

�म ऐन २०४८ अनुसार �सु�त �बदा ५२ �दन पाउने �व�ालाई 
�म ऐन, २०७४ ले प�रवतर्न गर� सो �वदाको अव�ध ९८ �दन 
बनाएको छ । ९८ �दन �बदा म�े ६० �दन पा�र��मक स�हत हुने 
�व�ा छ । सो �व�ालाई ५७.६३ ��तशत उद्योग/��त�ानले 
पालना गरेका छन् भने ४२.३७ ��तशतले पालना गरेको पाइएन । 
यद्यपी औसत �सु�त �बदाको अव�ध भने ६८ �दन रहेको पाइएको 
छ । �म ऐन, २०७४ ले गरेको १५ �दन �सुती �ाहार �बदा �दनु पन� 
�व�ालाई ५९.३२ ��तशतले पालना नगरेको सव�क्षणले 
देखाएको छ । 

�म अिडट ��तवेदन २०१८ 

�म ऐन, २०७४
काय��यनका चुनौ�त

बाबु आमा वा द��तको मृ�ुमा पाउने िक�रया �बदा भने ८८.१४ 
��तशत ��त�ानह�ले पालना गरेको पाइएको छ । य�ो �बदा समेत 
११.८६ ��तशत ��त�ानले भने उपल� नगराएको दे�खएको छ । 

पा�र��मक तथा सु�वधा स��ी �व�ाको पालना 

यू�नयन ि�याशील रहेका र तुलना�क �पमा ठूला 
उद्योग/��त�ानमा समेत सबै ��मकलाई �ूनतम पा�र��मक 
(मा�सक �.१३,४५०) न�दइएको सव�क्षणले देखाएको छ । 
२७.१२% उद्योग/��त�ानमा कायर्रत ��मकह�ले �ूनतम 
पा�र��मक नपाएको दे�खएको छ । ८८.१४% ��त�ानले भने 
��ेक वषर् चाडपवर् खचर् र ८३% ��त�ानह�ले ��ेक वषर् आधा 
�दनको पा�र��मक वृ�द्ध (�ेड व�द्ध) �दने गरेको पाइएको छ । 
यसर� नै ८३% ��त�ानले एक म�हनाको अ�रालमा नै 
पा�र��मक भु�ानी गन� गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� अझै प�न ३०.५१% ��त�ानले सबै ��मकलाई �म ऐन 
तथा �नयमावलीले �� �पमा �व�ा गरेको स�यकोषको 
समेत �व�ा नगरेको पाइएको छ । यसैगर� ५४% ��त�ानमा 
��मकलाई कानूनमा उ�ेख भए बमो�जम उपदान �दने गरेको 
पाइएन । 

औषधी उपचार

�म ऐन २०७४ मा औषधी उपचार स��ी �व�ा �� �पमा 
ग�रएको छ । तर कुल ३७.२९% ��त�ानले मा� ��मकलाई 
ऐनको दफा ५४ बमो�जम औषधी उपचार बीमा वा उपचार खचर् 
बापत सहयोग गन� गरेको पाइएको छ । यसैगर� ऐनको दफा ५५ 
बमो�जम ३८.९८% ��मकलाई सबै �कारको दघुर्टना समेट्ने गर� 
बीमा ग�रएको पाइएको छ । 

कानून पालना स��ी अ� �व�ा

सव�क्षणका �ममा �म कानूनमा भएका अ� �व�ा पालनाको 
अव�ा समेत बु�े �यास ग�रएको �थयो । �म ऐन, २०७४ मा १० 
जना वा सो भ�ा बढ� ��मक कायर्रत रहेका ��त�ानले 
�वसायज� सुरक्षा र �ा� नी�त बनाउनु पन� र २० जना वा सो 
भ�ा बढ� ��मक कायर्रत उद्योग/��त�ानले �वसायज� सुरक्षा 
र �ा� क�मटी बनाउनु पन� �व�ा छ । १५.२५% 
उद्योग/��त�ानमा �म ऐन बमो�जम �वसायज� सुरक्षा तथा 
�ा� नी�त बनाइएको भएता प�न केवल ८.४७% 
उद्योग/��त�ानमा मा� सुरक्षा र �ा� क�मटी गठन गर� 
�नय�मत �पमा स�ालन हुने अव�ा रहेको दे�खएको छ । 

यसैगर� केवल १८.६४% ��त�ानमा आ��रक �व�ापनको ला�ग 
�व�नयामवली बनाई लागू ग�रएको दे�खएको छ । ��त�ानमा उ�� 
हुने सामा� सम�ा �नराकरण गनर् तथा क�ाणकार� �व�ा 
पालना गनर् �म ऐन तथा �नयम अनुसार बनाउनु पन� �म स�� 
स�म�त केवल २२.०३% ��त�ानमा मा� रहेको पाइएको छ ।  

�म ऐन २०७४ �नम�णको �ममा रोजगारदाताह�को तफर् बाट 
�मुख माग कायर्स�ादनमा आधा�रत पुर�ार र द� गनर् पाउनु 
पन� रहेको �थयो । सोही मागलाई स�ोधन गनर् �ाइएको 
कायर्स�ादन मू�ाङ्कन स��ी �व�ा समेत केवल १६.९५% 
��त�ानले मा� पालना गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� सव�क्षणमा सामेल भएका उद्योग/��त�ान म�े गत वषर् 
ज�ा २७.१२% ��त�ानमा मा� ���गत मागदावी पेश भएको 
दे�खएको छ भने ४०.४८% ��त�ानमा सामू�हक माग दावी र 
स�झौता भएको पाइएको छ । 

उ�े�खत त�को आधारमा आगामी वषर् �न�न �व�ा कडाईका 
साथ पालना गनर्, गराउन �म काय�लय, �म तथा �वसायज� 

सुरक्षा र �ा� �वभागलाई प�रचालन गनर् हामी नेपाल 
सरकारलाई आ�ह गदर्छ� :

१. पा�र��मक बैङ्क माफर् त भु�ानी गन� �व�ालाई कडाईका 
साथ लागू ग�रयोस् ।

२. नेपालमा कायर्रत सबै �वदेशी नाग�रकलाई काममा लगाउनुपूवर् 
�म �ीकृ�त वा �म अ�भले�खकरण अ�नवायर् गन�/गराउने 
�व�ा लागू ग�रनु पदर्छ । अ�भले�खकरण नगराई �वदेशी 
नाग�रकलाई काममा लगाउने उद्योग/��त�ानको ला�ग थप कर 
लगाउने �व�ा �मलाउनु पदर्छ ।

३. आयकर स��ी कानूनमा संशोधन गर� योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा जाने 
उद्योग/��त�ानलाई छुट सु�वधा र नजानेलाई थप कर 
लगाउने नी�त बनाई सामा�जक सुरक्षा �णालीमा सबै 
रोजगारदाता र ��मकलाई �ाउने �व�ा ग�रनु 
आव�क छ । 

४. हाल �देश सरकार र �ानीय सरकार गठन भएको 
प�र�े�मा �म ऐन २०७४ काय��यनको क�तपय पक्षलाई 
�ानीय तथा �देश सरकारले नै गनर् पाउने गर� कानूनमा 
संशोधन गन� �व�ा �मलाउनु आव�क छ । 

हामीसँग नय� �म ऐन, �नयम र योगदानमा आधा�रत सामा�जक 
सुरक्षा ऐन, �नयम छ । सामा�जक सुरक्षा योजना तयार छ । 
रोजगारदाताह�को सूचीकरण �कृया जार� छ । र, ��मकह�को 
सूचीकरण गन� �कृया आर� हुने समय न�जिक� दै छ । �सैले 
आजको हा�ो एजे�ा : योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा र 
�म ऐनको काय��यन रहेको छ । 

योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा योजना काय��यन 
भयो भने के हु� त? 

१. सबै कुरा उद्योगले �होर� रहेको छ भ�े रोजगारदाताह�को 
गुनासोे अब हट्ने छ । तर कसर� ? अबदे�ख ��मक �बरामी 
पद� १२ �दन भ�ा बढ� �दनको खचर् सामा�जक सुरक्षा 
कोषले �होन� छ । 

२. ��मक दघुर्टनामा पद� उपचार खचर् प�न यही कोषले �होन� 
छ । 

३. म�हला ��मक सु�ेर� हँुदा ६० �दनभ�ा बढ� �बदा बसेको 
अव�ामा थप ३८ �दनस�को खचर् प�न यही कोषबाट 
�हो�रने छ । 

४. ��मक कामबाट अवकास भएप�छ सरकारले बृद्ध भ�ा �दन 
नपन� गर� पे�न प�न यही कोषबाट �हो�रने छ । 

५. ��मकलाई काम गद� रसायनको कारण �सायज� रोग 
लागेमा सबै खचर् यही कोषबाट �हो�रने छ । 

६. ��मक �बरामी भएर अ�तालमा जचाउन ज�दा ला�े 
�चिक�कको परामशर् शु� प�न यही कोषबाट �हो�रने छ । 

७. ��मक अ�तालमा भन� भएर उपचार गराउन पन� भएमा 
�. १ लाखस�को खचर्को ८० ��तशत यही कोषबाट 
�हो�रने छ । 

अब भ�ुहोस यसले उद्योग र ��मक दवुै पक्षलाई लाभ हु� क� 
हुदैन ? �स कारण तपाईँ हामी सबैले योगदानमा आधा�रत 
सामा�जक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनका ला�ग आ–आ�ना 
रोजगारदातालाई अनुरोध गर� । 

सं�वधानमा ��मकका हक र �म ऐन �नयम 

सं�वधानमा ��मकह�को मौ�लक हक स��ी �� �व�ा 
रहेको छ । अब हामी �सको काय��यन होस् भ�े चाह�� । 
जसबाट ��मकले नय� शासनको अनुभूती गन� छन् ।    

l सबै ��मकलाई उ�चत पा�र��मकको हक ��ाभूत गरेको 
छ । तर आज �ूनतम पा�र��मक भ�ा प�न कम पा�र��मकमा 
काम गनर् बा� छन् । यसै गर� सं�वधानमा उ�चत �म अ�ासको 
हक हुने छ भनी �� �व�ा रहेको छ । तर सरकारले गरेको 
�नणर्य समेत काय��यन भइरहेको छैन । �चया बगान र �चया 
�शोधन गन� उद्योग स�ालकह�ले आफूखुशी गनर् पाउने छुट मागी 
रहेकाछन् । य�ो अव�ालाई �नय�ण गरेर �म बजारमा 
अनुशासन कायम होस् भ�े हामी चाह�� । सबैले योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा संल�न होउन र नेपालको 
�म बजारलाई सु�ढ, मय��दत बनाउँदै �न�न आय भएका ��मक 
वगर्लाई म�म वगर्मा �पा�रण गन� महाअ�भयानमा लाग� ।

l रा�को �नव��चत �नकायमा ��मक ��त�न�ध� : यो �वषय 
मय��दत कामसँग स���त �वषय हो । अ�धकारको �वषय 
सं�वधानमा समावेश छन् । तर राि��य �म आयोग बनाउन ब�क� 
छ । हामी अधर्�ायीक राि��य �म आयोग गठनको माग गदर्छ� । यो 
कसैलाई ओहदामा बसा�नका ला�ग मागी रहेका छैन� । यो त 
कामको �सल�सलमा रोजगारदाता र ��मकबीच उ�� हुने �म 
�ववादको उ�चत समाधान गनर् र �म बजारसँग स���त �ाय 
�शासनलाई सबल र सहज बनाउनका ला�ग हो ।

रोजगार�को अव�ा बाल�मको �योगको अव�ा

�नय�मत रोजगार�मा 
रहेकाह�ः 
 ६१ ��तशत 

कायर्गत, समयगत, 
आं�शक रोजगार�मा 
रहेकाह�ः 
 ३९ ��तशत

रोजगार स�झौता 
भएकोः 
 ५५.९३ ��तशत

रोजगार स�झौता नगर� 
काममा लगाउनेः 
 ४४.०७ ��तशत 

उ�रदातालाई 
थाहा नभएकोः 
 १.६९ ��तशत 

बाल�म �योग 
भइरहेका ��त�ानः 
 ३.३९ ��तशत 

बाल�म �योग 
नगन� ��त�ानः 
 ९४.९२ ��तशत



नेपालको सं�वधानले सबै ��मकलाई उ�चत �म अ�ासको हक 
स�हत उ�चत पा�र��मक, सु�वधा तथा योगदानमा आधा�रत 
सामा�जक सुरक्षा र संगठनमा संल�न हुन पाउने हकको �व�ा 
गरेको छ । सो संवैधा�नक �व�ा भ�ा बा�हर कुनै प�न ��मक 
हुनु हुँदैन । यस �व�ालाई काय��यन गन� �ममा �म ऐन, 
२०७४ पा�रत हँुदा ऐनको दफा १०० मा ��ेक ��त�ानले �म ऐन, 
�नयमावली तथा �च�लत कानून बमो�जम काम भए/नभएको 
स��मा ��ेक वषर् �म अिडट ��तवेदन तयार गनुर्पन� �व�ा 
गरेको छ । सो ��तवेदन �म काय�लयमा पेश गनुर्पन� �व�ा छ ।

कानूनमा भएको सो �व�ा अनुसार �म अिडट ��तवेदन �म 
काय�लयह�ले माग गन� तथा सोका आधारमा कानून 
काय��यनको अव�ाबारे अ�यन गनुर्पन�मा गत वषर् �म, 
रोजगार तथा सामा�जक सुरक्षा म�ालयले यस स��मा कुनै 
�यास गरेको पाइएन । म�ालयबाट यस �वषयमा कुनै �यास 
नभएको हँुदा नेपाल ट� ेड यू�नयन महासंघ (�जफ�)ले यू�नयन 
ि�याशील रहेको र ५० जना भ�ा बढ� ��मक कायर्रत रहेका ५९ 
वटा उद्योग/��त�ानका ��मकह�को बीचमा �म �नयमावलीको 
अनुसूची १० मा उ�ेख भएको �म अिडट ��तवेदनको आधारमा 
�तू सव�क्षण गर� �म कानून काय��यनको अव�ा आँकलन 
गरेको �थयो । 

यस सव�क्षणमा ��मकलाई कानूनमा भएको �व�ा शत��तशत 
नै पालना भएको अव�ामा मा� कानून पालना भएको भनी 
उ�ेख गनर् आ�ह ग�रएको �थयो । तसथर् कुनै ��त�ानले केही 
��मकलाई सु�वधा �दएको र केहीलाई न�दएको भएमा ��तशत 
गणना गद� भने पालना नभएको �ह�ा ठूलो हुने अव�ा समेत 
दे�खएको छ । 

यस सव�क्षणले आउँदो वषर्दे�ख कानून बमो�जम सबै ��त�ानबाट 
�म अिडट ��तवेदन �लई कानून काय��यनको अव�ा बारे 
�नर�र अनुगमन गनर् र आगामी मे �दवसदे�ख �म अिडट ��तवेदन 
�का�शत गनर् घ�घ�ाउने काम होस् भनी यो �तू सव�क्षण 
��तवेदन सावर्ज�नक ग�रएको छ ।

रोजगार�को अव�ा स��मा 

सव�क्षणमा सहभागी भएका म�े ६१ ��तशत ��मकह� �नय�मत 
रोजगार�मा रहेका र ब�क� ��मकलाई कायर्गत, समयगत, 
आं�शक रोजगार�मा रा�ने गरेको पाइयो । यसैगर� सबै �कारको 
रोजगार�मा रहेका ��मकम�े ५५.९३ ��तशत रोजगार स�झौता 
भएको पाइ� । तर रोजगार�मा रहेका ��मकम�े ४४.०७ 
��तशतलाई हाल प�न रोजगार स�झौता नगर� काममा लगाउने 
�वृ�� �वद्यमान दे�खएको छ । 

नेपाल सरकारले सन् २०२५ स�मा बाल�म �नमूर्ल गन� ल� 
�लई काम ग�ररहेको भएता प�न संग�ठत र ठूला भ�नएका 
��त�ानह�म�े ३.३९ ��तशत ��त�ानले अझै प�न १८ वषर् 
मु�नका बालबा�लकालाई काममा लगाइरहेको पाइएको छ । 
९४.९२ ��तशत ��त�ानमा भने बाल�म �योग नभएको सव�क्षणले 
देखाएको छ । १.६९ ��तशतले भने आफूलाई यस स��मा थाहा 
नभएको जानकार� �दएका छन् । 

यसर� नै हाल आं�शक रोजगार�मा लगाउने �वृ�� ठूला 
उद्योगह�मा खासै नभएको पाइएको छ । तर प�न १८ ��तशत 
��त�ानह�ले केही ��मकलाई आं�शक समयको ला�ग काममा 
लगाएको पाइएको छ ।  

�वदेशी नाग�रकलाई रोजगार�मा रा�दा अ�नवायर् �पमा �म 
�वभागबाट �म इजाजत �लनु पन� �व�ा �म ऐन, २०७४ ले 
गरेको छ । भारतीय ��मकलाई काममा लगाउँदा समेत �म 
�वभागमा अ�भले�खकरण गनुर्पन� वा�ा�क �व�ालाई ६४ 
��तशत ��त�ानह�ले पालना गरेको भने पाइएन । 

यसर� नै हाल आफै ��क्ष रोजगार� �दने बाहेक �म आपू�तर्कत� 
माफर् त ��मक आपू�तर् गन� �वृ�� बढेको पाइ� । हाल २३.७३ 
��तशत ��त�ानले कुनै न कुनै सेवाको ला�ग ��मक आपू�तर्कत� 
माफर् त ��मकलाई काममा लगाइरहेको पाइएको छ ।

कायर् समयको पालना स��मा

�म ऐन, २०७४ ले कुनै प�न ��मकलाई दै�नक ८ घ�ा र 
सा�ा�हक �पमा ४८ घ�ाभ�ा बढ� समय काममा लगाउन 
नपाउने �व�ा गरेको छ । तर सव�क्षणमा संल�न म�े ५९.३२ 
��तशत ��मकले कायर्समय भ�ा बढ� समय काम गनुर्परेको 
बताएका छन् । १०.१७ ��तशत ��त�ानले कायर्समयको बीचमा 
�ब�ामका ला�ग आधा घ�ाको समय �दनु पन� �व�ालाई 
पालना गरेको पाइएन ।

�वदा स��ी �व�ाको पालना

�म ऐन, २०७४ तथा �नयमावलीमा भएको �व�ाम�े 
तुलना�क �पमा बढ� पालना भएको �व�ा �बदा स��ी 
�व�ा हो । सव�क्षण अनुसार ९४.९२ ��तशतले ह�ामा एक �दन 
सा�ा�हक �बदा पाउने गरेको पाइयो । तर ८४.७५ ��तशत 
��त�ानह�मा मा� कानून बमो�जम सावर्ज�नक �बदा �दने गरेको 
दे�खएको छ । १५.२५ ��तशत उद्योग/��त�ानले कानूनमा उ�ेख 
भएको (वषर्मा क��मा १३ �दन र म�हलालाई १४ �दन) सावर्ज�नक 
�बदा �दनुपन� �व�ालाई समेत पालना गरेको पाइएन । हाल य�ो 
�बदा औसत १४.४ �दन रहने गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� �म ऐन, २०७४ मा ��ेक ��मकले २० �दन काम गरे 
बापत १ �दन पा�र��मक स�हत घर �बदा अथ�त वािषर्क �बदा 
पाउने �व�ा छ । तर य�ो �बदा १८.६४ ��तशत ��त�ानले 
�दएका छैनन् । ८१.३६ ��तशत ��त�ानले भने कानून बमो�जम वा 
सो भ�ा बढ� �बदा �दने गरेको पाइयो । य�ो �बदा वषर्मा औसत 
१८ �दन पाउने गरेको दे�खएको छ । 

�म ऐन, २०७४ मा �बरामी �बदा पा�र��मक स�हत वषर्मा क�ीमा 
१२ �दन पाउने �व�ा छ ।  सो �व�ालाई ८१.३६ ��तशत 
��त�ानले पालना गरेको पाइएको छ । �बरामी �बदाको औसत 
१४.४ �दन रहेको पाइएको छ । 

�म ऐन २०४८ अनुसार �सु�त �बदा ५२ �दन पाउने �व�ालाई 
�म ऐन, २०७४ ले प�रवतर्न गर� सो �वदाको अव�ध ९८ �दन 
बनाएको छ । ९८ �दन �बदा म�े ६० �दन पा�र��मक स�हत हुने 
�व�ा छ । सो �व�ालाई ५७.६३ ��तशत उद्योग/��त�ानले 
पालना गरेका छन् भने ४२.३७ ��तशतले पालना गरेको पाइएन । 
यद्यपी औसत �सु�त �बदाको अव�ध भने ६८ �दन रहेको पाइएको 
छ । �म ऐन, २०७४ ले गरेको १५ �दन �सुती �ाहार �बदा �दनु पन� 
�व�ालाई ५९.३२ ��तशतले पालना नगरेको सव�क्षणले 
देखाएको छ । 

बाबु आमा वा द��तको मृ�ुमा पाउने िक�रया �बदा भने ८८.१४ 
��तशत ��त�ानह�ले पालना गरेको पाइएको छ । य�ो �बदा समेत 
११.८६ ��तशत ��त�ानले भने उपल� नगराएको दे�खएको छ । 

पा�र��मक तथा सु�वधा स��ी �व�ाको पालना 

यू�नयन ि�याशील रहेका र तुलना�क �पमा ठूला 
उद्योग/��त�ानमा समेत सबै ��मकलाई �ूनतम पा�र��मक 
(मा�सक �.१३,४५०) न�दइएको सव�क्षणले देखाएको छ । 
२७.१२% उद्योग/��त�ानमा कायर्रत ��मकह�ले �ूनतम 
पा�र��मक नपाएको दे�खएको छ । ८८.१४% ��त�ानले भने 
��ेक वषर् चाडपवर् खचर् र ८३% ��त�ानह�ले ��ेक वषर् आधा 
�दनको पा�र��मक वृ�द्ध (�ेड व�द्ध) �दने गरेको पाइएको छ । 
यसर� नै ८३% ��त�ानले एक म�हनाको अ�रालमा नै 
पा�र��मक भु�ानी गन� गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� अझै प�न ३०.५१% ��त�ानले सबै ��मकलाई �म ऐन 
तथा �नयमावलीले �� �पमा �व�ा गरेको स�यकोषको 
समेत �व�ा नगरेको पाइएको छ । यसैगर� ५४% ��त�ानमा 
��मकलाई कानूनमा उ�ेख भए बमो�जम उपदान �दने गरेको 
पाइएन । 

औषधी उपचार

�म ऐन २०७४ मा औषधी उपचार स��ी �व�ा �� �पमा 
ग�रएको छ । तर कुल ३७.२९% ��त�ानले मा� ��मकलाई 
ऐनको दफा ५४ बमो�जम औषधी उपचार बीमा वा उपचार खचर् 
बापत सहयोग गन� गरेको पाइएको छ । यसैगर� ऐनको दफा ५५ 
बमो�जम ३८.९८% ��मकलाई सबै �कारको दघुर्टना समेट्ने गर� 
बीमा ग�रएको पाइएको छ । 

कानून पालना स��ी अ� �व�ा

सव�क्षणका �ममा �म कानूनमा भएका अ� �व�ा पालनाको 
अव�ा समेत बु�े �यास ग�रएको �थयो । �म ऐन, २०७४ मा १० 
जना वा सो भ�ा बढ� ��मक कायर्रत रहेका ��त�ानले 
�वसायज� सुरक्षा र �ा� नी�त बनाउनु पन� र २० जना वा सो 
भ�ा बढ� ��मक कायर्रत उद्योग/��त�ानले �वसायज� सुरक्षा 
र �ा� क�मटी बनाउनु पन� �व�ा छ । १५.२५% 
उद्योग/��त�ानमा �म ऐन बमो�जम �वसायज� सुरक्षा तथा 
�ा� नी�त बनाइएको भएता प�न केवल ८.४७% 
उद्योग/��त�ानमा मा� सुरक्षा र �ा� क�मटी गठन गर� 
�नय�मत �पमा स�ालन हुने अव�ा रहेको दे�खएको छ । 

यसैगर� केवल १८.६४% ��त�ानमा आ��रक �व�ापनको ला�ग 
�व�नयामवली बनाई लागू ग�रएको दे�खएको छ । ��त�ानमा उ�� 
हुने सामा� सम�ा �नराकरण गनर् तथा क�ाणकार� �व�ा 
पालना गनर् �म ऐन तथा �नयम अनुसार बनाउनु पन� �म स�� 
स�म�त केवल २२.०३% ��त�ानमा मा� रहेको पाइएको छ ।  

�म ऐन २०७४ �नम�णको �ममा रोजगारदाताह�को तफर् बाट 
�मुख माग कायर्स�ादनमा आधा�रत पुर�ार र द� गनर् पाउनु 
पन� रहेको �थयो । सोही मागलाई स�ोधन गनर् �ाइएको 
कायर्स�ादन मू�ाङ्कन स��ी �व�ा समेत केवल १६.९५% 
��त�ानले मा� पालना गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� सव�क्षणमा सामेल भएका उद्योग/��त�ान म�े गत वषर् 
ज�ा २७.१२% ��त�ानमा मा� ���गत मागदावी पेश भएको 
दे�खएको छ भने ४०.४८% ��त�ानमा सामू�हक माग दावी र 
स�झौता भएको पाइएको छ । 

उ�े�खत त�को आधारमा आगामी वषर् �न�न �व�ा कडाईका 
साथ पालना गनर्, गराउन �म काय�लय, �म तथा �वसायज� 

सुरक्षा र �ा� �वभागलाई प�रचालन गनर् हामी नेपाल 
सरकारलाई आ�ह गदर्छ� :

१. पा�र��मक बैङ्क माफर् त भु�ानी गन� �व�ालाई कडाईका 
साथ लागू ग�रयोस् ।

२. नेपालमा कायर्रत सबै �वदेशी नाग�रकलाई काममा लगाउनुपूवर् 
�म �ीकृ�त वा �म अ�भले�खकरण अ�नवायर् गन�/गराउने 
�व�ा लागू ग�रनु पदर्छ । अ�भले�खकरण नगराई �वदेशी 
नाग�रकलाई काममा लगाउने उद्योग/��त�ानको ला�ग थप कर 
लगाउने �व�ा �मलाउनु पदर्छ ।

३. आयकर स��ी कानूनमा संशोधन गर� योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा जाने 
उद्योग/��त�ानलाई छुट सु�वधा र नजानेलाई थप कर 
लगाउने नी�त बनाई सामा�जक सुरक्षा �णालीमा सबै 
रोजगारदाता र ��मकलाई �ाउने �व�ा ग�रनु 
आव�क छ । 

४. हाल �देश सरकार र �ानीय सरकार गठन भएको 
प�र�े�मा �म ऐन २०७४ काय��यनको क�तपय पक्षलाई 
�ानीय तथा �देश सरकारले नै गनर् पाउने गर� कानूनमा 
संशोधन गन� �व�ा �मलाउनु आव�क छ । 

हामीसँग नय� �म ऐन, �नयम र योगदानमा आधा�रत सामा�जक 
सुरक्षा ऐन, �नयम छ । सामा�जक सुरक्षा योजना तयार छ । 
रोजगारदाताह�को सूचीकरण �कृया जार� छ । र, ��मकह�को 
सूचीकरण गन� �कृया आर� हुने समय न�जिक� दै छ । �सैले 
आजको हा�ो एजे�ा : योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा र 
�म ऐनको काय��यन रहेको छ । 

योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा योजना काय��यन 
भयो भने के हु� त? 

१. सबै कुरा उद्योगले �होर� रहेको छ भ�े रोजगारदाताह�को 
गुनासोे अब हट्ने छ । तर कसर� ? अबदे�ख ��मक �बरामी 
पद� १२ �दन भ�ा बढ� �दनको खचर् सामा�जक सुरक्षा 
कोषले �होन� छ । 

२. ��मक दघुर्टनामा पद� उपचार खचर् प�न यही कोषले �होन� 
छ । 

३. म�हला ��मक सु�ेर� हँुदा ६० �दनभ�ा बढ� �बदा बसेको 
अव�ामा थप ३८ �दनस�को खचर् प�न यही कोषबाट 
�हो�रने छ । 

४. ��मक कामबाट अवकास भएप�छ सरकारले बृद्ध भ�ा �दन 
नपन� गर� पे�न प�न यही कोषबाट �हो�रने छ । 

५. ��मकलाई काम गद� रसायनको कारण �सायज� रोग 
लागेमा सबै खचर् यही कोषबाट �हो�रने छ । 

६. ��मक �बरामी भएर अ�तालमा जचाउन ज�दा ला�े 
�चिक�कको परामशर् शु� प�न यही कोषबाट �हो�रने छ । 

७. ��मक अ�तालमा भन� भएर उपचार गराउन पन� भएमा 
�. १ लाखस�को खचर्को ८० ��तशत यही कोषबाट 
�हो�रने छ । 

अब भ�ुहोस यसले उद्योग र ��मक दवुै पक्षलाई लाभ हु� क� 
हुदैन ? �स कारण तपाईँ हामी सबैले योगदानमा आधा�रत 
सामा�जक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनका ला�ग आ–आ�ना 
रोजगारदातालाई अनुरोध गर� । 

सं�वधानमा ��मकका हक र �म ऐन �नयम 

सं�वधानमा ��मकह�को मौ�लक हक स��ी �� �व�ा 
रहेको छ । अब हामी �सको काय��यन होस् भ�े चाह�� । 
जसबाट ��मकले नय� शासनको अनुभूती गन� छन् ।    

l सबै ��मकलाई उ�चत पा�र��मकको हक ��ाभूत गरेको 
छ । तर आज �ूनतम पा�र��मक भ�ा प�न कम पा�र��मकमा 
काम गनर् बा� छन् । यसै गर� सं�वधानमा उ�चत �म अ�ासको 
हक हुने छ भनी �� �व�ा रहेको छ । तर सरकारले गरेको 
�नणर्य समेत काय��यन भइरहेको छैन । �चया बगान र �चया 
�शोधन गन� उद्योग स�ालकह�ले आफूखुशी गनर् पाउने छुट मागी 
रहेकाछन् । य�ो अव�ालाई �नय�ण गरेर �म बजारमा 
अनुशासन कायम होस् भ�े हामी चाह�� । सबैले योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा संल�न होउन र नेपालको 
�म बजारलाई सु�ढ, मय��दत बनाउँदै �न�न आय भएका ��मक 
वगर्लाई म�म वगर्मा �पा�रण गन� महाअ�भयानमा लाग� ।

l रा�को �नव��चत �नकायमा ��मक ��त�न�ध� : यो �वषय 
मय��दत कामसँग स���त �वषय हो । अ�धकारको �वषय 
सं�वधानमा समावेश छन् । तर राि��य �म आयोग बनाउन ब�क� 
छ । हामी अधर्�ायीक राि��य �म आयोग गठनको माग गदर्छ� । यो 
कसैलाई ओहदामा बसा�नका ला�ग मागी रहेका छैन� । यो त 
कामको �सल�सलमा रोजगारदाता र ��मकबीच उ�� हुने �म 
�ववादको उ�चत समाधान गनर् र �म बजारसँग स���त �ाय 
�शासनलाई सबल र सहज बनाउनका ला�ग हो ।
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नेपालको सं�वधानले सबै ��मकलाई उ�चत �म अ�ासको हक 
स�हत उ�चत पा�र��मक, सु�वधा तथा योगदानमा आधा�रत 
सामा�जक सुरक्षा र संगठनमा संल�न हुन पाउने हकको �व�ा 
गरेको छ । सो संवैधा�नक �व�ा भ�ा बा�हर कुनै प�न ��मक 
हुनु हुँदैन । यस �व�ालाई काय��यन गन� �ममा �म ऐन, 
२०७४ पा�रत हँुदा ऐनको दफा १०० मा ��ेक ��त�ानले �म ऐन, 
�नयमावली तथा �च�लत कानून बमो�जम काम भए/नभएको 
स��मा ��ेक वषर् �म अिडट ��तवेदन तयार गनुर्पन� �व�ा 
गरेको छ । सो ��तवेदन �म काय�लयमा पेश गनुर्पन� �व�ा छ ।

कानूनमा भएको सो �व�ा अनुसार �म अिडट ��तवेदन �म 
काय�लयह�ले माग गन� तथा सोका आधारमा कानून 
काय��यनको अव�ाबारे अ�यन गनुर्पन�मा गत वषर् �म, 
रोजगार तथा सामा�जक सुरक्षा म�ालयले यस स��मा कुनै 
�यास गरेको पाइएन । म�ालयबाट यस �वषयमा कुनै �यास 
नभएको हँुदा नेपाल ट� ेड यू�नयन महासंघ (�जफ�)ले यू�नयन 
ि�याशील रहेको र ५० जना भ�ा बढ� ��मक कायर्रत रहेका ५९ 
वटा उद्योग/��त�ानका ��मकह�को बीचमा �म �नयमावलीको 
अनुसूची १० मा उ�ेख भएको �म अिडट ��तवेदनको आधारमा 
�तू सव�क्षण गर� �म कानून काय��यनको अव�ा आँकलन 
गरेको �थयो । 

यस सव�क्षणमा ��मकलाई कानूनमा भएको �व�ा शत��तशत 
नै पालना भएको अव�ामा मा� कानून पालना भएको भनी 
उ�ेख गनर् आ�ह ग�रएको �थयो । तसथर् कुनै ��त�ानले केही 
��मकलाई सु�वधा �दएको र केहीलाई न�दएको भएमा ��तशत 
गणना गद� भने पालना नभएको �ह�ा ठूलो हुने अव�ा समेत 
दे�खएको छ । 

यस सव�क्षणले आउँदो वषर्दे�ख कानून बमो�जम सबै ��त�ानबाट 
�म अिडट ��तवेदन �लई कानून काय��यनको अव�ा बारे 
�नर�र अनुगमन गनर् र आगामी मे �दवसदे�ख �म अिडट ��तवेदन 
�का�शत गनर् घ�घ�ाउने काम होस् भनी यो �तू सव�क्षण 
��तवेदन सावर्ज�नक ग�रएको छ ।

रोजगार�को अव�ा स��मा 

सव�क्षणमा सहभागी भएका म�े ६१ ��तशत ��मकह� �नय�मत 
रोजगार�मा रहेका र ब�क� ��मकलाई कायर्गत, समयगत, 
आं�शक रोजगार�मा रा�ने गरेको पाइयो । यसैगर� सबै �कारको 
रोजगार�मा रहेका ��मकम�े ५५.९३ ��तशत रोजगार स�झौता 
भएको पाइ� । तर रोजगार�मा रहेका ��मकम�े ४४.०७ 
��तशतलाई हाल प�न रोजगार स�झौता नगर� काममा लगाउने 
�वृ�� �वद्यमान दे�खएको छ । 

नेपाल सरकारले सन् २०२५ स�मा बाल�म �नमूर्ल गन� ल� 
�लई काम ग�ररहेको भएता प�न संग�ठत र ठूला भ�नएका 
��त�ानह�म�े ३.३९ ��तशत ��त�ानले अझै प�न १८ वषर् 
मु�नका बालबा�लकालाई काममा लगाइरहेको पाइएको छ । 
९४.९२ ��तशत ��त�ानमा भने बाल�म �योग नभएको सव�क्षणले 
देखाएको छ । १.६९ ��तशतले भने आफूलाई यस स��मा थाहा 
नभएको जानकार� �दएका छन् । 

यसर� नै हाल आं�शक रोजगार�मा लगाउने �वृ�� ठूला 
उद्योगह�मा खासै नभएको पाइएको छ । तर प�न १८ ��तशत 
��त�ानह�ले केही ��मकलाई आं�शक समयको ला�ग काममा 
लगाएको पाइएको छ ।  

�वदेशी नाग�रकलाई रोजगार�मा रा�दा अ�नवायर् �पमा �म 
�वभागबाट �म इजाजत �लनु पन� �व�ा �म ऐन, २०७४ ले 
गरेको छ । भारतीय ��मकलाई काममा लगाउँदा समेत �म 
�वभागमा अ�भले�खकरण गनुर्पन� वा�ा�क �व�ालाई ६४ 
��तशत ��त�ानह�ले पालना गरेको भने पाइएन । 

यसर� नै हाल आफै ��क्ष रोजगार� �दने बाहेक �म आपू�तर्कत� 
माफर् त ��मक आपू�तर् गन� �वृ�� बढेको पाइ� । हाल २३.७३ 
��तशत ��त�ानले कुनै न कुनै सेवाको ला�ग ��मक आपू�तर्कत� 
माफर् त ��मकलाई काममा लगाइरहेको पाइएको छ ।

कायर् समयको पालना स��मा

�म ऐन, २०७४ ले कुनै प�न ��मकलाई दै�नक ८ घ�ा र 
सा�ा�हक �पमा ४८ घ�ाभ�ा बढ� समय काममा लगाउन 
नपाउने �व�ा गरेको छ । तर सव�क्षणमा संल�न म�े ५९.३२ 
��तशत ��मकले कायर्समय भ�ा बढ� समय काम गनुर्परेको 
बताएका छन् । १०.१७ ��तशत ��त�ानले कायर्समयको बीचमा 
�ब�ामका ला�ग आधा घ�ाको समय �दनु पन� �व�ालाई 
पालना गरेको पाइएन ।

�वदा स��ी �व�ाको पालना

�म ऐन, २०७४ तथा �नयमावलीमा भएको �व�ाम�े 
तुलना�क �पमा बढ� पालना भएको �व�ा �बदा स��ी 
�व�ा हो । सव�क्षण अनुसार ९४.९२ ��तशतले ह�ामा एक �दन 
सा�ा�हक �बदा पाउने गरेको पाइयो । तर ८४.७५ ��तशत 
��त�ानह�मा मा� कानून बमो�जम सावर्ज�नक �बदा �दने गरेको 
दे�खएको छ । १५.२५ ��तशत उद्योग/��त�ानले कानूनमा उ�ेख 
भएको (वषर्मा क��मा १३ �दन र म�हलालाई १४ �दन) सावर्ज�नक 
�बदा �दनुपन� �व�ालाई समेत पालना गरेको पाइएन । हाल य�ो 
�बदा औसत १४.४ �दन रहने गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� �म ऐन, २०७४ मा ��ेक ��मकले २० �दन काम गरे 
बापत १ �दन पा�र��मक स�हत घर �बदा अथ�त वािषर्क �बदा 
पाउने �व�ा छ । तर य�ो �बदा १८.६४ ��तशत ��त�ानले 
�दएका छैनन् । ८१.३६ ��तशत ��त�ानले भने कानून बमो�जम वा 
सो भ�ा बढ� �बदा �दने गरेको पाइयो । य�ो �बदा वषर्मा औसत 
१८ �दन पाउने गरेको दे�खएको छ । 

�म ऐन, २०७४ मा �बरामी �बदा पा�र��मक स�हत वषर्मा क�ीमा 
१२ �दन पाउने �व�ा छ ।  सो �व�ालाई ८१.३६ ��तशत 
��त�ानले पालना गरेको पाइएको छ । �बरामी �बदाको औसत 
१४.४ �दन रहेको पाइएको छ । 

�म ऐन २०४८ अनुसार �सु�त �बदा ५२ �दन पाउने �व�ालाई 
�म ऐन, २०७४ ले प�रवतर्न गर� सो �वदाको अव�ध ९८ �दन 
बनाएको छ । ९८ �दन �बदा म�े ६० �दन पा�र��मक स�हत हुने 
�व�ा छ । सो �व�ालाई ५७.६३ ��तशत उद्योग/��त�ानले 
पालना गरेका छन् भने ४२.३७ ��तशतले पालना गरेको पाइएन । 
यद्यपी औसत �सु�त �बदाको अव�ध भने ६८ �दन रहेको पाइएको 
छ । �म ऐन, २०७४ ले गरेको १५ �दन �सुती �ाहार �बदा �दनु पन� 
�व�ालाई ५९.३२ ��तशतले पालना नगरेको सव�क्षणले 
देखाएको छ । 

बाबु आमा वा द��तको मृ�ुमा पाउने िक�रया �बदा भने ८८.१४ 
��तशत ��त�ानह�ले पालना गरेको पाइएको छ । य�ो �बदा समेत 
११.८६ ��तशत ��त�ानले भने उपल� नगराएको दे�खएको छ । 

पा�र��मक तथा सु�वधा स��ी �व�ाको पालना 

यू�नयन ि�याशील रहेका र तुलना�क �पमा ठूला 
उद्योग/��त�ानमा समेत सबै ��मकलाई �ूनतम पा�र��मक 
(मा�सक �.१३,४५०) न�दइएको सव�क्षणले देखाएको छ । 
२७.१२% उद्योग/��त�ानमा कायर्रत ��मकह�ले �ूनतम 
पा�र��मक नपाएको दे�खएको छ । ८८.१४% ��त�ानले भने 
��ेक वषर् चाडपवर् खचर् र ८३% ��त�ानह�ले ��ेक वषर् आधा 
�दनको पा�र��मक वृ�द्ध (�ेड व�द्ध) �दने गरेको पाइएको छ । 
यसर� नै ८३% ��त�ानले एक म�हनाको अ�रालमा नै 
पा�र��मक भु�ानी गन� गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� अझै प�न ३०.५१% ��त�ानले सबै ��मकलाई �म ऐन 
तथा �नयमावलीले �� �पमा �व�ा गरेको स�यकोषको 
समेत �व�ा नगरेको पाइएको छ । यसैगर� ५४% ��त�ानमा 
��मकलाई कानूनमा उ�ेख भए बमो�जम उपदान �दने गरेको 
पाइएन । 

औषधी उपचार

�म ऐन २०७४ मा औषधी उपचार स��ी �व�ा �� �पमा 
ग�रएको छ । तर कुल ३७.२९% ��त�ानले मा� ��मकलाई 
ऐनको दफा ५४ बमो�जम औषधी उपचार बीमा वा उपचार खचर् 
बापत सहयोग गन� गरेको पाइएको छ । यसैगर� ऐनको दफा ५५ 
बमो�जम ३८.९८% ��मकलाई सबै �कारको दघुर्टना समेट्ने गर� 
बीमा ग�रएको पाइएको छ । 

कानून पालना स��ी अ� �व�ा

सव�क्षणका �ममा �म कानूनमा भएका अ� �व�ा पालनाको 
अव�ा समेत बु�े �यास ग�रएको �थयो । �म ऐन, २०७४ मा १० 
जना वा सो भ�ा बढ� ��मक कायर्रत रहेका ��त�ानले 
�वसायज� सुरक्षा र �ा� नी�त बनाउनु पन� र २० जना वा सो 
भ�ा बढ� ��मक कायर्रत उद्योग/��त�ानले �वसायज� सुरक्षा 
र �ा� क�मटी बनाउनु पन� �व�ा छ । १५.२५% 
उद्योग/��त�ानमा �म ऐन बमो�जम �वसायज� सुरक्षा तथा 
�ा� नी�त बनाइएको भएता प�न केवल ८.४७% 
उद्योग/��त�ानमा मा� सुरक्षा र �ा� क�मटी गठन गर� 
�नय�मत �पमा स�ालन हुने अव�ा रहेको दे�खएको छ । 

यसैगर� केवल १८.६४% ��त�ानमा आ��रक �व�ापनको ला�ग 
�व�नयामवली बनाई लागू ग�रएको दे�खएको छ । ��त�ानमा उ�� 
हुने सामा� सम�ा �नराकरण गनर् तथा क�ाणकार� �व�ा 
पालना गनर् �म ऐन तथा �नयम अनुसार बनाउनु पन� �म स�� 
स�म�त केवल २२.०३% ��त�ानमा मा� रहेको पाइएको छ ।  

�म ऐन २०७४ �नम�णको �ममा रोजगारदाताह�को तफर् बाट 
�मुख माग कायर्स�ादनमा आधा�रत पुर�ार र द� गनर् पाउनु 
पन� रहेको �थयो । सोही मागलाई स�ोधन गनर् �ाइएको 
कायर्स�ादन मू�ाङ्कन स��ी �व�ा समेत केवल १६.९५% 
��त�ानले मा� पालना गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� सव�क्षणमा सामेल भएका उद्योग/��त�ान म�े गत वषर् 
ज�ा २७.१२% ��त�ानमा मा� ���गत मागदावी पेश भएको 
दे�खएको छ भने ४०.४८% ��त�ानमा सामू�हक माग दावी र 
स�झौता भएको पाइएको छ । 

उ�े�खत त�को आधारमा आगामी वषर् �न�न �व�ा कडाईका 
साथ पालना गनर्, गराउन �म काय�लय, �म तथा �वसायज� 

सुरक्षा र �ा� �वभागलाई प�रचालन गनर् हामी नेपाल 
सरकारलाई आ�ह गदर्छ� :

१. पा�र��मक बैङ्क माफर् त भु�ानी गन� �व�ालाई कडाईका 
साथ लागू ग�रयोस् ।

२. नेपालमा कायर्रत सबै �वदेशी नाग�रकलाई काममा लगाउनुपूवर् 
�म �ीकृ�त वा �म अ�भले�खकरण अ�नवायर् गन�/गराउने 
�व�ा लागू ग�रनु पदर्छ । अ�भले�खकरण नगराई �वदेशी 
नाग�रकलाई काममा लगाउने उद्योग/��त�ानको ला�ग थप कर 
लगाउने �व�ा �मलाउनु पदर्छ ।

३. आयकर स��ी कानूनमा संशोधन गर� योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा जाने 
उद्योग/��त�ानलाई छुट सु�वधा र नजानेलाई थप कर 
लगाउने नी�त बनाई सामा�जक सुरक्षा �णालीमा सबै 
रोजगारदाता र ��मकलाई �ाउने �व�ा ग�रनु 
आव�क छ । 

४. हाल �देश सरकार र �ानीय सरकार गठन भएको 
प�र�े�मा �म ऐन २०७४ काय��यनको क�तपय पक्षलाई 
�ानीय तथा �देश सरकारले नै गनर् पाउने गर� कानूनमा 
संशोधन गन� �व�ा �मलाउनु आव�क छ । 

हामीसँग नय� �म ऐन, �नयम र योगदानमा आधा�रत सामा�जक 
सुरक्षा ऐन, �नयम छ । सामा�जक सुरक्षा योजना तयार छ । 
रोजगारदाताह�को सूचीकरण �कृया जार� छ । र, ��मकह�को 
सूचीकरण गन� �कृया आर� हुने समय न�जिक� दै छ । �सैले 
आजको हा�ो एजे�ा : योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा र 
�म ऐनको काय��यन रहेको छ । 

योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा योजना काय��यन 
भयो भने के हु� त? 

१. सबै कुरा उद्योगले �होर� रहेको छ भ�े रोजगारदाताह�को 
गुनासोे अब हट्ने छ । तर कसर� ? अबदे�ख ��मक �बरामी 
पद� १२ �दन भ�ा बढ� �दनको खचर् सामा�जक सुरक्षा 
कोषले �होन� छ । 

२. ��मक दघुर्टनामा पद� उपचार खचर् प�न यही कोषले �होन� 
छ । 

३. म�हला ��मक सु�ेर� हँुदा ६० �दनभ�ा बढ� �बदा बसेको 
अव�ामा थप ३८ �दनस�को खचर् प�न यही कोषबाट 
�हो�रने छ । 

४. ��मक कामबाट अवकास भएप�छ सरकारले बृद्ध भ�ा �दन 
नपन� गर� पे�न प�न यही कोषबाट �हो�रने छ । 

५. ��मकलाई काम गद� रसायनको कारण �सायज� रोग 
लागेमा सबै खचर् यही कोषबाट �हो�रने छ । 

६. ��मक �बरामी भएर अ�तालमा जचाउन ज�दा ला�े 
�चिक�कको परामशर् शु� प�न यही कोषबाट �हो�रने छ । 

७. ��मक अ�तालमा भन� भएर उपचार गराउन पन� भएमा 
�. १ लाखस�को खचर्को ८० ��तशत यही कोषबाट 
�हो�रने छ । 

अब भ�ुहोस यसले उद्योग र ��मक दवुै पक्षलाई लाभ हु� क� 
हुदैन ? �स कारण तपाईँ हामी सबैले योगदानमा आधा�रत 
सामा�जक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनका ला�ग आ–आ�ना 
रोजगारदातालाई अनुरोध गर� । 

सं�वधानमा ��मकका हक र �म ऐन �नयम 

सं�वधानमा ��मकह�को मौ�लक हक स��ी �� �व�ा 
रहेको छ । अब हामी �सको काय��यन होस् भ�े चाह�� । 
जसबाट ��मकले नय� शासनको अनुभूती गन� छन् ।    

l सबै ��मकलाई उ�चत पा�र��मकको हक ��ाभूत गरेको 
छ । तर आज �ूनतम पा�र��मक भ�ा प�न कम पा�र��मकमा 
काम गनर् बा� छन् । यसै गर� सं�वधानमा उ�चत �म अ�ासको 
हक हुने छ भनी �� �व�ा रहेको छ । तर सरकारले गरेको 
�नणर्य समेत काय��यन भइरहेको छैन । �चया बगान र �चया 
�शोधन गन� उद्योग स�ालकह�ले आफूखुशी गनर् पाउने छुट मागी 
रहेकाछन् । य�ो अव�ालाई �नय�ण गरेर �म बजारमा 
अनुशासन कायम होस् भ�े हामी चाह�� । सबैले योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा संल�न होउन र नेपालको 
�म बजारलाई सु�ढ, मय��दत बनाउँदै �न�न आय भएका ��मक 
वगर्लाई म�म वगर्मा �पा�रण गन� महाअ�भयानमा लाग� ।

l रा�को �नव��चत �नकायमा ��मक ��त�न�ध� : यो �वषय 
मय��दत कामसँग स���त �वषय हो । अ�धकारको �वषय 
सं�वधानमा समावेश छन् । तर राि��य �म आयोग बनाउन ब�क� 
छ । हामी अधर्�ायीक राि��य �म आयोग गठनको माग गदर्छ� । यो 
कसैलाई ओहदामा बसा�नका ला�ग मागी रहेका छैन� । यो त 
कामको �सल�सलमा रोजगारदाता र ��मकबीच उ�� हुने �म 
�ववादको उ�चत समाधान गनर् र �म बजारसँग स���त �ाय 
�शासनलाई सबल र सहज बनाउनका ला�ग हो ।

चाडपवर् खचर् उपलव्ध 
गराउने ��त�ान०२ पा�र��मक एक म�हनाको 

अ�रालमा भु�ानी गन� 
��त�ान

०४ उपदान उपलव्ध 
नगराउने ��त�ान ०६
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नेपालको सं�वधानले सबै ��मकलाई उ�चत �म अ�ासको हक 
स�हत उ�चत पा�र��मक, सु�वधा तथा योगदानमा आधा�रत 
सामा�जक सुरक्षा र संगठनमा संल�न हुन पाउने हकको �व�ा 
गरेको छ । सो संवैधा�नक �व�ा भ�ा बा�हर कुनै प�न ��मक 
हुनु हुँदैन । यस �व�ालाई काय��यन गन� �ममा �म ऐन, 
२०७४ पा�रत हँुदा ऐनको दफा १०० मा ��ेक ��त�ानले �म ऐन, 
�नयमावली तथा �च�लत कानून बमो�जम काम भए/नभएको 
स��मा ��ेक वषर् �म अिडट ��तवेदन तयार गनुर्पन� �व�ा 
गरेको छ । सो ��तवेदन �म काय�लयमा पेश गनुर्पन� �व�ा छ ।

कानूनमा भएको सो �व�ा अनुसार �म अिडट ��तवेदन �म 
काय�लयह�ले माग गन� तथा सोका आधारमा कानून 
काय��यनको अव�ाबारे अ�यन गनुर्पन�मा गत वषर् �म, 
रोजगार तथा सामा�जक सुरक्षा म�ालयले यस स��मा कुनै 
�यास गरेको पाइएन । म�ालयबाट यस �वषयमा कुनै �यास 
नभएको हँुदा नेपाल ट� ेड यू�नयन महासंघ (�जफ�)ले यू�नयन 
ि�याशील रहेको र ५० जना भ�ा बढ� ��मक कायर्रत रहेका ५९ 
वटा उद्योग/��त�ानका ��मकह�को बीचमा �म �नयमावलीको 
अनुसूची १० मा उ�ेख भएको �म अिडट ��तवेदनको आधारमा 
�तू सव�क्षण गर� �म कानून काय��यनको अव�ा आँकलन 
गरेको �थयो । 

यस सव�क्षणमा ��मकलाई कानूनमा भएको �व�ा शत��तशत 
नै पालना भएको अव�ामा मा� कानून पालना भएको भनी 
उ�ेख गनर् आ�ह ग�रएको �थयो । तसथर् कुनै ��त�ानले केही 
��मकलाई सु�वधा �दएको र केहीलाई न�दएको भएमा ��तशत 
गणना गद� भने पालना नभएको �ह�ा ठूलो हुने अव�ा समेत 
दे�खएको छ । 

यस सव�क्षणले आउँदो वषर्दे�ख कानून बमो�जम सबै ��त�ानबाट 
�म अिडट ��तवेदन �लई कानून काय��यनको अव�ा बारे 
�नर�र अनुगमन गनर् र आगामी मे �दवसदे�ख �म अिडट ��तवेदन 
�का�शत गनर् घ�घ�ाउने काम होस् भनी यो �तू सव�क्षण 
��तवेदन सावर्ज�नक ग�रएको छ ।

रोजगार�को अव�ा स��मा 

सव�क्षणमा सहभागी भएका म�े ६१ ��तशत ��मकह� �नय�मत 
रोजगार�मा रहेका र ब�क� ��मकलाई कायर्गत, समयगत, 
आं�शक रोजगार�मा रा�ने गरेको पाइयो । यसैगर� सबै �कारको 
रोजगार�मा रहेका ��मकम�े ५५.९३ ��तशत रोजगार स�झौता 
भएको पाइ� । तर रोजगार�मा रहेका ��मकम�े ४४.०७ 
��तशतलाई हाल प�न रोजगार स�झौता नगर� काममा लगाउने 
�वृ�� �वद्यमान दे�खएको छ । 

नेपाल सरकारले सन् २०२५ स�मा बाल�म �नमूर्ल गन� ल� 
�लई काम ग�ररहेको भएता प�न संग�ठत र ठूला भ�नएका 
��त�ानह�म�े ३.३९ ��तशत ��त�ानले अझै प�न १८ वषर् 
मु�नका बालबा�लकालाई काममा लगाइरहेको पाइएको छ । 
९४.९२ ��तशत ��त�ानमा भने बाल�म �योग नभएको सव�क्षणले 
देखाएको छ । १.६९ ��तशतले भने आफूलाई यस स��मा थाहा 
नभएको जानकार� �दएका छन् । 

यसर� नै हाल आं�शक रोजगार�मा लगाउने �वृ�� ठूला 
उद्योगह�मा खासै नभएको पाइएको छ । तर प�न १८ ��तशत 
��त�ानह�ले केही ��मकलाई आं�शक समयको ला�ग काममा 
लगाएको पाइएको छ ।  

�वदेशी नाग�रकलाई रोजगार�मा रा�दा अ�नवायर् �पमा �म 
�वभागबाट �म इजाजत �लनु पन� �व�ा �म ऐन, २०७४ ले 
गरेको छ । भारतीय ��मकलाई काममा लगाउँदा समेत �म 
�वभागमा अ�भले�खकरण गनुर्पन� वा�ा�क �व�ालाई ६४ 
��तशत ��त�ानह�ले पालना गरेको भने पाइएन । 

यसर� नै हाल आफै ��क्ष रोजगार� �दने बाहेक �म आपू�तर्कत� 
माफर् त ��मक आपू�तर् गन� �वृ�� बढेको पाइ� । हाल २३.७३ 
��तशत ��त�ानले कुनै न कुनै सेवाको ला�ग ��मक आपू�तर्कत� 
माफर् त ��मकलाई काममा लगाइरहेको पाइएको छ ।

कायर् समयको पालना स��मा

�म ऐन, २०७४ ले कुनै प�न ��मकलाई दै�नक ८ घ�ा र 
सा�ा�हक �पमा ४८ घ�ाभ�ा बढ� समय काममा लगाउन 
नपाउने �व�ा गरेको छ । तर सव�क्षणमा संल�न म�े ५९.३२ 
��तशत ��मकले कायर्समय भ�ा बढ� समय काम गनुर्परेको 
बताएका छन् । १०.१७ ��तशत ��त�ानले कायर्समयको बीचमा 
�ब�ामका ला�ग आधा घ�ाको समय �दनु पन� �व�ालाई 
पालना गरेको पाइएन ।

�वदा स��ी �व�ाको पालना

�म ऐन, २०७४ तथा �नयमावलीमा भएको �व�ाम�े 
तुलना�क �पमा बढ� पालना भएको �व�ा �बदा स��ी 
�व�ा हो । सव�क्षण अनुसार ९४.९२ ��तशतले ह�ामा एक �दन 
सा�ा�हक �बदा पाउने गरेको पाइयो । तर ८४.७५ ��तशत 
��त�ानह�मा मा� कानून बमो�जम सावर्ज�नक �बदा �दने गरेको 
दे�खएको छ । १५.२५ ��तशत उद्योग/��त�ानले कानूनमा उ�ेख 
भएको (वषर्मा क��मा १३ �दन र म�हलालाई १४ �दन) सावर्ज�नक 
�बदा �दनुपन� �व�ालाई समेत पालना गरेको पाइएन । हाल य�ो 
�बदा औसत १४.४ �दन रहने गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� �म ऐन, २०७४ मा ��ेक ��मकले २० �दन काम गरे 
बापत १ �दन पा�र��मक स�हत घर �बदा अथ�त वािषर्क �बदा 
पाउने �व�ा छ । तर य�ो �बदा १८.६४ ��तशत ��त�ानले 
�दएका छैनन् । ८१.३६ ��तशत ��त�ानले भने कानून बमो�जम वा 
सो भ�ा बढ� �बदा �दने गरेको पाइयो । य�ो �बदा वषर्मा औसत 
१८ �दन पाउने गरेको दे�खएको छ । 

�म ऐन, २०७४ मा �बरामी �बदा पा�र��मक स�हत वषर्मा क�ीमा 
१२ �दन पाउने �व�ा छ ।  सो �व�ालाई ८१.३६ ��तशत 
��त�ानले पालना गरेको पाइएको छ । �बरामी �बदाको औसत 
१४.४ �दन रहेको पाइएको छ । 

�म ऐन २०४८ अनुसार �सु�त �बदा ५२ �दन पाउने �व�ालाई 
�म ऐन, २०७४ ले प�रवतर्न गर� सो �वदाको अव�ध ९८ �दन 
बनाएको छ । ९८ �दन �बदा म�े ६० �दन पा�र��मक स�हत हुने 
�व�ा छ । सो �व�ालाई ५७.६३ ��तशत उद्योग/��त�ानले 
पालना गरेका छन् भने ४२.३७ ��तशतले पालना गरेको पाइएन । 
यद्यपी औसत �सु�त �बदाको अव�ध भने ६८ �दन रहेको पाइएको 
छ । �म ऐन, २०७४ ले गरेको १५ �दन �सुती �ाहार �बदा �दनु पन� 
�व�ालाई ५९.३२ ��तशतले पालना नगरेको सव�क्षणले 
देखाएको छ । 

बाबु आमा वा द��तको मृ�ुमा पाउने िक�रया �बदा भने ८८.१४ 
��तशत ��त�ानह�ले पालना गरेको पाइएको छ । य�ो �बदा समेत 
११.८६ ��तशत ��त�ानले भने उपल� नगराएको दे�खएको छ । 

पा�र��मक तथा सु�वधा स��ी �व�ाको पालना 

यू�नयन ि�याशील रहेका र तुलना�क �पमा ठूला 
उद्योग/��त�ानमा समेत सबै ��मकलाई �ूनतम पा�र��मक 
(मा�सक �.१३,४५०) न�दइएको सव�क्षणले देखाएको छ । 
२७.१२% उद्योग/��त�ानमा कायर्रत ��मकह�ले �ूनतम 
पा�र��मक नपाएको दे�खएको छ । ८८.१४% ��त�ानले भने 
��ेक वषर् चाडपवर् खचर् र ८३% ��त�ानह�ले ��ेक वषर् आधा 
�दनको पा�र��मक वृ�द्ध (�ेड व�द्ध) �दने गरेको पाइएको छ । 
यसर� नै ८३% ��त�ानले एक म�हनाको अ�रालमा नै 
पा�र��मक भु�ानी गन� गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� अझै प�न ३०.५१% ��त�ानले सबै ��मकलाई �म ऐन 
तथा �नयमावलीले �� �पमा �व�ा गरेको स�यकोषको 
समेत �व�ा नगरेको पाइएको छ । यसैगर� ५४% ��त�ानमा 
��मकलाई कानूनमा उ�ेख भए बमो�जम उपदान �दने गरेको 
पाइएन । 

औषधी उपचार

�म ऐन २०७४ मा औषधी उपचार स��ी �व�ा �� �पमा 
ग�रएको छ । तर कुल ३७.२९% ��त�ानले मा� ��मकलाई 
ऐनको दफा ५४ बमो�जम औषधी उपचार बीमा वा उपचार खचर् 
बापत सहयोग गन� गरेको पाइएको छ । यसैगर� ऐनको दफा ५५ 
बमो�जम ३८.९८% ��मकलाई सबै �कारको दघुर्टना समेट्ने गर� 
बीमा ग�रएको पाइएको छ । 

कानून पालना स��ी अ� �व�ा

सव�क्षणका �ममा �म कानूनमा भएका अ� �व�ा पालनाको 
अव�ा समेत बु�े �यास ग�रएको �थयो । �म ऐन, २०७४ मा १० 
जना वा सो भ�ा बढ� ��मक कायर्रत रहेका ��त�ानले 
�वसायज� सुरक्षा र �ा� नी�त बनाउनु पन� र २० जना वा सो 
भ�ा बढ� ��मक कायर्रत उद्योग/��त�ानले �वसायज� सुरक्षा 
र �ा� क�मटी बनाउनु पन� �व�ा छ । १५.२५% 
उद्योग/��त�ानमा �म ऐन बमो�जम �वसायज� सुरक्षा तथा 
�ा� नी�त बनाइएको भएता प�न केवल ८.४७% 
उद्योग/��त�ानमा मा� सुरक्षा र �ा� क�मटी गठन गर� 
�नय�मत �पमा स�ालन हुने अव�ा रहेको दे�खएको छ । 

यसैगर� केवल १८.६४% ��त�ानमा आ��रक �व�ापनको ला�ग 
�व�नयामवली बनाई लागू ग�रएको दे�खएको छ । ��त�ानमा उ�� 
हुने सामा� सम�ा �नराकरण गनर् तथा क�ाणकार� �व�ा 
पालना गनर् �म ऐन तथा �नयम अनुसार बनाउनु पन� �म स�� 
स�म�त केवल २२.०३% ��त�ानमा मा� रहेको पाइएको छ ।  

�म ऐन २०७४ �नम�णको �ममा रोजगारदाताह�को तफर् बाट 
�मुख माग कायर्स�ादनमा आधा�रत पुर�ार र द� गनर् पाउनु 
पन� रहेको �थयो । सोही मागलाई स�ोधन गनर् �ाइएको 
कायर्स�ादन मू�ाङ्कन स��ी �व�ा समेत केवल १६.९५% 
��त�ानले मा� पालना गरेको पाइएको छ । 

यसैगर� सव�क्षणमा सामेल भएका उद्योग/��त�ान म�े गत वषर् 
ज�ा २७.१२% ��त�ानमा मा� ���गत मागदावी पेश भएको 
दे�खएको छ भने ४०.४८% ��त�ानमा सामू�हक माग दावी र 
स�झौता भएको पाइएको छ । 

उ�े�खत त�को आधारमा आगामी वषर् �न�न �व�ा कडाईका 
साथ पालना गनर्, गराउन �म काय�लय, �म तथा �वसायज� 

सुरक्षा र �ा� �वभागलाई प�रचालन गनर् हामी नेपाल 
सरकारलाई आ�ह गदर्छ� :

१. पा�र��मक बैङ्क माफर् त भु�ानी गन� �व�ालाई कडाईका 
साथ लागू ग�रयोस् ।

२. नेपालमा कायर्रत सबै �वदेशी नाग�रकलाई काममा लगाउनुपूवर् 
�म �ीकृ�त वा �म अ�भले�खकरण अ�नवायर् गन�/गराउने 
�व�ा लागू ग�रनु पदर्छ । अ�भले�खकरण नगराई �वदेशी 
नाग�रकलाई काममा लगाउने उद्योग/��त�ानको ला�ग थप कर 
लगाउने �व�ा �मलाउनु पदर्छ ।

३. आयकर स��ी कानूनमा संशोधन गर� योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा जाने 
उद्योग/��त�ानलाई छुट सु�वधा र नजानेलाई थप कर 
लगाउने नी�त बनाई सामा�जक सुरक्षा �णालीमा सबै 
रोजगारदाता र ��मकलाई �ाउने �व�ा ग�रनु 
आव�क छ । 

४. हाल �देश सरकार र �ानीय सरकार गठन भएको 
प�र�े�मा �म ऐन २०७४ काय��यनको क�तपय पक्षलाई 
�ानीय तथा �देश सरकारले नै गनर् पाउने गर� कानूनमा 
संशोधन गन� �व�ा �मलाउनु आव�क छ । 

हामीसँग नय� �म ऐन, �नयम र योगदानमा आधा�रत सामा�जक 
सुरक्षा ऐन, �नयम छ । सामा�जक सुरक्षा योजना तयार छ । 
रोजगारदाताह�को सूचीकरण �कृया जार� छ । र, ��मकह�को 
सूचीकरण गन� �कृया आर� हुने समय न�जिक� दै छ । �सैले 
आजको हा�ो एजे�ा : योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा र 
�म ऐनको काय��यन रहेको छ । 

योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा योजना काय��यन 
भयो भने के हु� त? 

१. सबै कुरा उद्योगले �होर� रहेको छ भ�े रोजगारदाताह�को 
गुनासोे अब हट्ने छ । तर कसर� ? अबदे�ख ��मक �बरामी 
पद� १२ �दन भ�ा बढ� �दनको खचर् सामा�जक सुरक्षा 
कोषले �होन� छ । 

२. ��मक दघुर्टनामा पद� उपचार खचर् प�न यही कोषले �होन� 
छ । 

३. म�हला ��मक सु�ेर� हँुदा ६० �दनभ�ा बढ� �बदा बसेको 
अव�ामा थप ३८ �दनस�को खचर् प�न यही कोषबाट 
�हो�रने छ । 

४. ��मक कामबाट अवकास भएप�छ सरकारले बृद्ध भ�ा �दन 
नपन� गर� पे�न प�न यही कोषबाट �हो�रने छ । 

५. ��मकलाई काम गद� रसायनको कारण �सायज� रोग 
लागेमा सबै खचर् यही कोषबाट �हो�रने छ । 

६. ��मक �बरामी भएर अ�तालमा जचाउन ज�दा ला�े 
�चिक�कको परामशर् शु� प�न यही कोषबाट �हो�रने छ । 

७. ��मक अ�तालमा भन� भएर उपचार गराउन पन� भएमा 
�. १ लाखस�को खचर्को ८० ��तशत यही कोषबाट 
�हो�रने छ । 

अब भ�ुहोस यसले उद्योग र ��मक दवुै पक्षलाई लाभ हु� क� 
हुदैन ? �स कारण तपाईँ हामी सबैले योगदानमा आधा�रत 
सामा�जक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनका ला�ग आ–आ�ना 
रोजगारदातालाई अनुरोध गर� । 

सं�वधानमा ��मकका हक र �म ऐन �नयम 

सं�वधानमा ��मकह�को मौ�लक हक स��ी �� �व�ा 
रहेको छ । अब हामी �सको काय��यन होस् भ�े चाह�� । 
जसबाट ��मकले नय� शासनको अनुभूती गन� छन् ।    

l सबै ��मकलाई उ�चत पा�र��मकको हक ��ाभूत गरेको 
छ । तर आज �ूनतम पा�र��मक भ�ा प�न कम पा�र��मकमा 
काम गनर् बा� छन् । यसै गर� सं�वधानमा उ�चत �म अ�ासको 
हक हुने छ भनी �� �व�ा रहेको छ । तर सरकारले गरेको 
�नणर्य समेत काय��यन भइरहेको छैन । �चया बगान र �चया 
�शोधन गन� उद्योग स�ालकह�ले आफूखुशी गनर् पाउने छुट मागी 
रहेकाछन् । य�ो अव�ालाई �नय�ण गरेर �म बजारमा 
अनुशासन कायम होस् भ�े हामी चाह�� । सबैले योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा संल�न होउन र नेपालको 
�म बजारलाई सु�ढ, मय��दत बनाउँदै �न�न आय भएका ��मक 
वगर्लाई म�म वगर्मा �पा�रण गन� महाअ�भयानमा लाग� ।

l रा�को �नव��चत �नकायमा ��मक ��त�न�ध� : यो �वषय 
मय��दत कामसँग स���त �वषय हो । अ�धकारको �वषय 
सं�वधानमा समावेश छन् । तर राि��य �म आयोग बनाउन ब�क� 
छ । हामी अधर्�ायीक राि��य �म आयोग गठनको माग गदर्छ� । यो 
कसैलाई ओहदामा बसा�नका ला�ग मागी रहेका छैन� । यो त 
कामको �सल�सलमा रोजगारदाता र ��मकबीच उ�� हुने �म 
�ववादको उ�चत समाधान गनर् र �म बजारसँग स���त �ाय 
�शासनलाई सबल र सहज बनाउनका ला�ग हो ।

l



l �म �नयमावली जार� : 

 यस अव�धमा �म �नयमावली, २०७५ जार� भएको छ । 
यस �नयमावलीको मा�मबाट �म इजाजतको �व�ा 
र �म इजाजत �लनु नपन� अव�ामा समेत �वदेशीह�ले 
�म �वभागमा अ�भलेख हुनु पन� �व�ा गरेको छ । यसै 
�नयमावलीले �म अिडटको �व�ालाई �� गन� र 
��मक आपू�तर्कत�को दत� �ि�यालाई खुला ग�र�दएको 
छ ।

l रोजगार ऐन २०७५ जार� : 

 सबै बेरोजगारलाई �ूनतम १०० �दनको रोजगार�को 
��ाभू�त र क�ीमा वषर्मा ५० �दनको पा�रवा�रक �नव�ह 
भ�ा स�हतको रोजगार ऐन जार� भएको छ । मौ�लक हक 
काय��यनको ला�ग यो एउटा मह�पूणर् ऐनको �पमा 
रहेको छ । यसै ऐन मातहतमा सबै �ानीय तहमा 
रोजगार सूचना केन्दर �ापना हुने गर� �धानम�ी 
रोजगार कायर्�म समेत लागू भइसकेको छ । 

l योगदानमा आधा�रत समा�जक सुरक्षा �नयमावली 
२०७५जार� : 

 यसै अव�धमा योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा 
�नयमावली, २०७५ पा�रत भएको छ । यसले सबै 
रोजगारदाता तथा ��मकको सू�चकरण गन�, कोषको 
�शास�नक �ब� गन� र सामा�जक सुरक्षा योजनाह� 
जार� गन� बाटो खुला ग�र�दएको छ ।

l सामा�जक सुरक्षा योजना काय��यनको तयार� : 

 समा�जक सुरक्षा कोषलाई �भावकार� बनाउन तथा 
सामा�जक सुरक्षा कायर्�मलाई लागू गनर्को ला�ग 
समा�जक सुरक्षा योजना कायर्�व�ध तयार गनुर् पन� �थयो । 
सो कायर्�व�ध तयार भएको छ । सू�चकरण कायर्�व�ध 
२०७५ जार� भएको छ । मं�सर ११ गतेलाई सामा�जक 
सुरक्षा �दवस घोषणा ग�रएको छ र सोही �दनबाट 
रोजगारदाताको दत� �कृया शु� भएको छ । आगामी 
आ�थर्क वषर् �भ�ैबाट ��मकह�लाई पे�न स�हतको 
सामा�जक सुरक्षाको योजनाह� लागू हुने कानूनी 
�व�ा स�हत सकारा�क अव�ा �सजर्ना भएको छ । 

l �ूनतम पा�र��मक पुनरावलोकन : 

 नेपाल सरकारले ि�पक्षीय पा�र��मक �नध�रण 
स�म�तको �सफा�रसमा साउन १, २०७५ दे�ख लागू हुने 
गर� सबै क्षे�को ��मकको ला�ग पा�र��मक 
पुनरावलोकन गरेको छ । नेपाली �म बजारको 
इ�तहासमा सबै भ�ा बढ� ३९ ��तशत पा�र��मक बृ�द्ध 
भएको छ । प�हलो पटक ��त घ�ाको आधारमा समेत 
पा�र��मक �नध�रण ग�रएको छ ।

l बैङ्क माफर् त पा�र��मक भु�ानी : 

 नेपाल सरकारले गत असार २७ गतेका �दन सबै 
��मकह�लाई बैङ्क माफर् त मा� पा�र��मक भु�ानी गनुर् 
पन� घोषणा गरेको �थयो । यो घोषणाबाट �ूनतम 
पा�र��मक र योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षाको 
�व�ालाई कडाईक साथ लागू गन� पूव�धार तयार 
भएको छ ।

l �म स�ाहकार प�रषदक्ो गठन : 

 लामो समयदे�ख बैठक नभएको केन्दरीय �म 
स�ाहकार प�रषदक्ो गठन ग�रएको छ । प�रषदक्ो 
गठन मा� नभई �नय�मत �पमा बैठक समेत हँुदै आएको 
छ । यस वषर्बाट आइएलओमा पठाउने ��तवेदनह� 
समेत यस प�रषदक्ो बैठकको एजे�ा हुने गरेको छ ।

l ��मक आपू�तर् गनर् पाउने क्षे� �नध�रण : 

 नेपाल सरकारले �म स�ाहकार प�रषदक्ो 
�सफा�रसमा ��मक आपू�तर् गनर् पाउने ४ वटा �मुख 
क्षे�ह� �नध�रण गरेको छ । मूलत: सुरक्षा सेवा, �वसाय 
सपोटर् सेवा, सहजकार� सेवा र घरेलु सेवा समेतको क्षे� 
सरकारले खुला गरेको छ । ��मक आपू�तर् गन� सबैले 
२०७५ पुस ७ गते �भ� �म �वभाग वा कायर्लयमा दत� 
सु� भइसकेको छ । 

l ग�� मुलुको सरकारसँगको �म स�झौता : 

 लामो समयदे�ख रोिकएको �म स�झौता मले�सयासँग 
भएको छ । ��मकको �हत �वप�रतको प�हलेको 
�णालीलाई रोक लगाई नय� स�झौताको अव�ा 

नेपाल सरकारले �म क्षे�मा गरेका र गनुर् पन� काम �सजर्ना भएको हो । यसर� नै ओमान र संयु� अरब 
इ�मरेट्स (यूएई) सरकारसँगको �म स�झौतालाई 
�ा�व�धक स�म�तले तयार� गर� अ��म चरणमा पुगेको 
छ । यसै अव�धमा कतार सरकारसँग समेत नय� �म 
स�झौताको ��ाव ग�रएको छ ।

l वैदे�शक रोजगार�मा एक�कृत सूचना �णाली : 

 वैदे�शक रोजगार�मा जाने ��मकह�को सूचनालाई 
�व��त बनाउन एक�कृत सूचना �णाली �वकास 

ग�रएको छ । यस स�वेयर अनुसार पासपोटर्दे�ख, �म 
�ीकृ�त र फिकर् एको अ�ागमनको अ�भलेखलाई 
पारदश� बनाएको छ ।

l बाल�म अ� स��ी कायर्योजना �नम�ण : 

 यसै बीचमा सरकारले सन् २०२५ स�मा बाल�म अ� 
गर� सबै बालबा�लकालाई �वद्यालय �शक्षा �दने योजना 
बनाएको छ । �वद्यालयबाट ब�हगर्मन हुन न�दनको ला�ग 
�ा�व�धक �शक्षामा समेत जोड �दइएको छ ।

l �म आयोगको गठन र स�ालन : 

 लामो समयदे�ख �वषेशगर� सामू�हक �म �ववाद 
समाधानको ला�ग �म आयोग गठन गनुर् पन� माग हामी 
ट� ेड यू�नयनकम�ले गद� आएका छ�ँ । यसलाई 
रोजगारदाताले समेत समथर्न गरेका �थए । गत वषर्को 
बजेट म��मा समेत अधर्�ा�यक च�र�को �म �ववाद 
समाधान गन� संय� बनाइने उ�ेख भएको र �म ऐन 
२०७४ ले �म म��ता ट� ाई�ुनल बनाउने उ�ेख 
गरेको छ । यस स��ी कायर्लाई �ाथ�मकताकासाथ 
आगािड बढाउनु आव�क छ ।

l सामा�जक सुरक्षाको �ि�ले सबैलाई सामा�जक सुरक्षा 
�णालीमा �ाउनको ला�ग संशोधन गनुर् पन� 
कानूनह� :

 नेपालको सं�वधानले शार��रक तथा वौ�द्धक काम गन� 
सबै ���लाई ��मक भनी प�रभािषत गर� योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीबाट कसैलाई प�न 
व��त ग�रने छैन भ�े �व�ा गरेको प�र�े�मा नेपाल 
सरकारबाट पा�र��मक पाउने �नजी तथा सावर्ज�नक 
क्षे� लगायत सबै �नजमती, सेना, �हर�, सश� �हर� 
स��ी ऐनह�मा समेत �ादी वा करारमा काममा 
लगाउँदा ती ���लाई समेत काम गरेको अव�धको 
आधारमा सामा�जक सुरक्षाको दायरामा �ाउनु अ�नवायर् 
हु� । यसका ला�ग सामा�जक सुरक्षा �वषयसँग 
स���त रकममा आव�क सुधार हुन आव�क छ ।

l सावर्ज�नक ख�रद ऐन माफर् त �म शोषण गन� अव�ा 
अ� ग�रयोस् :

 एकाइस� शता�ीमा समेत कानूनले तोकेको �ूनतम 
�र भ�ा कम मू�मा �मलाई व�ु सरह घटाघटमा 
ख�रद �ब�� गनर् पाउने गर� तजुर्मा भएको सावर्ज�नक 
ख�रद ऐन अमान�वयताको ��तकको �पमा हालस� 
रहेको छ । �सैले सो ऐनमा  ��मकको सेवा ख�रद गन� 
स��मा कुनै बोलप� माग गद�, पेश गद� वा सो 
�वषयको स�झौता गद� �म ऐन, २०७४ ले �नध�रण 
गरेको �ूनतम �र भ�ा ��तकूल हुने गर� स�झौता गनर् 
नपाइने र गरेमा सजाय हुने �व�ा ग�रयोस् ।

l �ानीय तहमा �ूनतम �ाला दर �नध�रण : 

 नेपालको सं�वधानले सबै ��मकलाई उ�चत 
पा�र��मकको ��ाभू�त गरेको छ । तर कानूनमा �ूनतम 
पा�र��मक �नध�रण गर� सो भ�ा कम पा�र��मक दर 
�नध�रण गनर् तथा सो भ�ा कम पा�र��मकमा रोजगार 
स�झौता गनर् नपाउने �व�ा ग�रएको छ । �ानीय 
सरकारले  ��मकको समेत ��त�न�ध� भएको ि�पक्षीय 
स�म�त माफर् त् �ूनतम पा�र��मक �नध�रण गर� 
नेपालले अनुमोदन गरेको �ूनतम पा�र��मक महास�� 
नं १३१ ले गरेको �व�ा लागू ग�रयोस् ।

l कानून काय��यनमा जोड �दनु पन� �वषयह� :

 हाल म�ालयबाट भएका नी�तगत सुधार, कानूनको 
क्षे�मा भएको सुधारह� काय��यन भएमा मा� यसले 

मा�थ उ�े�खत कामको ला�ग सरकार ध�वादको पा� छ, तर �म बजारमा य�तले मा� �च� 
बुझाउने ठाउँ छैन । हामीह�ले आगामी २०२० को मे �दवस मनाउनुभ�ा अगावै �न� काम स�� गनर् 
नेपाल सरकारको �ानाकषर्ण गारउन चाह�� ।

प�रणाम �दने भएको हँुदा �न�न कायर् माफर् त कानून 
काय��यन हुनु पदर्छ :

  – ऐनको दफा १०८ को उपदफा (३) बमो�जम नमूना 
�व�नयमावली जार� गनुर् पन� भ�नएको छ । यो अ�हलेस� 
भएको छैन । य�द यसलाई जार� ग�रएमा यसबाट �म 
बजारलाई �व��त गनर् मद्दत पु�छ ।

  – �म कानून लागू गनर्को ला�ग ऐनको दफा १०० 
बमो�जम �म अिडट �णाली �ाइएको छ । �म 
�नयमावलीको अनुसूचीमा यसलाई �व��त ग�रएको 
छ । यसै वषर्को पुस मसा�बाट �म अिडट ��तवेदन सबै 
�म काय�लयले रोजगारदातालाई प� पठाई माग गरेमा 
यसबाट �म कानून काय��यनलाई मद्दत पु�े मा� नभई 
�म म�ालयले वािषर्क ��तवेदन समेत �काशन गनर् 
स�छ ।

  – �म ऐनको दफा ६८ बमो�जम ��ेक कायर्�लमा 
�वसायज� सुरक्षा र �ा� नी�त बनाउनु पदर्छ । 
यसको ला�ग म�ालयले कारखानाको �कृ�तको 
आधारमा, सेवा क्षे�को �कृ�तको आधारमा छुट्टा छुटै्ट 
नी�तह�को नमूना बनाउनु पदर्छ । र, यसको काय��यन 
भए नभएको �म काय�लय माफर् त �नर�क्षण गराउनु 
पदर्छ ।

  – सामा�जक सुरक्षा कोषलाई �त� र �ाय� 
�नकायको �पमा अगािड बढाउन �ोफेशनल कायर्कार� 
�नद�शक, �नद�शकह� र कमर्चार� तु�� �नयु�� गनुर् 
पछर्  । यसलाई �ादे�शक काय�लय माफर् त् �व��त 
बनाउने, कोषमा योगदान सङ्कलन र सु�वधा �वतरणलाई 
�व��त गनर्को ला�ग रोजगारदाता र ��मक 
सू�चकरण गन� कामलाई �त� ग�तका साथ अगािड 
बढाउनु पदर्छ । र, ��मकको योगदान सङ्कलन र सु�वधा 
�वतरण समेत शु� गनुर् आव�क छ । हाल करको �पमा 
उठेको रकम कोषमा �ाउन आव�क पहल ग�रनु 
पदर्छ ।

  – आयकर स��ी कानूनमा संशोधन गर� 
योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा जाने 
उद्योग/��त�ानलाई छुट सु�वधा र नजानेलाई थप कर 
लगाउने नी�त बनाई सामा�जक सुरक्षा �णालीमा सबै 
रोजगारदाता र ��मकलाई �ाउने �व�ा ग�रनु 
आव�क छ । 

  – योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा ऐन 
२०७४को दफा ३२(१) बमो�जम कोषलाई लगानी 
स��ी कायर्�व�ध अ�वल� बनाई कमर्चार� स�यकोष, 
नाग�रक लगानी कोष ज�ै यसले प�न �व�भ� �वद्युत 
प�रयोजनामा वा अ� के्ष�मा लगानी गनर् स�छ ।

  – �रोजगार तथा �नर�र रोजगारदाता प�रवतर्न 
हुने ��मकह�को सामा�जक सुरक्षालाई �व��त 
गनर्को ला�ग हामीले उनीह�को ला�ग उ�चत हुने 
सामा�जक सुरक्षा योजना तजुर्मा गनुर् पन� हु� ।

  – हालै �म आपू�तर्कत�को सूची �काशन भएको 
भएता प�न आपू�तर्कत�ह� दत�को ला�ग उप��त 
भएका छैनन्। यसैले पुस ९ प�छ दत� नभएका कुनै प�न 
��मक आपू�तर्कत�ले काम गनर् नपाउने गर� ��तब� 
लगाएको कुराको सावर्ज�नक सूचना म�ालयबाट जार� 
हुनु पदर्छ । 

  – �म स�झौता नगर� ��मक पठाउने कायर्लाई 
�मश: �ु�नकरण गन� र �देशमा रोजगार� �सजर्ना सँगै 
तोिकएको पा�र��मक र सु�वधा न�दने देशमा ��मक 
नपठाउने नी�त �लनु पदर्छ । अ�र�ि��य म�मा सामा�जक 
खचर् सरकार� तवरमै दाबी गनर् शु� गनुर् पदर्छ । 

  – नय� �म ऐन अनुसार �म अदालतको गठन 
अ�वल� गठन ग�रयोस् ।

  – �चया बगान र �चया �शोधन उद्योगमा कायर्रत 
��मकलाई �बनाशतर् �ूनतम �ाला उपल� 
गराइयोस् ।

  – ��मक अापू�तर्कत� क�नीह�मा �ूनतम 
पा�र��मक कडाईका साथ लागू ग�रयोस् ।

  – नेपालमा कायर्रत सबै �वदेशी नाग�रकलाई काममा 
लगाउनुपूवर् �म �ीकृ�त वा �म अ�भले�खकरण 
अ�नवायर् गन�/गराउने �व�ा लागू ग�रनु पदर्छ । 
अ�भले�खकरण नगराई �वदेशी नाग�रकलाई काममा 
लगाउने उद्योग/��त�ानको ला�ग थप कर लगाउने 
�व�ा �मलाउनु पदर्छ ।

  – हाल �देश सरकार र �ानीय सरकार गठन 
भएको प�र�े�मा �म ऐन २०७४ काय��यनको 
क�तपय पक्षलाई �ानीय तथा �देश सरकारले नै गनर् 

पाउने गर� कानूनमा संशोधन गन� �व�ा �मलाउनु 
आव�क छ । 

l महास��को अनुमोदन स��मा

  यही २०१९ को जुन म�हनामा अ�र�ि��य �म 
संगठनको अ�र�ि��य �म स�ेलन आयोजना ग�र�दै छ । 
यो स�ेलनमा “कामको भ�व�”, Future of Work 
को बारेमा छलफल हुनेछ । �सैले आइएलओको 
महास�� न�र ८७, महास�� न�र १०२ (समा�जक 
सुरक्षा स��ी), वा १८३ (मातृ� संरक्षण स��ी) र 
महास�� नं १८९ (घरेलु ��मक स��ी) म�े कुनै 
महास�� मा� भए प�न अनुमोदन ग�रयोस् ।

l रोजगार� �सजर्ना स��मा

  – य�द यस आ�थर्क वषर्मा मा�थ उ�े�खत कायर्ह� 
स�� गनर् सिकएमा अक� वषर्को ला�ग हामीले सबै 
�ान रोजगार� �सजर्ना तथा ��मकलाई दक्ष बनाउने 
कायर्मा लगाउन स�े अव�ा रह� । रोजगार� 
�सजर्नाको पूव�धारको तयार� अ�हले नै शु� हुनु पदर्छ । 
यसका ला�ग रोजगार� �सजर्ना हुने क्षे� प�हचान गनर् �वज्ञ 
समूह बनाउने, उनीह�बाट जानकार� �लने तथा �सको 
तयार� ग�रयोस् ।

  – �म म�ालय आफैले रोजागार� �सजर्ना गन� 
होइन । यसले अ� म�ालयसँग �मलेर काम गनुर् पदर्छ । 
नेपालमा �ापक रोजगार� �सजर्ना हुने क्षे�मा कृिष, 
�नम�ण र पयर्टन नै हो । यस के्ष�मा सरकारले लगानी 
वृ�द्ध गन� हो भने रोजगार�को �सजर्ना अव� हुनेछ । 
यसर� नै नेपालमा सेवा क्षे� र औद्यो�गक क्षे�मा समेत 

�ापक रोजगार� �सजर्ना हुन स�छ । खानी क्षे� 
अ�हलेस� पहल नग�रएको क्षे� हो । यो क्षे�मा लगानी 
गन� वातावरण बनाई नेपालीलाई रोजगार� �दन 
सिक� ।

  – नेपालसँग प�रयोजना आधा�रत स�झौता भएकोमा 
बाहेक प�च ��तशत मा� �वदेशी काम गनर् स�े �व�ा 
लागू गनर् सबैलाई आह्वान ग�रएमा र �वदेशी ��मकलाई 
अ�भलेख �णालीमा �ाई रोजगारदाताबाट शु� 
�लएमा नेपालीको ला�ग ठूलो सङ्�ामा रोजगार� 
�सजर्ना हुने संभावना रह� ।

  – ��क्ष रोजगार� �सजर्ना गन� औद्यो�गक 
��त�ानह�लाई रोजगार� �सजर्नाको आधारमा करको 
दरमा छुट �दई ��क्ष रोजगार� �सजर्नाको ला�ग �े�रत 
गनुर् आव�क छ ।

l ग�� मुलुकसँगको समझदार� र �सको अनुगमन : 

  – नेपाल सरकारले �व�भ� ग�� मुलुकह�सँग 
समझदार�मा ह�ाक्षर गरेको छ । जोडर्न, मले�सया 
लगायतको मुलुकसँगको समझदार� अनुसारको �व�ा 
पालना भए नभएको �वषयमा र संयु� कायर्दलको बैठक 
ब�े �वषयमा पहल हुनु पदर्छ ।

  – �म स�झौता नभएका ग�� मुलुकसँग �म 
स�झौता गन� र �सको �नय�मत अनुगमनलाई �व��त 
बनाउनु पदर्छ । ओमान आ�दसँगको समझदार�को 
म�ौदा अनु�प अ� मुलुकसँग प�न स�झौताको तयार� 
गनर् आव�क छ ।

गत मे �दवस २०१८ प�ात नेपालको �म आ�ोलनले माग गरेको थु�ै काम स�� भएको छ । गत 
१ वषर्को अव�धमा नेपालको �म बजारमा �न�न अनुसार सकारा�क काम भएको छ । 



l �म �नयमावली जार� : 

 यस अव�धमा �म �नयमावली, २०७५ जार� भएको छ । 
यस �नयमावलीको मा�मबाट �म इजाजतको �व�ा 
र �म इजाजत �लनु नपन� अव�ामा समेत �वदेशीह�ले 
�म �वभागमा अ�भलेख हुनु पन� �व�ा गरेको छ । यसै 
�नयमावलीले �म अिडटको �व�ालाई �� गन� र 
��मक आपू�तर्कत�को दत� �ि�यालाई खुला ग�र�दएको 
छ ।

l रोजगार ऐन २०७५ जार� : 

 सबै बेरोजगारलाई �ूनतम १०० �दनको रोजगार�को 
��ाभू�त र क�ीमा वषर्मा ५० �दनको पा�रवा�रक �नव�ह 
भ�ा स�हतको रोजगार ऐन जार� भएको छ । मौ�लक हक 
काय��यनको ला�ग यो एउटा मह�पूणर् ऐनको �पमा 
रहेको छ । यसै ऐन मातहतमा सबै �ानीय तहमा 
रोजगार सूचना केन्दर �ापना हुने गर� �धानम�ी 
रोजगार कायर्�म समेत लागू भइसकेको छ । 

l योगदानमा आधा�रत समा�जक सुरक्षा �नयमावली 
२०७५जार� : 

 यसै अव�धमा योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा 
�नयमावली, २०७५ पा�रत भएको छ । यसले सबै 
रोजगारदाता तथा ��मकको सू�चकरण गन�, कोषको 
�शास�नक �ब� गन� र सामा�जक सुरक्षा योजनाह� 
जार� गन� बाटो खुला ग�र�दएको छ ।

l सामा�जक सुरक्षा योजना काय��यनको तयार� : 

 समा�जक सुरक्षा कोषलाई �भावकार� बनाउन तथा 
सामा�जक सुरक्षा कायर्�मलाई लागू गनर्को ला�ग 
समा�जक सुरक्षा योजना कायर्�व�ध तयार गनुर् पन� �थयो । 
सो कायर्�व�ध तयार भएको छ । सू�चकरण कायर्�व�ध 
२०७५ जार� भएको छ । मं�सर ११ गतेलाई सामा�जक 
सुरक्षा �दवस घोषणा ग�रएको छ र सोही �दनबाट 
रोजगारदाताको दत� �कृया शु� भएको छ । आगामी 
आ�थर्क वषर् �भ�ैबाट ��मकह�लाई पे�न स�हतको 
सामा�जक सुरक्षाको योजनाह� लागू हुने कानूनी 
�व�ा स�हत सकारा�क अव�ा �सजर्ना भएको छ । 

l �ूनतम पा�र��मक पुनरावलोकन : 

 नेपाल सरकारले ि�पक्षीय पा�र��मक �नध�रण 
स�म�तको �सफा�रसमा साउन १, २०७५ दे�ख लागू हुने 
गर� सबै क्षे�को ��मकको ला�ग पा�र��मक 
पुनरावलोकन गरेको छ । नेपाली �म बजारको 
इ�तहासमा सबै भ�ा बढ� ३९ ��तशत पा�र��मक बृ�द्ध 
भएको छ । प�हलो पटक ��त घ�ाको आधारमा समेत 
पा�र��मक �नध�रण ग�रएको छ ।

l बैङ्क माफर् त पा�र��मक भु�ानी : 

 नेपाल सरकारले गत असार २७ गतेका �दन सबै 
��मकह�लाई बैङ्क माफर् त मा� पा�र��मक भु�ानी गनुर् 
पन� घोषणा गरेको �थयो । यो घोषणाबाट �ूनतम 
पा�र��मक र योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षाको 
�व�ालाई कडाईक साथ लागू गन� पूव�धार तयार 
भएको छ ।

l �म स�ाहकार प�रषदक्ो गठन : 

 लामो समयदे�ख बैठक नभएको केन्दरीय �म 
स�ाहकार प�रषदक्ो गठन ग�रएको छ । प�रषदक्ो 
गठन मा� नभई �नय�मत �पमा बैठक समेत हँुदै आएको 
छ । यस वषर्बाट आइएलओमा पठाउने ��तवेदनह� 
समेत यस प�रषदक्ो बैठकको एजे�ा हुने गरेको छ ।

l ��मक आपू�तर् गनर् पाउने क्षे� �नध�रण : 

 नेपाल सरकारले �म स�ाहकार प�रषदक्ो 
�सफा�रसमा ��मक आपू�तर् गनर् पाउने ४ वटा �मुख 
क्षे�ह� �नध�रण गरेको छ । मूलत: सुरक्षा सेवा, �वसाय 
सपोटर् सेवा, सहजकार� सेवा र घरेलु सेवा समेतको क्षे� 
सरकारले खुला गरेको छ । ��मक आपू�तर् गन� सबैले 
२०७५ पुस ७ गते �भ� �म �वभाग वा कायर्लयमा दत� 
सु� भइसकेको छ । 

l ग�� मुलुको सरकारसँगको �म स�झौता : 

 लामो समयदे�ख रोिकएको �म स�झौता मले�सयासँग 
भएको छ । ��मकको �हत �वप�रतको प�हलेको 
�णालीलाई रोक लगाई नय� स�झौताको अव�ा 

�सजर्ना भएको हो । यसर� नै ओमान र संयु� अरब 
इ�मरेट्स (यूएई) सरकारसँगको �म स�झौतालाई 
�ा�व�धक स�म�तले तयार� गर� अ��म चरणमा पुगेको 
छ । यसै अव�धमा कतार सरकारसँग समेत नय� �म 
स�झौताको ��ाव ग�रएको छ ।

l वैदे�शक रोजगार�मा एक�कृत सूचना �णाली : 

 वैदे�शक रोजगार�मा जाने ��मकह�को सूचनालाई 
�व��त बनाउन एक�कृत सूचना �णाली �वकास 

ग�रएको छ । यस स�वेयर अनुसार पासपोटर्दे�ख, �म 
�ीकृ�त र फिकर् एको अ�ागमनको अ�भलेखलाई 
पारदश� बनाएको छ ।

l बाल�म अ� स��ी कायर्योजना �नम�ण : 

 यसै बीचमा सरकारले सन् २०२५ स�मा बाल�म अ� 
गर� सबै बालबा�लकालाई �वद्यालय �शक्षा �दने योजना 
बनाएको छ । �वद्यालयबाट ब�हगर्मन हुन न�दनको ला�ग 
�ा�व�धक �शक्षामा समेत जोड �दइएको छ ।

l �म आयोगको गठन र स�ालन : 

 लामो समयदे�ख �वषेशगर� सामू�हक �म �ववाद 
समाधानको ला�ग �म आयोग गठन गनुर् पन� माग हामी 
ट� ेड यू�नयनकम�ले गद� आएका छ�ँ । यसलाई 
रोजगारदाताले समेत समथर्न गरेका �थए । गत वषर्को 
बजेट म��मा समेत अधर्�ा�यक च�र�को �म �ववाद 
समाधान गन� संय� बनाइने उ�ेख भएको र �म ऐन 
२०७४ ले �म म��ता ट� ाई�ुनल बनाउने उ�ेख 
गरेको छ । यस स��ी कायर्लाई �ाथ�मकताकासाथ 
आगािड बढाउनु आव�क छ ।

l सामा�जक सुरक्षाको �ि�ले सबैलाई सामा�जक सुरक्षा 
�णालीमा �ाउनको ला�ग संशोधन गनुर् पन� 
कानूनह� :

 नेपालको सं�वधानले शार��रक तथा वौ�द्धक काम गन� 
सबै ���लाई ��मक भनी प�रभािषत गर� योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीबाट कसैलाई प�न 
व��त ग�रने छैन भ�े �व�ा गरेको प�र�े�मा नेपाल 
सरकारबाट पा�र��मक पाउने �नजी तथा सावर्ज�नक 
क्षे� लगायत सबै �नजमती, सेना, �हर�, सश� �हर� 
स��ी ऐनह�मा समेत �ादी वा करारमा काममा 
लगाउँदा ती ���लाई समेत काम गरेको अव�धको 
आधारमा सामा�जक सुरक्षाको दायरामा �ाउनु अ�नवायर् 
हु� । यसका ला�ग सामा�जक सुरक्षा �वषयसँग 
स���त रकममा आव�क सुधार हुन आव�क छ ।

l सावर्ज�नक ख�रद ऐन माफर् त �म शोषण गन� अव�ा 
अ� ग�रयोस् :

 एकाइस� शता�ीमा समेत कानूनले तोकेको �ूनतम 
�र भ�ा कम मू�मा �मलाई व�ु सरह घटाघटमा 
ख�रद �ब�� गनर् पाउने गर� तजुर्मा भएको सावर्ज�नक 
ख�रद ऐन अमान�वयताको ��तकको �पमा हालस� 
रहेको छ । �सैले सो ऐनमा  ��मकको सेवा ख�रद गन� 
स��मा कुनै बोलप� माग गद�, पेश गद� वा सो 
�वषयको स�झौता गद� �म ऐन, २०७४ ले �नध�रण 
गरेको �ूनतम �र भ�ा ��तकूल हुने गर� स�झौता गनर् 
नपाइने र गरेमा सजाय हुने �व�ा ग�रयोस् ।

l �ानीय तहमा �ूनतम �ाला दर �नध�रण : 

 नेपालको सं�वधानले सबै ��मकलाई उ�चत 
पा�र��मकको ��ाभू�त गरेको छ । तर कानूनमा �ूनतम 
पा�र��मक �नध�रण गर� सो भ�ा कम पा�र��मक दर 
�नध�रण गनर् तथा सो भ�ा कम पा�र��मकमा रोजगार 
स�झौता गनर् नपाउने �व�ा ग�रएको छ । �ानीय 
सरकारले  ��मकको समेत ��त�न�ध� भएको ि�पक्षीय 
स�म�त माफर् त् �ूनतम पा�र��मक �नध�रण गर� 
नेपालले अनुमोदन गरेको �ूनतम पा�र��मक महास�� 
नं १३१ ले गरेको �व�ा लागू ग�रयोस् ।

l कानून काय��यनमा जोड �दनु पन� �वषयह� :

 हाल म�ालयबाट भएका नी�तगत सुधार, कानूनको 
क्षे�मा भएको सुधारह� काय��यन भएमा मा� यसले 

मा�थ उ�े�खत कामको ला�ग सरकार ध�वादको पा� छ, तर �म बजारमा य�तले मा� �च� 
बुझाउने ठाउँ छैन । हामीह�ले आगामी २०२० को मे �दवस मनाउनुभ�ा अगावै �न� काम स�� गनर् 
नेपाल सरकारको �ानाकषर्ण गारउन चाह�� ।

प�रणाम �दने भएको हँुदा �न�न कायर् माफर् त कानून 
काय��यन हुनु पदर्छ :

  – ऐनको दफा १०८ को उपदफा (३) बमो�जम नमूना 
�व�नयमावली जार� गनुर् पन� भ�नएको छ । यो अ�हलेस� 
भएको छैन । य�द यसलाई जार� ग�रएमा यसबाट �म 
बजारलाई �व��त गनर् मद्दत पु�छ ।

  – �म कानून लागू गनर्को ला�ग ऐनको दफा १०० 
बमो�जम �म अिडट �णाली �ाइएको छ । �म 
�नयमावलीको अनुसूचीमा यसलाई �व��त ग�रएको 
छ । यसै वषर्को पुस मसा�बाट �म अिडट ��तवेदन सबै 
�म काय�लयले रोजगारदातालाई प� पठाई माग गरेमा 
यसबाट �म कानून काय��यनलाई मद्दत पु�े मा� नभई 
�म म�ालयले वािषर्क ��तवेदन समेत �काशन गनर् 
स�छ ।

  – �म ऐनको दफा ६८ बमो�जम ��ेक कायर्�लमा 
�वसायज� सुरक्षा र �ा� नी�त बनाउनु पदर्छ । 
यसको ला�ग म�ालयले कारखानाको �कृ�तको 
आधारमा, सेवा क्षे�को �कृ�तको आधारमा छुट्टा छुटै्ट 
नी�तह�को नमूना बनाउनु पदर्छ । र, यसको काय��यन 
भए नभएको �म काय�लय माफर् त �नर�क्षण गराउनु 
पदर्छ ।

  – सामा�जक सुरक्षा कोषलाई �त� र �ाय� 
�नकायको �पमा अगािड बढाउन �ोफेशनल कायर्कार� 
�नद�शक, �नद�शकह� र कमर्चार� तु�� �नयु�� गनुर् 
पछर्  । यसलाई �ादे�शक काय�लय माफर् त् �व��त 
बनाउने, कोषमा योगदान सङ्कलन र सु�वधा �वतरणलाई 
�व��त गनर्को ला�ग रोजगारदाता र ��मक 
सू�चकरण गन� कामलाई �त� ग�तका साथ अगािड 
बढाउनु पदर्छ । र, ��मकको योगदान सङ्कलन र सु�वधा 
�वतरण समेत शु� गनुर् आव�क छ । हाल करको �पमा 
उठेको रकम कोषमा �ाउन आव�क पहल ग�रनु 
पदर्छ ।

  – आयकर स��ी कानूनमा संशोधन गर� 
योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा जाने 
उद्योग/��त�ानलाई छुट सु�वधा र नजानेलाई थप कर 
लगाउने नी�त बनाई सामा�जक सुरक्षा �णालीमा सबै 
रोजगारदाता र ��मकलाई �ाउने �व�ा ग�रनु 
आव�क छ । 

  – योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा ऐन 
२०७४को दफा ३२(१) बमो�जम कोषलाई लगानी 
स��ी कायर्�व�ध अ�वल� बनाई कमर्चार� स�यकोष, 
नाग�रक लगानी कोष ज�ै यसले प�न �व�भ� �वद्युत 
प�रयोजनामा वा अ� के्ष�मा लगानी गनर् स�छ ।

  – �रोजगार तथा �नर�र रोजगारदाता प�रवतर्न 
हुने ��मकह�को सामा�जक सुरक्षालाई �व��त 
गनर्को ला�ग हामीले उनीह�को ला�ग उ�चत हुने 
सामा�जक सुरक्षा योजना तजुर्मा गनुर् पन� हु� ।

  – हालै �म आपू�तर्कत�को सूची �काशन भएको 
भएता प�न आपू�तर्कत�ह� दत�को ला�ग उप��त 
भएका छैनन्। यसैले पुस ९ प�छ दत� नभएका कुनै प�न 
��मक आपू�तर्कत�ले काम गनर् नपाउने गर� ��तब� 
लगाएको कुराको सावर्ज�नक सूचना म�ालयबाट जार� 
हुनु पदर्छ । 

  – �म स�झौता नगर� ��मक पठाउने कायर्लाई 
�मश: �ु�नकरण गन� र �देशमा रोजगार� �सजर्ना सँगै 
तोिकएको पा�र��मक र सु�वधा न�दने देशमा ��मक 
नपठाउने नी�त �लनु पदर्छ । अ�र�ि��य म�मा सामा�जक 
खचर् सरकार� तवरमै दाबी गनर् शु� गनुर् पदर्छ । 

  – नय� �म ऐन अनुसार �म अदालतको गठन 
अ�वल� गठन ग�रयोस् ।

  – �चया बगान र �चया �शोधन उद्योगमा कायर्रत 
��मकलाई �बनाशतर् �ूनतम �ाला उपल� 
गराइयोस् ।

  – ��मक अापू�तर्कत� क�नीह�मा �ूनतम 
पा�र��मक कडाईका साथ लागू ग�रयोस् ।

  – नेपालमा कायर्रत सबै �वदेशी नाग�रकलाई काममा 
लगाउनुपूवर् �म �ीकृ�त वा �म अ�भले�खकरण 
अ�नवायर् गन�/गराउने �व�ा लागू ग�रनु पदर्छ । 
अ�भले�खकरण नगराई �वदेशी नाग�रकलाई काममा 
लगाउने उद्योग/��त�ानको ला�ग थप कर लगाउने 
�व�ा �मलाउनु पदर्छ ।

  – हाल �देश सरकार र �ानीय सरकार गठन 
भएको प�र�े�मा �म ऐन २०७४ काय��यनको 
क�तपय पक्षलाई �ानीय तथा �देश सरकारले नै गनर् 

पाउने गर� कानूनमा संशोधन गन� �व�ा �मलाउनु 
आव�क छ । 

l महास��को अनुमोदन स��मा

  यही २०१९ को जुन म�हनामा अ�र�ि��य �म 
संगठनको अ�र�ि��य �म स�ेलन आयोजना ग�र�दै छ । 
यो स�ेलनमा “कामको भ�व�”, Future of Work 
को बारेमा छलफल हुनेछ । �सैले आइएलओको 
महास�� न�र ८७, महास�� न�र १०२ (समा�जक 
सुरक्षा स��ी), वा १८३ (मातृ� संरक्षण स��ी) र 
महास�� नं १८९ (घरेलु ��मक स��ी) म�े कुनै 
महास�� मा� भए प�न अनुमोदन ग�रयोस् ।

l रोजगार� �सजर्ना स��मा

  – य�द यस आ�थर्क वषर्मा मा�थ उ�े�खत कायर्ह� 
स�� गनर् सिकएमा अक� वषर्को ला�ग हामीले सबै 
�ान रोजगार� �सजर्ना तथा ��मकलाई दक्ष बनाउने 
कायर्मा लगाउन स�े अव�ा रह� । रोजगार� 
�सजर्नाको पूव�धारको तयार� अ�हले नै शु� हुनु पदर्छ । 
यसका ला�ग रोजगार� �सजर्ना हुने क्षे� प�हचान गनर् �वज्ञ 
समूह बनाउने, उनीह�बाट जानकार� �लने तथा �सको 
तयार� ग�रयोस् ।

  – �म म�ालय आफैले रोजागार� �सजर्ना गन� 
होइन । यसले अ� म�ालयसँग �मलेर काम गनुर् पदर्छ । 
नेपालमा �ापक रोजगार� �सजर्ना हुने क्षे�मा कृिष, 
�नम�ण र पयर्टन नै हो । यस के्ष�मा सरकारले लगानी 
वृ�द्ध गन� हो भने रोजगार�को �सजर्ना अव� हुनेछ । 
यसर� नै नेपालमा सेवा क्षे� र औद्यो�गक क्षे�मा समेत 

�ापक रोजगार� �सजर्ना हुन स�छ । खानी क्षे� 
अ�हलेस� पहल नग�रएको क्षे� हो । यो क्षे�मा लगानी 
गन� वातावरण बनाई नेपालीलाई रोजगार� �दन 
सिक� ।

  – नेपालसँग प�रयोजना आधा�रत स�झौता भएकोमा 
बाहेक प�च ��तशत मा� �वदेशी काम गनर् स�े �व�ा 
लागू गनर् सबैलाई आह्वान ग�रएमा र �वदेशी ��मकलाई 
अ�भलेख �णालीमा �ाई रोजगारदाताबाट शु� 
�लएमा नेपालीको ला�ग ठूलो सङ्�ामा रोजगार� 
�सजर्ना हुने संभावना रह� ।

  – ��क्ष रोजगार� �सजर्ना गन� औद्यो�गक 
��त�ानह�लाई रोजगार� �सजर्नाको आधारमा करको 
दरमा छुट �दई ��क्ष रोजगार� �सजर्नाको ला�ग �े�रत 
गनुर् आव�क छ ।

l ग�� मुलुकसँगको समझदार� र �सको अनुगमन : 

  – नेपाल सरकारले �व�भ� ग�� मुलुकह�सँग 
समझदार�मा ह�ाक्षर गरेको छ । जोडर्न, मले�सया 
लगायतको मुलुकसँगको समझदार� अनुसारको �व�ा 
पालना भए नभएको �वषयमा र संयु� कायर्दलको बैठक 
ब�े �वषयमा पहल हुनु पदर्छ ।

  – �म स�झौता नभएका ग�� मुलुकसँग �म 
स�झौता गन� र �सको �नय�मत अनुगमनलाई �व��त 
बनाउनु पदर्छ । ओमान आ�दसँगको समझदार�को 
म�ौदा अनु�प अ� मुलुकसँग प�न स�झौताको तयार� 
गनर् आव�क छ ।



l �म �नयमावली जार� : 

 यस अव�धमा �म �नयमावली, २०७५ जार� भएको छ । 
यस �नयमावलीको मा�मबाट �म इजाजतको �व�ा 
र �म इजाजत �लनु नपन� अव�ामा समेत �वदेशीह�ले 
�म �वभागमा अ�भलेख हुनु पन� �व�ा गरेको छ । यसै 
�नयमावलीले �म अिडटको �व�ालाई �� गन� र 
��मक आपू�तर्कत�को दत� �ि�यालाई खुला ग�र�दएको 
छ ।

l रोजगार ऐन २०७५ जार� : 

 सबै बेरोजगारलाई �ूनतम १०० �दनको रोजगार�को 
��ाभू�त र क�ीमा वषर्मा ५० �दनको पा�रवा�रक �नव�ह 
भ�ा स�हतको रोजगार ऐन जार� भएको छ । मौ�लक हक 
काय��यनको ला�ग यो एउटा मह�पूणर् ऐनको �पमा 
रहेको छ । यसै ऐन मातहतमा सबै �ानीय तहमा 
रोजगार सूचना केन्दर �ापना हुने गर� �धानम�ी 
रोजगार कायर्�म समेत लागू भइसकेको छ । 

l योगदानमा आधा�रत समा�जक सुरक्षा �नयमावली 
२०७५जार� : 

 यसै अव�धमा योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा 
�नयमावली, २०७५ पा�रत भएको छ । यसले सबै 
रोजगारदाता तथा ��मकको सू�चकरण गन�, कोषको 
�शास�नक �ब� गन� र सामा�जक सुरक्षा योजनाह� 
जार� गन� बाटो खुला ग�र�दएको छ ।

l सामा�जक सुरक्षा योजना काय��यनको तयार� : 

 समा�जक सुरक्षा कोषलाई �भावकार� बनाउन तथा 
सामा�जक सुरक्षा कायर्�मलाई लागू गनर्को ला�ग 
समा�जक सुरक्षा योजना कायर्�व�ध तयार गनुर् पन� �थयो । 
सो कायर्�व�ध तयार भएको छ । सू�चकरण कायर्�व�ध 
२०७५ जार� भएको छ । मं�सर ११ गतेलाई सामा�जक 
सुरक्षा �दवस घोषणा ग�रएको छ र सोही �दनबाट 
रोजगारदाताको दत� �कृया शु� भएको छ । आगामी 
आ�थर्क वषर् �भ�ैबाट ��मकह�लाई पे�न स�हतको 
सामा�जक सुरक्षाको योजनाह� लागू हुने कानूनी 
�व�ा स�हत सकारा�क अव�ा �सजर्ना भएको छ । 

l �ूनतम पा�र��मक पुनरावलोकन : 

 नेपाल सरकारले ि�पक्षीय पा�र��मक �नध�रण 
स�म�तको �सफा�रसमा साउन १, २०७५ दे�ख लागू हुने 
गर� सबै क्षे�को ��मकको ला�ग पा�र��मक 
पुनरावलोकन गरेको छ । नेपाली �म बजारको 
इ�तहासमा सबै भ�ा बढ� ३९ ��तशत पा�र��मक बृ�द्ध 
भएको छ । प�हलो पटक ��त घ�ाको आधारमा समेत 
पा�र��मक �नध�रण ग�रएको छ ।

l बैङ्क माफर् त पा�र��मक भु�ानी : 

 नेपाल सरकारले गत असार २७ गतेका �दन सबै 
��मकह�लाई बैङ्क माफर् त मा� पा�र��मक भु�ानी गनुर् 
पन� घोषणा गरेको �थयो । यो घोषणाबाट �ूनतम 
पा�र��मक र योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षाको 
�व�ालाई कडाईक साथ लागू गन� पूव�धार तयार 
भएको छ ।

l �म स�ाहकार प�रषदक्ो गठन : 

 लामो समयदे�ख बैठक नभएको केन्दरीय �म 
स�ाहकार प�रषदक्ो गठन ग�रएको छ । प�रषदक्ो 
गठन मा� नभई �नय�मत �पमा बैठक समेत हँुदै आएको 
छ । यस वषर्बाट आइएलओमा पठाउने ��तवेदनह� 
समेत यस प�रषदक्ो बैठकको एजे�ा हुने गरेको छ ।

l ��मक आपू�तर् गनर् पाउने क्षे� �नध�रण : 

 नेपाल सरकारले �म स�ाहकार प�रषदक्ो 
�सफा�रसमा ��मक आपू�तर् गनर् पाउने ४ वटा �मुख 
क्षे�ह� �नध�रण गरेको छ । मूलत: सुरक्षा सेवा, �वसाय 
सपोटर् सेवा, सहजकार� सेवा र घरेलु सेवा समेतको क्षे� 
सरकारले खुला गरेको छ । ��मक आपू�तर् गन� सबैले 
२०७५ पुस ७ गते �भ� �म �वभाग वा कायर्लयमा दत� 
सु� भइसकेको छ । 

l ग�� मुलुको सरकारसँगको �म स�झौता : 

 लामो समयदे�ख रोिकएको �म स�झौता मले�सयासँग 
भएको छ । ��मकको �हत �वप�रतको प�हलेको 
�णालीलाई रोक लगाई नय� स�झौताको अव�ा 

�सजर्ना भएको हो । यसर� नै ओमान र संयु� अरब 
इ�मरेट्स (यूएई) सरकारसँगको �म स�झौतालाई 
�ा�व�धक स�म�तले तयार� गर� अ��म चरणमा पुगेको 
छ । यसै अव�धमा कतार सरकारसँग समेत नय� �म 
स�झौताको ��ाव ग�रएको छ ।

l वैदे�शक रोजगार�मा एक�कृत सूचना �णाली : 

 वैदे�शक रोजगार�मा जाने ��मकह�को सूचनालाई 
�व��त बनाउन एक�कृत सूचना �णाली �वकास 

ग�रएको छ । यस स�वेयर अनुसार पासपोटर्दे�ख, �म 
�ीकृ�त र फिकर् एको अ�ागमनको अ�भलेखलाई 
पारदश� बनाएको छ ।

l बाल�म अ� स��ी कायर्योजना �नम�ण : 

 यसै बीचमा सरकारले सन् २०२५ स�मा बाल�म अ� 
गर� सबै बालबा�लकालाई �वद्यालय �शक्षा �दने योजना 
बनाएको छ । �वद्यालयबाट ब�हगर्मन हुन न�दनको ला�ग 
�ा�व�धक �शक्षामा समेत जोड �दइएको छ ।

l �म आयोगको गठन र स�ालन : 

 लामो समयदे�ख �वषेशगर� सामू�हक �म �ववाद 
समाधानको ला�ग �म आयोग गठन गनुर् पन� माग हामी 
ट� ेड यू�नयनकम�ले गद� आएका छ�ँ । यसलाई 
रोजगारदाताले समेत समथर्न गरेका �थए । गत वषर्को 
बजेट म��मा समेत अधर्�ा�यक च�र�को �म �ववाद 
समाधान गन� संय� बनाइने उ�ेख भएको र �म ऐन 
२०७४ ले �म म��ता ट� ाई�ुनल बनाउने उ�ेख 
गरेको छ । यस स��ी कायर्लाई �ाथ�मकताकासाथ 
आगािड बढाउनु आव�क छ ।

l सामा�जक सुरक्षाको �ि�ले सबैलाई सामा�जक सुरक्षा 
�णालीमा �ाउनको ला�ग संशोधन गनुर् पन� 
कानूनह� :

 नेपालको सं�वधानले शार��रक तथा वौ�द्धक काम गन� 
सबै ���लाई ��मक भनी प�रभािषत गर� योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीबाट कसैलाई प�न 
व��त ग�रने छैन भ�े �व�ा गरेको प�र�े�मा नेपाल 
सरकारबाट पा�र��मक पाउने �नजी तथा सावर्ज�नक 
क्षे� लगायत सबै �नजमती, सेना, �हर�, सश� �हर� 
स��ी ऐनह�मा समेत �ादी वा करारमा काममा 
लगाउँदा ती ���लाई समेत काम गरेको अव�धको 
आधारमा सामा�जक सुरक्षाको दायरामा �ाउनु अ�नवायर् 
हु� । यसका ला�ग सामा�जक सुरक्षा �वषयसँग 
स���त रकममा आव�क सुधार हुन आव�क छ ।

l सावर्ज�नक ख�रद ऐन माफर् त �म शोषण गन� अव�ा 
अ� ग�रयोस् :

 एकाइस� शता�ीमा समेत कानूनले तोकेको �ूनतम 
�र भ�ा कम मू�मा �मलाई व�ु सरह घटाघटमा 
ख�रद �ब�� गनर् पाउने गर� तजुर्मा भएको सावर्ज�नक 
ख�रद ऐन अमान�वयताको ��तकको �पमा हालस� 
रहेको छ । �सैले सो ऐनमा  ��मकको सेवा ख�रद गन� 
स��मा कुनै बोलप� माग गद�, पेश गद� वा सो 
�वषयको स�झौता गद� �म ऐन, २०७४ ले �नध�रण 
गरेको �ूनतम �र भ�ा ��तकूल हुने गर� स�झौता गनर् 
नपाइने र गरेमा सजाय हुने �व�ा ग�रयोस् ।

l �ानीय तहमा �ूनतम �ाला दर �नध�रण : 

 नेपालको सं�वधानले सबै ��मकलाई उ�चत 
पा�र��मकको ��ाभू�त गरेको छ । तर कानूनमा �ूनतम 
पा�र��मक �नध�रण गर� सो भ�ा कम पा�र��मक दर 
�नध�रण गनर् तथा सो भ�ा कम पा�र��मकमा रोजगार 
स�झौता गनर् नपाउने �व�ा ग�रएको छ । �ानीय 
सरकारले  ��मकको समेत ��त�न�ध� भएको ि�पक्षीय 
स�म�त माफर् त् �ूनतम पा�र��मक �नध�रण गर� 
नेपालले अनुमोदन गरेको �ूनतम पा�र��मक महास�� 
नं १३१ ले गरेको �व�ा लागू ग�रयोस् ।

l कानून काय��यनमा जोड �दनु पन� �वषयह� :

 हाल म�ालयबाट भएका नी�तगत सुधार, कानूनको 
क्षे�मा भएको सुधारह� काय��यन भएमा मा� यसले 

मा�थ उ�े�खत कामको ला�ग सरकार ध�वादको पा� छ, तर �म बजारमा य�तले मा� �च� 
बुझाउने ठाउँ छैन । हामीह�ले आगामी २०२० को मे �दवस मनाउनुभ�ा अगावै �न� काम स�� गनर् 
नेपाल सरकारको �ानाकषर्ण गारउन चाह�� ।

प�रणाम �दने भएको हँुदा �न�न कायर् माफर् त कानून 
काय��यन हुनु पदर्छ :

  – ऐनको दफा १०८ को उपदफा (३) बमो�जम नमूना 
�व�नयमावली जार� गनुर् पन� भ�नएको छ । यो अ�हलेस� 
भएको छैन । य�द यसलाई जार� ग�रएमा यसबाट �म 
बजारलाई �व��त गनर् मद्दत पु�छ ।

  – �म कानून लागू गनर्को ला�ग ऐनको दफा १०० 
बमो�जम �म अिडट �णाली �ाइएको छ । �म 
�नयमावलीको अनुसूचीमा यसलाई �व��त ग�रएको 
छ । यसै वषर्को पुस मसा�बाट �म अिडट ��तवेदन सबै 
�म काय�लयले रोजगारदातालाई प� पठाई माग गरेमा 
यसबाट �म कानून काय��यनलाई मद्दत पु�े मा� नभई 
�म म�ालयले वािषर्क ��तवेदन समेत �काशन गनर् 
स�छ ।

  – �म ऐनको दफा ६८ बमो�जम ��ेक कायर्�लमा 
�वसायज� सुरक्षा र �ा� नी�त बनाउनु पदर्छ । 
यसको ला�ग म�ालयले कारखानाको �कृ�तको 
आधारमा, सेवा क्षे�को �कृ�तको आधारमा छुट्टा छुटै्ट 
नी�तह�को नमूना बनाउनु पदर्छ । र, यसको काय��यन 
भए नभएको �म काय�लय माफर् त �नर�क्षण गराउनु 
पदर्छ ।

  – सामा�जक सुरक्षा कोषलाई �त� र �ाय� 
�नकायको �पमा अगािड बढाउन �ोफेशनल कायर्कार� 
�नद�शक, �नद�शकह� र कमर्चार� तु�� �नयु�� गनुर् 
पछर्  । यसलाई �ादे�शक काय�लय माफर् त् �व��त 
बनाउने, कोषमा योगदान सङ्कलन र सु�वधा �वतरणलाई 
�व��त गनर्को ला�ग रोजगारदाता र ��मक 
सू�चकरण गन� कामलाई �त� ग�तका साथ अगािड 
बढाउनु पदर्छ । र, ��मकको योगदान सङ्कलन र सु�वधा 
�वतरण समेत शु� गनुर् आव�क छ । हाल करको �पमा 
उठेको रकम कोषमा �ाउन आव�क पहल ग�रनु 
पदर्छ ।

  – आयकर स��ी कानूनमा संशोधन गर� 
योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा जाने 
उद्योग/��त�ानलाई छुट सु�वधा र नजानेलाई थप कर 
लगाउने नी�त बनाई सामा�जक सुरक्षा �णालीमा सबै 
रोजगारदाता र ��मकलाई �ाउने �व�ा ग�रनु 
आव�क छ । 

  – योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा ऐन 
२०७४को दफा ३२(१) बमो�जम कोषलाई लगानी 
स��ी कायर्�व�ध अ�वल� बनाई कमर्चार� स�यकोष, 
नाग�रक लगानी कोष ज�ै यसले प�न �व�भ� �वद्युत 
प�रयोजनामा वा अ� के्ष�मा लगानी गनर् स�छ ।

  – �रोजगार तथा �नर�र रोजगारदाता प�रवतर्न 
हुने ��मकह�को सामा�जक सुरक्षालाई �व��त 
गनर्को ला�ग हामीले उनीह�को ला�ग उ�चत हुने 
सामा�जक सुरक्षा योजना तजुर्मा गनुर् पन� हु� ।

  – हालै �म आपू�तर्कत�को सूची �काशन भएको 
भएता प�न आपू�तर्कत�ह� दत�को ला�ग उप��त 
भएका छैनन्। यसैले पुस ९ प�छ दत� नभएका कुनै प�न 
��मक आपू�तर्कत�ले काम गनर् नपाउने गर� ��तब� 
लगाएको कुराको सावर्ज�नक सूचना म�ालयबाट जार� 
हुनु पदर्छ । 

  – �म स�झौता नगर� ��मक पठाउने कायर्लाई 
�मश: �ु�नकरण गन� र �देशमा रोजगार� �सजर्ना सँगै 
तोिकएको पा�र��मक र सु�वधा न�दने देशमा ��मक 
नपठाउने नी�त �लनु पदर्छ । अ�र�ि��य म�मा सामा�जक 
खचर् सरकार� तवरमै दाबी गनर् शु� गनुर् पदर्छ । 

  – नय� �म ऐन अनुसार �म अदालतको गठन 
अ�वल� गठन ग�रयोस् ।

  – �चया बगान र �चया �शोधन उद्योगमा कायर्रत 
��मकलाई �बनाशतर् �ूनतम �ाला उपल� 
गराइयोस् ।

  – ��मक अापू�तर्कत� क�नीह�मा �ूनतम 
पा�र��मक कडाईका साथ लागू ग�रयोस् ।

  – नेपालमा कायर्रत सबै �वदेशी नाग�रकलाई काममा 
लगाउनुपूवर् �म �ीकृ�त वा �म अ�भले�खकरण 
अ�नवायर् गन�/गराउने �व�ा लागू ग�रनु पदर्छ । 
अ�भले�खकरण नगराई �वदेशी नाग�रकलाई काममा 
लगाउने उद्योग/��त�ानको ला�ग थप कर लगाउने 
�व�ा �मलाउनु पदर्छ ।

  – हाल �देश सरकार र �ानीय सरकार गठन 
भएको प�र�े�मा �म ऐन २०७४ काय��यनको 
क�तपय पक्षलाई �ानीय तथा �देश सरकारले नै गनर् 

पाउने गर� कानूनमा संशोधन गन� �व�ा �मलाउनु 
आव�क छ । 

l महास��को अनुमोदन स��मा

  यही २०१९ को जुन म�हनामा अ�र�ि��य �म 
संगठनको अ�र�ि��य �म स�ेलन आयोजना ग�र�दै छ । 
यो स�ेलनमा “कामको भ�व�”, Future of Work 
को बारेमा छलफल हुनेछ । �सैले आइएलओको 
महास�� न�र ८७, महास�� न�र १०२ (समा�जक 
सुरक्षा स��ी), वा १८३ (मातृ� संरक्षण स��ी) र 
महास�� नं १८९ (घरेलु ��मक स��ी) म�े कुनै 
महास�� मा� भए प�न अनुमोदन ग�रयोस् ।

l रोजगार� �सजर्ना स��मा

  – य�द यस आ�थर्क वषर्मा मा�थ उ�े�खत कायर्ह� 
स�� गनर् सिकएमा अक� वषर्को ला�ग हामीले सबै 
�ान रोजगार� �सजर्ना तथा ��मकलाई दक्ष बनाउने 
कायर्मा लगाउन स�े अव�ा रह� । रोजगार� 
�सजर्नाको पूव�धारको तयार� अ�हले नै शु� हुनु पदर्छ । 
यसका ला�ग रोजगार� �सजर्ना हुने क्षे� प�हचान गनर् �वज्ञ 
समूह बनाउने, उनीह�बाट जानकार� �लने तथा �सको 
तयार� ग�रयोस् ।

  – �म म�ालय आफैले रोजागार� �सजर्ना गन� 
होइन । यसले अ� म�ालयसँग �मलेर काम गनुर् पदर्छ । 
नेपालमा �ापक रोजगार� �सजर्ना हुने क्षे�मा कृिष, 
�नम�ण र पयर्टन नै हो । यस के्ष�मा सरकारले लगानी 
वृ�द्ध गन� हो भने रोजगार�को �सजर्ना अव� हुनेछ । 
यसर� नै नेपालमा सेवा क्षे� र औद्यो�गक क्षे�मा समेत 

�ापक रोजगार� �सजर्ना हुन स�छ । खानी क्षे� 
अ�हलेस� पहल नग�रएको क्षे� हो । यो क्षे�मा लगानी 
गन� वातावरण बनाई नेपालीलाई रोजगार� �दन 
सिक� ।

  – नेपालसँग प�रयोजना आधा�रत स�झौता भएकोमा 
बाहेक प�च ��तशत मा� �वदेशी काम गनर् स�े �व�ा 
लागू गनर् सबैलाई आह्वान ग�रएमा र �वदेशी ��मकलाई 
अ�भलेख �णालीमा �ाई रोजगारदाताबाट शु� 
�लएमा नेपालीको ला�ग ठूलो सङ्�ामा रोजगार� 
�सजर्ना हुने संभावना रह� ।

  – ��क्ष रोजगार� �सजर्ना गन� औद्यो�गक 
��त�ानह�लाई रोजगार� �सजर्नाको आधारमा करको 
दरमा छुट �दई ��क्ष रोजगार� �सजर्नाको ला�ग �े�रत 
गनुर् आव�क छ ।

l ग�� मुलुकसँगको समझदार� र �सको अनुगमन : 

  – नेपाल सरकारले �व�भ� ग�� मुलुकह�सँग 
समझदार�मा ह�ाक्षर गरेको छ । जोडर्न, मले�सया 
लगायतको मुलुकसँगको समझदार� अनुसारको �व�ा 
पालना भए नभएको �वषयमा र संयु� कायर्दलको बैठक 
ब�े �वषयमा पहल हुनु पदर्छ ।

  – �म स�झौता नभएका ग�� मुलुकसँग �म 
स�झौता गन� र �सको �नय�मत अनुगमनलाई �व��त 
बनाउनु पदर्छ । ओमान आ�दसँगको समझदार�को 
म�ौदा अनु�प अ� मुलुकसँग प�न स�झौताको तयार� 
गनर् आव�क छ ।



l �म �नयमावली जार� : 

 यस अव�धमा �म �नयमावली, २०७५ जार� भएको छ । 
यस �नयमावलीको मा�मबाट �म इजाजतको �व�ा 
र �म इजाजत �लनु नपन� अव�ामा समेत �वदेशीह�ले 
�म �वभागमा अ�भलेख हुनु पन� �व�ा गरेको छ । यसै 
�नयमावलीले �म अिडटको �व�ालाई �� गन� र 
��मक आपू�तर्कत�को दत� �ि�यालाई खुला ग�र�दएको 
छ ।

l रोजगार ऐन २०७५ जार� : 

 सबै बेरोजगारलाई �ूनतम १०० �दनको रोजगार�को 
��ाभू�त र क�ीमा वषर्मा ५० �दनको पा�रवा�रक �नव�ह 
भ�ा स�हतको रोजगार ऐन जार� भएको छ । मौ�लक हक 
काय��यनको ला�ग यो एउटा मह�पूणर् ऐनको �पमा 
रहेको छ । यसै ऐन मातहतमा सबै �ानीय तहमा 
रोजगार सूचना केन्दर �ापना हुने गर� �धानम�ी 
रोजगार कायर्�म समेत लागू भइसकेको छ । 

l योगदानमा आधा�रत समा�जक सुरक्षा �नयमावली 
२०७५जार� : 

 यसै अव�धमा योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा 
�नयमावली, २०७५ पा�रत भएको छ । यसले सबै 
रोजगारदाता तथा ��मकको सू�चकरण गन�, कोषको 
�शास�नक �ब� गन� र सामा�जक सुरक्षा योजनाह� 
जार� गन� बाटो खुला ग�र�दएको छ ।

l सामा�जक सुरक्षा योजना काय��यनको तयार� : 

 समा�जक सुरक्षा कोषलाई �भावकार� बनाउन तथा 
सामा�जक सुरक्षा कायर्�मलाई लागू गनर्को ला�ग 
समा�जक सुरक्षा योजना कायर्�व�ध तयार गनुर् पन� �थयो । 
सो कायर्�व�ध तयार भएको छ । सू�चकरण कायर्�व�ध 
२०७५ जार� भएको छ । मं�सर ११ गतेलाई सामा�जक 
सुरक्षा �दवस घोषणा ग�रएको छ र सोही �दनबाट 
रोजगारदाताको दत� �कृया शु� भएको छ । आगामी 
आ�थर्क वषर् �भ�ैबाट ��मकह�लाई पे�न स�हतको 
सामा�जक सुरक्षाको योजनाह� लागू हुने कानूनी 
�व�ा स�हत सकारा�क अव�ा �सजर्ना भएको छ । 

l �ूनतम पा�र��मक पुनरावलोकन : 

 नेपाल सरकारले ि�पक्षीय पा�र��मक �नध�रण 
स�म�तको �सफा�रसमा साउन १, २०७५ दे�ख लागू हुने 
गर� सबै क्षे�को ��मकको ला�ग पा�र��मक 
पुनरावलोकन गरेको छ । नेपाली �म बजारको 
इ�तहासमा सबै भ�ा बढ� ३९ ��तशत पा�र��मक बृ�द्ध 
भएको छ । प�हलो पटक ��त घ�ाको आधारमा समेत 
पा�र��मक �नध�रण ग�रएको छ ।

l बैङ्क माफर् त पा�र��मक भु�ानी : 

 नेपाल सरकारले गत असार २७ गतेका �दन सबै 
��मकह�लाई बैङ्क माफर् त मा� पा�र��मक भु�ानी गनुर् 
पन� घोषणा गरेको �थयो । यो घोषणाबाट �ूनतम 
पा�र��मक र योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षाको 
�व�ालाई कडाईक साथ लागू गन� पूव�धार तयार 
भएको छ ।

l �म स�ाहकार प�रषदक्ो गठन : 

 लामो समयदे�ख बैठक नभएको केन्दरीय �म 
स�ाहकार प�रषदक्ो गठन ग�रएको छ । प�रषदक्ो 
गठन मा� नभई �नय�मत �पमा बैठक समेत हँुदै आएको 
छ । यस वषर्बाट आइएलओमा पठाउने ��तवेदनह� 
समेत यस प�रषदक्ो बैठकको एजे�ा हुने गरेको छ ।

l ��मक आपू�तर् गनर् पाउने क्षे� �नध�रण : 

 नेपाल सरकारले �म स�ाहकार प�रषदक्ो 
�सफा�रसमा ��मक आपू�तर् गनर् पाउने ४ वटा �मुख 
क्षे�ह� �नध�रण गरेको छ । मूलत: सुरक्षा सेवा, �वसाय 
सपोटर् सेवा, सहजकार� सेवा र घरेलु सेवा समेतको क्षे� 
सरकारले खुला गरेको छ । ��मक आपू�तर् गन� सबैले 
२०७५ पुस ७ गते �भ� �म �वभाग वा कायर्लयमा दत� 
सु� भइसकेको छ । 

l ग�� मुलुको सरकारसँगको �म स�झौता : 

 लामो समयदे�ख रोिकएको �म स�झौता मले�सयासँग 
भएको छ । ��मकको �हत �वप�रतको प�हलेको 
�णालीलाई रोक लगाई नय� स�झौताको अव�ा 

�सजर्ना भएको हो । यसर� नै ओमान र संयु� अरब 
इ�मरेट्स (यूएई) सरकारसँगको �म स�झौतालाई 
�ा�व�धक स�म�तले तयार� गर� अ��म चरणमा पुगेको 
छ । यसै अव�धमा कतार सरकारसँग समेत नय� �म 
स�झौताको ��ाव ग�रएको छ ।

l वैदे�शक रोजगार�मा एक�कृत सूचना �णाली : 

 वैदे�शक रोजगार�मा जाने ��मकह�को सूचनालाई 
�व��त बनाउन एक�कृत सूचना �णाली �वकास 

ग�रएको छ । यस स�वेयर अनुसार पासपोटर्दे�ख, �म 
�ीकृ�त र फिकर् एको अ�ागमनको अ�भलेखलाई 
पारदश� बनाएको छ ।

l बाल�म अ� स��ी कायर्योजना �नम�ण : 

 यसै बीचमा सरकारले सन् २०२५ स�मा बाल�म अ� 
गर� सबै बालबा�लकालाई �वद्यालय �शक्षा �दने योजना 
बनाएको छ । �वद्यालयबाट ब�हगर्मन हुन न�दनको ला�ग 
�ा�व�धक �शक्षामा समेत जोड �दइएको छ ।

l �म आयोगको गठन र स�ालन : 

 लामो समयदे�ख �वषेशगर� सामू�हक �म �ववाद 
समाधानको ला�ग �म आयोग गठन गनुर् पन� माग हामी 
ट� ेड यू�नयनकम�ले गद� आएका छ�ँ । यसलाई 
रोजगारदाताले समेत समथर्न गरेका �थए । गत वषर्को 
बजेट म��मा समेत अधर्�ा�यक च�र�को �म �ववाद 
समाधान गन� संय� बनाइने उ�ेख भएको र �म ऐन 
२०७४ ले �म म��ता ट� ाई�ुनल बनाउने उ�ेख 
गरेको छ । यस स��ी कायर्लाई �ाथ�मकताकासाथ 
आगािड बढाउनु आव�क छ ।

l सामा�जक सुरक्षाको �ि�ले सबैलाई सामा�जक सुरक्षा 
�णालीमा �ाउनको ला�ग संशोधन गनुर् पन� 
कानूनह� :

 नेपालको सं�वधानले शार��रक तथा वौ�द्धक काम गन� 
सबै ���लाई ��मक भनी प�रभािषत गर� योगदानमा 
आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीबाट कसैलाई प�न 
व��त ग�रने छैन भ�े �व�ा गरेको प�र�े�मा नेपाल 
सरकारबाट पा�र��मक पाउने �नजी तथा सावर्ज�नक 
क्षे� लगायत सबै �नजमती, सेना, �हर�, सश� �हर� 
स��ी ऐनह�मा समेत �ादी वा करारमा काममा 
लगाउँदा ती ���लाई समेत काम गरेको अव�धको 
आधारमा सामा�जक सुरक्षाको दायरामा �ाउनु अ�नवायर् 
हु� । यसका ला�ग सामा�जक सुरक्षा �वषयसँग 
स���त रकममा आव�क सुधार हुन आव�क छ ।

l सावर्ज�नक ख�रद ऐन माफर् त �म शोषण गन� अव�ा 
अ� ग�रयोस् :

 एकाइस� शता�ीमा समेत कानूनले तोकेको �ूनतम 
�र भ�ा कम मू�मा �मलाई व�ु सरह घटाघटमा 
ख�रद �ब�� गनर् पाउने गर� तजुर्मा भएको सावर्ज�नक 
ख�रद ऐन अमान�वयताको ��तकको �पमा हालस� 
रहेको छ । �सैले सो ऐनमा  ��मकको सेवा ख�रद गन� 
स��मा कुनै बोलप� माग गद�, पेश गद� वा सो 
�वषयको स�झौता गद� �म ऐन, २०७४ ले �नध�रण 
गरेको �ूनतम �र भ�ा ��तकूल हुने गर� स�झौता गनर् 
नपाइने र गरेमा सजाय हुने �व�ा ग�रयोस् ।

l �ानीय तहमा �ूनतम �ाला दर �नध�रण : 

 नेपालको सं�वधानले सबै ��मकलाई उ�चत 
पा�र��मकको ��ाभू�त गरेको छ । तर कानूनमा �ूनतम 
पा�र��मक �नध�रण गर� सो भ�ा कम पा�र��मक दर 
�नध�रण गनर् तथा सो भ�ा कम पा�र��मकमा रोजगार 
स�झौता गनर् नपाउने �व�ा ग�रएको छ । �ानीय 
सरकारले  ��मकको समेत ��त�न�ध� भएको ि�पक्षीय 
स�म�त माफर् त् �ूनतम पा�र��मक �नध�रण गर� 
नेपालले अनुमोदन गरेको �ूनतम पा�र��मक महास�� 
नं १३१ ले गरेको �व�ा लागू ग�रयोस् ।

l कानून काय��यनमा जोड �दनु पन� �वषयह� :

 हाल म�ालयबाट भएका नी�तगत सुधार, कानूनको 
क्षे�मा भएको सुधारह� काय��यन भएमा मा� यसले 

मा�थ उ�े�खत कामको ला�ग सरकार ध�वादको पा� छ, तर �म बजारमा य�तले मा� �च� 
बुझाउने ठाउँ छैन । हामीह�ले आगामी २०२० को मे �दवस मनाउनुभ�ा अगावै �न� काम स�� गनर् 
नेपाल सरकारको �ानाकषर्ण गारउन चाह�� ।

प�रणाम �दने भएको हँुदा �न�न कायर् माफर् त कानून 
काय��यन हुनु पदर्छ :

  – ऐनको दफा १०८ को उपदफा (३) बमो�जम नमूना 
�व�नयमावली जार� गनुर् पन� भ�नएको छ । यो अ�हलेस� 
भएको छैन । य�द यसलाई जार� ग�रएमा यसबाट �म 
बजारलाई �व��त गनर् मद्दत पु�छ ।

  – �म कानून लागू गनर्को ला�ग ऐनको दफा १०० 
बमो�जम �म अिडट �णाली �ाइएको छ । �म 
�नयमावलीको अनुसूचीमा यसलाई �व��त ग�रएको 
छ । यसै वषर्को पुस मसा�बाट �म अिडट ��तवेदन सबै 
�म काय�लयले रोजगारदातालाई प� पठाई माग गरेमा 
यसबाट �म कानून काय��यनलाई मद्दत पु�े मा� नभई 
�म म�ालयले वािषर्क ��तवेदन समेत �काशन गनर् 
स�छ ।

  – �म ऐनको दफा ६८ बमो�जम ��ेक कायर्�लमा 
�वसायज� सुरक्षा र �ा� नी�त बनाउनु पदर्छ । 
यसको ला�ग म�ालयले कारखानाको �कृ�तको 
आधारमा, सेवा क्षे�को �कृ�तको आधारमा छुट्टा छुटै्ट 
नी�तह�को नमूना बनाउनु पदर्छ । र, यसको काय��यन 
भए नभएको �म काय�लय माफर् त �नर�क्षण गराउनु 
पदर्छ ।

  – सामा�जक सुरक्षा कोषलाई �त� र �ाय� 
�नकायको �पमा अगािड बढाउन �ोफेशनल कायर्कार� 
�नद�शक, �नद�शकह� र कमर्चार� तु�� �नयु�� गनुर् 
पछर्  । यसलाई �ादे�शक काय�लय माफर् त् �व��त 
बनाउने, कोषमा योगदान सङ्कलन र सु�वधा �वतरणलाई 
�व��त गनर्को ला�ग रोजगारदाता र ��मक 
सू�चकरण गन� कामलाई �त� ग�तका साथ अगािड 
बढाउनु पदर्छ । र, ��मकको योगदान सङ्कलन र सु�वधा 
�वतरण समेत शु� गनुर् आव�क छ । हाल करको �पमा 
उठेको रकम कोषमा �ाउन आव�क पहल ग�रनु 
पदर्छ ।

  – आयकर स��ी कानूनमा संशोधन गर� 
योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा �णालीमा जाने 
उद्योग/��त�ानलाई छुट सु�वधा र नजानेलाई थप कर 
लगाउने नी�त बनाई सामा�जक सुरक्षा �णालीमा सबै 
रोजगारदाता र ��मकलाई �ाउने �व�ा ग�रनु 
आव�क छ । 

  – योगदानमा आधा�रत सामा�जक सुरक्षा ऐन 
२०७४को दफा ३२(१) बमो�जम कोषलाई लगानी 
स��ी कायर्�व�ध अ�वल� बनाई कमर्चार� स�यकोष, 
नाग�रक लगानी कोष ज�ै यसले प�न �व�भ� �वद्युत 
प�रयोजनामा वा अ� के्ष�मा लगानी गनर् स�छ ।

  – �रोजगार तथा �नर�र रोजगारदाता प�रवतर्न 
हुने ��मकह�को सामा�जक सुरक्षालाई �व��त 
गनर्को ला�ग हामीले उनीह�को ला�ग उ�चत हुने 
सामा�जक सुरक्षा योजना तजुर्मा गनुर् पन� हु� ।

  – हालै �म आपू�तर्कत�को सूची �काशन भएको 
भएता प�न आपू�तर्कत�ह� दत�को ला�ग उप��त 
भएका छैनन्। यसैले पुस ९ प�छ दत� नभएका कुनै प�न 
��मक आपू�तर्कत�ले काम गनर् नपाउने गर� ��तब� 
लगाएको कुराको सावर्ज�नक सूचना म�ालयबाट जार� 
हुनु पदर्छ । 

  – �म स�झौता नगर� ��मक पठाउने कायर्लाई 
�मश: �ु�नकरण गन� र �देशमा रोजगार� �सजर्ना सँगै 
तोिकएको पा�र��मक र सु�वधा न�दने देशमा ��मक 
नपठाउने नी�त �लनु पदर्छ । अ�र�ि��य म�मा सामा�जक 
खचर् सरकार� तवरमै दाबी गनर् शु� गनुर् पदर्छ । 

  – नय� �म ऐन अनुसार �म अदालतको गठन 
अ�वल� गठन ग�रयोस् ।

  – �चया बगान र �चया �शोधन उद्योगमा कायर्रत 
��मकलाई �बनाशतर् �ूनतम �ाला उपल� 
गराइयोस् ।

  – ��मक अापू�तर्कत� क�नीह�मा �ूनतम 
पा�र��मक कडाईका साथ लागू ग�रयोस् ।

  – नेपालमा कायर्रत सबै �वदेशी नाग�रकलाई काममा 
लगाउनुपूवर् �म �ीकृ�त वा �म अ�भले�खकरण 
अ�नवायर् गन�/गराउने �व�ा लागू ग�रनु पदर्छ । 
अ�भले�खकरण नगराई �वदेशी नाग�रकलाई काममा 
लगाउने उद्योग/��त�ानको ला�ग थप कर लगाउने 
�व�ा �मलाउनु पदर्छ ।

  – हाल �देश सरकार र �ानीय सरकार गठन 
भएको प�र�े�मा �म ऐन २०७४ काय��यनको 
क�तपय पक्षलाई �ानीय तथा �देश सरकारले नै गनर् 

पाउने गर� कानूनमा संशोधन गन� �व�ा �मलाउनु 
आव�क छ । 

l महास��को अनुमोदन स��मा

  यही २०१९ को जुन म�हनामा अ�र�ि��य �म 
संगठनको अ�र�ि��य �म स�ेलन आयोजना ग�र�दै छ । 
यो स�ेलनमा “कामको भ�व�”, Future of Work 
को बारेमा छलफल हुनेछ । �सैले आइएलओको 
महास�� न�र ८७, महास�� न�र १०२ (समा�जक 
सुरक्षा स��ी), वा १८३ (मातृ� संरक्षण स��ी) र 
महास�� नं १८९ (घरेलु ��मक स��ी) म�े कुनै 
महास�� मा� भए प�न अनुमोदन ग�रयोस् ।

l रोजगार� �सजर्ना स��मा

  – य�द यस आ�थर्क वषर्मा मा�थ उ�े�खत कायर्ह� 
स�� गनर् सिकएमा अक� वषर्को ला�ग हामीले सबै 
�ान रोजगार� �सजर्ना तथा ��मकलाई दक्ष बनाउने 
कायर्मा लगाउन स�े अव�ा रह� । रोजगार� 
�सजर्नाको पूव�धारको तयार� अ�हले नै शु� हुनु पदर्छ । 
यसका ला�ग रोजगार� �सजर्ना हुने क्षे� प�हचान गनर् �वज्ञ 
समूह बनाउने, उनीह�बाट जानकार� �लने तथा �सको 
तयार� ग�रयोस् ।

  – �म म�ालय आफैले रोजागार� �सजर्ना गन� 
होइन । यसले अ� म�ालयसँग �मलेर काम गनुर् पदर्छ । 
नेपालमा �ापक रोजगार� �सजर्ना हुने क्षे�मा कृिष, 
�नम�ण र पयर्टन नै हो । यस के्ष�मा सरकारले लगानी 
वृ�द्ध गन� हो भने रोजगार�को �सजर्ना अव� हुनेछ । 
यसर� नै नेपालमा सेवा क्षे� र औद्यो�गक क्षे�मा समेत 

�ापक रोजगार� �सजर्ना हुन स�छ । खानी क्षे� 
अ�हलेस� पहल नग�रएको क्षे� हो । यो क्षे�मा लगानी 
गन� वातावरण बनाई नेपालीलाई रोजगार� �दन 
सिक� ।

  – नेपालसँग प�रयोजना आधा�रत स�झौता भएकोमा 
बाहेक प�च ��तशत मा� �वदेशी काम गनर् स�े �व�ा 
लागू गनर् सबैलाई आह्वान ग�रएमा र �वदेशी ��मकलाई 
अ�भलेख �णालीमा �ाई रोजगारदाताबाट शु� 
�लएमा नेपालीको ला�ग ठूलो सङ्�ामा रोजगार� 
�सजर्ना हुने संभावना रह� ।

  – ��क्ष रोजगार� �सजर्ना गन� औद्यो�गक 
��त�ानह�लाई रोजगार� �सजर्नाको आधारमा करको 
दरमा छुट �दई ��क्ष रोजगार� �सजर्नाको ला�ग �े�रत 
गनुर् आव�क छ ।

l ग�� मुलुकसँगको समझदार� र �सको अनुगमन : 

  – नेपाल सरकारले �व�भ� ग�� मुलुकह�सँग 
समझदार�मा ह�ाक्षर गरेको छ । जोडर्न, मले�सया 
लगायतको मुलुकसँगको समझदार� अनुसारको �व�ा 
पालना भए नभएको �वषयमा र संयु� कायर्दलको बैठक 
ब�े �वषयमा पहल हुनु पदर्छ ।

  – �म स�झौता नभएका ग�� मुलुकसँग �म 
स�झौता गन� र �सको �नय�मत अनुगमनलाई �व��त 
बनाउनु पदर्छ । ओमान आ�दसँगको समझदार�को 
म�ौदा अनु�प अ� मुलुकसँग प�न स�झौताको तयार� 
गनर् आव�क छ ।
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