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बोनस ऐन, २०३० 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

            २०३०।१२।११ 

संशोधन गने ऐन 

१. बोनस (पहहलो संशोधन) ऐन, २०३४   २०३४।६।६ 

२. बोनस (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३९   २०३९।७।३ 

३. बोनस (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४५    २०४५।६।२६ 

४. बोनस (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९   २०४९।७।२१ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

५. लैहिक समानिा कायम गनन केही नेपाल ऐन  

     संशोधन गने ऐन, २०६३     २०६३।७।१७ 

६.  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु  

     संशोधन गने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७ 

७. लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक हहंसा अन्त््य 

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

८. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२      २०७२।११।१३ 

९. बोनस (पाचौं संशोधन) ऐन, २०७४   २०७४।४।२९ 

१०. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५      २०७५।११।१९ 

 

२०३० सालको ऐन नं. २० 

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

बोनस हििरण गने सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

                                              

    यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देखि लागू भएको ।  

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको । 
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प्रस्िािनााः प्रमिष्ठानमा काम गने कामदार िथा कमनचारीलाई बोनस हििरण गने 
सम्बन्त्धमा काननुी व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज िीरेन्त्र िीर हिक्रम शाहदेिबाट राहिय पञ्चायिको 
सल्लाह र सम्ममिले यो ऐन बनाइ बक्सेकोछ । 

 

१. संखिप्त नाम, हिस्िार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “बोनस ऐन, 

२०३०” रहेकोछ । 

(२) यो ऐन नेपाल ............... भर लागू हनेुछ । 

(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाखशि 
गरी िोकेको िेरमा िोकेको मममिदेखि देहायको प्रमिष्ठानको सम्बन्त्धमा 
प्रारम्भ हनेुछाः– 

(क) यो ऐन प्रारम्भ भएको मममिमा िा सो मममिको िाह्र 
महीना अखिसम्मको जनुसकैु मममिमा दश िा सोभन्त्दा 
बढी व्यखिले काम गररहेको, िा 

(ि) ... .... ...  
 

२. पररभाषााः हिषय िा प्रसिले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) ... ... ...  
(ि) “प्रमिष्ठान” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को िण्ड 

(ञ) बमोखजमको प्रमिष्ठान सम्िन ुपछन । 

                                              
  चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा खिहकएको । 

  यो ऐन मेची अञ्चल, कोशी अञ्चलको मोरि, हिराटनगर र सनुसरी, सगरमाथा अञ्चलको सप्तरी, नारायणी 
अञ्चलको बारा, पसान, रौिहट र मकिानपरु, जनकपरु अञ्चलको धनषुा, िागमिी अञ्चल, लखुम्बनी अञ्चल र 
भेरी अञ्चलमा मममि २०३१।४।७ देखि प्रारम्भ हनुे गरी िोकेको । 

    चौथो संशोधनद्वारा खिहकएको ।  

    चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि ।  
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(ि१) “नेपाल सरकारको स्िामम्ि भएको प्रमिष्ठान” भन्नाले 
नेपाल सरकारको पूणन िा अमधकााँश हहस्सा भएको प्रमिष्ठान 
सम्िन ु पछन र सो शब्दले ्यस्िो प्रमिष्ठानको पूणन िा 
अमधकााँश हहस्सा भएको प्रमिष्ठान समेिलाई जनाउाँछ । 

(ग) “आमथनक िषन” भन्नाले कुनै प्रमिष्ठान ... ... ... . आफ्नो 
आम्दानी िचनको अखन्त्िम रूपमा लेिापरीिण गने िा्पयनको 
लामग कुनै एउटा सालको कुनै एक ददनबाट शरुु हनेु एक 
िषनको अिमध सम्िन ुपछन । 

िर ्यसरी निोहकएकोमा श्रािण संक्राखन्त्िबाट शरुु 
भई आषाढ मसान्त्िमा अन्त्ि हनेु साललाई जनाउाँछ । 

(ि) “कमनचारी” भन्नाले कुनै प्रमिष्ठानमा सपुरीिण, प्रशासकीय, 

प्राहिमधक िा अन्त्य कुनै काम गरे बापि िलब िा ज्याला 
मलई काम गने व्यखि सम्िन ुपछन र सो शब्दले प्रमिष्ठानमा 
काम गने कामदारलाई समेि जनाउाँछ । 

(ङ) “िलब िा ज्याला” भन्नाले कुनै कमनचारीले कुनै प्रमिष्ठानमा 
... ... ... काम गरे बापि नगदको रूपमा भिुानी पाउन 
सक्ने कुनै हकमसमको पाररश्रममक सम्िन ुपछन । 

िर, सो शब्दले मबजलुी, पानी, औषधी, भ्रमण, बोनस, 

सञ्चयकोष िा अनदुान बापि कुनै  ... ... ...कमनचारीलाई 
प्राप्त हनेु अरू कुनै रकमलाई जनाउने छैन । 

(च) “व्यिस्थापक” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को 
िण्ड (द) बमोखजमको व्यिस्थापक सम्िन ुपछन । 

(छ) “श्रम हिभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको श्रम हिभाग सम्िन ु
पछन । 

                                              

    पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
    चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

    चौथो संशोधनद्वारा खिहकएको ।  

     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि ।  
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(ज) “श्रम कायानलय” भन्नाले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको 
श्रम कायानलय सम्िन ुपछन । 

(ज१)“श्रम अदालि” भन्नाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ 
बमोखजम गठन भएको श्रम अदालि सम्िन ुपछन । 

(ि) “िोहकएको” िा “िोहकएबमोखजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगनि 
बनेको मनयममा िोहकएको िा िोहकएबमोखजम सम्िन ु    
पछन । 

 

३. बोनस गणना गने िा्पयनको लामग शािा, उपशािा प्रमिष्ठानको अंग 
मामननेाः यस ऐनबमोखजम बोनस गणनाको प्रयोजनको लामग कुनै 
प्रमिष्ठानको हिमभन्न ठाउाँमा रहेको शािा िा उपशािा सोही प्रमिष्ठानको 
अि मामननेछ । 

 

४. िासलाि श्रम कायानलयमा पठाउन ु पनेाः (१) प्र्येक प्रमिष्ठानको 
व्यिस्थापकले ्यस्िो प्रमिष्ठानको िासलाि िथा नाफा नोक्सानीको हििरण 
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोखजम ियार गरी आमथनक िषन समाप्त भएको ६ 
महीनामभर श्रम कायानलयमा पठाउन ुपछन । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम पेश गरेको िासलाि िथा नाफा 
नोक्सानीको हििरण िठु्ठा छ भन्ने प्रमाण सहहि उजूरी परेमा कम्पनी 
ऐन, २०६३ बमोखजम सम्बखन्त्धि हिभागलाई भए सरहको कैहफयि िलब 
र जााँच गनेसम्बन्त्धी सबै अमधकार श्रम कायानलयले प्रयोग गनन सक्नेछ । 

 

५. मनुाफा गने प्रमिष्ठानले बोनस बााँड्न ु पनेाः (१) मनुाफा गने प्र्येक 
प्रमिष्ठानले एक आमथनक िषनमा गरेको िूद मनुाफाको दश प्रमिशि 
बराबरको रकम कमनचारीहरूलाई बोनस बापि छुट्याउन ुपछन । 

                                              
   चौथो संशोधनद्वारा थप । 
     पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
   पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(२) उपदफा (१) बमोखजम कुनै प्रमिष्ठानले कुनै एक अमथनक 
िषनमा गरेको िूद मनुाफा मनधानरण गदान आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
१२ बमोखजम कायम हनु आउने िूद आयबाट देहायको रकम समेि कट्टा 
गनुन पछनाः– 

(क) ............ 

(ि) ... ... ...  

(ग) दफा ११ को उपदफा (३) बमोखजम बढी हििरण 
भए जमि बोनसको रकम । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन नेपाल 
सरकारको स्िामम्ि भएको प्रमिष्ठानले प्र्येक आमथनक बषनमा गरेको िदु 
मनुाफाबाट छुट्याउन ुपने बोनसको प्रमिशि िोहकए बमोखजम हनेुछ । 

Ü(३क) उपदफा (१) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए 
िापमन नाफा कमाउने उद्देश्य नमलई कुनै िेरको सम्बद्र्धनको लामग 
स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्िामम्ि भएको प्रमिष्ठानले बोनस 
हििरण गनन पाउने छैन ।  

Ü(३ि) उपदफा (१) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए 
िापमन नेपाल सरकारको स्िामम्ि भएको प्रमिष्ठानले देहायको अिस्थामा 
मार बोनस हििरण गनन पाउनेछाः– 

(क)  प्रोद्भािी आधार (एकु्रअल बेमसस) मा िचन लेखिएको 
रकम अको आमथनक बषनमभरमा मिररसकेको हनुपुने, 

(ि) हरेक आमथनक बषनको सम्भाहिि दाहय्ि (कखन्त्टन्त्जेन्त्ट 
लायमबमलहटज) िापिको रकम यहकन गने र ्यसरी 
यहकन हनु आएको रकम छुटै्ट कोष िडा गरी जम्मा 
गरेको हनुपुने,  

                                              

   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधि । 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा खिहकएको ।. 

  दोस्रो संशोधनद्वारा खिहकएको । 
     पााँचौ संशोधनद्वारा संशोमधि । 

Ü
      पााँचौ संशोधनद्वारा थप । 
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(ग)  नेपाल सरकारसाँग िा नेपाल सरकार जमानि बसी 
कुनै ऋण मलएको भए ्यस्िो ऋण रकम ऋण 
मलाँदाको बिि गरेको िमसकुमा उखल्लखिि भिुानी 
िामलका बमोखजम चिुा गररसकेको हनुपुने ।  

Ü(३ग) यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयमािलीमा उल्लेि 
भएका कुरा बाहेक बोनस मबिरण सम्बन्त्धी अन्त्य कुरा नेपाल सरकारले 
मनणनय गरे बमोखजम हनेुछ । 

(४) ... ... ...  
 

६. बोनस पाउन ेअिस्थााः (१) कुनै एक आमथनक िषनमा काम गनुन पने जमि 
अिमधको आधा अिमध काम गने कमनचारीले यस ऐनबमोखजम बोनस पाउन 
सक्नेछ । 

िर क्याजयुल िा बदलीमा काम गने कमनचारीले बोनस पाउने 
छैन । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग देहायको अिमध पमन 
कमनचारीले काम गरेको अिमधमा गणना गररनेछाः– 

(क) कुनै कबमुलयिबमोखजम िा श्रम ऐन, २०७४ को 
दफा १५ बमोखजम जगेडामा रहेको अिमध । 

(ि) कुनै प्रकारको िलबी मबदामा बसेको अिमध, 

(ग) प्रमिष्ठानको कामको मसलमसलामा दिुनटनामा परी 
अशि रहेको अिमध । 

 

                                              
Ü
      पााँचौ संशोधनद्वारा थप । 

   चौथौ संशोधनद्वारा िारेज । 
   पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

    चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि ।  
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७. बोनस बापि पाउन ेरकम र ्यसको मनधानरणाः (१) कुनै कमनचारीले एक 
आमथनक िषनमा पाउन सक्ने बोनस रकमको प्रमिशि व्यिस्थापकले 
उपदफा (२) बमोखजम मनधानरण गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम कमनचारीले पाउने बोनस रकमको 
प्रमिशि मनधानरण गदान प्रमिष्ठानमा जनु आमथनक िषनको मनममत्त बोनस 
हििरण गननको लामग रकम छुट्याइएको हो सो रकमलाई एक सय अङ्कले 
गणुन गदान मनस्कने गणुन फलको अङ्कलाई ्यस्िो आमथनक िषनमा बोनस 
पाउने ठहररएका कमनचारीहरूले पाएको कूल िलब िा ज्याला रकमको 
अङ्कले भाग गरी मनस्केको भाग फलको अङ्कलाई बोनसको प्रमिशि मान्नु 
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन 
कमनचारीले  पाउने बोनस देहायको रकमभन्त्दा बढी हनेु छैनाः– 

(क)  नेपाल सरकारले िोकेको न्त्यूनिम पाररश्रममकको दोब्बरसम्म 
मामसक िलब िा ज्याला पाउने कमनचारीले आफ्नो आठ 
महहनाको िलब िा ज्याला बराबरको रकम, 

(ि)  िण्ड (क) भन्त्दा बढी िलब िा ज्याला पाउने कमनचारीले 
आफ्नो छ महहनाको िलब िा ज्याला बराबरको रकम । 

(४) उपदफा (३) को िण्ड (ि) बमोखजम पाउने न्त्यूनिम 
बोनस रकम िण्ड (क) बमोखजमको अमधकिम बोनस रकमभन्त्दा कम 
.............हनेु छैन । 

 

८. बोनस पाउनमा प्रमिबन्त्धाः दफा ६ मा जकुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन 
देहायको कुनै काम कुरा गरे बापि सजाय पाएको िा सेिाबाट बिानस्ि 
गररएको कमनचारीले ......... यस ऐनबमोखजम बोनस पाउन सक्ने छैनाः– 

                                              
   िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
     चौथो संशोधनद्वारा थप  ।  

      केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा खिहकएको । 

   चौथो संशोधनद्वारा खिहकएको । 
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िर, ्यस्िो सजाय हनेु कुनै काम कुरा गनुन अखिको अिमधको 
मनममत्त पाउने भएको बोनसको हकमा भने यस दफाले कुनै प्रमिकूल 
प्रभाि पारेको मामननेछैन । 

(क) ... ... ... प्रमिष्ठानको सम्पखत्त चोरेको िा ्यस्िो 
सम्पखत्तमा कुनै िमि पयुानएमा, 

(ि) अिैध हडिाल गरेमा िा ्यस्िो हडिाल गनन 
अरूलाई प्रो्साहहि गरेमा, 

(ग) हूलदिा गरेमा िा अनशुासन िोड्ने काम गरेमा । 

 

९. बोनसको हकमसम र सो हििरण गने अिमधाः (१) यस ऐनबमोखजम हििरण 
गररने बोनस नगदको रूपमा ददन ुपछन । 

(२) आमथनक िषन समाप्त भएको आठ महीनामभर बोनस हििरण 
गनुनपछन । 

(३) उपदफा (२) बमोखजमको अिमधमभर बोनस हििरण गनन 
नसक्ने कारण उल्लेि गरी कुनै व्यिस्थापकले श्रम कायानलय समि 
मनिेदन गरेमा कारण मनुामसब ठहरे श्रम कायानलयले बढीमा िीन 
महीनाको म्याद बढाई ददने गरी िा अको आमथनक िषनमा एकै साथ दईु 
िषनको बोनस बााँड्ने गरी स्िीकृमि ददन सक्नेछ । 

 

१०. िारेस िा पररिारका सदस्यहरूलाई बोनस ददनेाः (१) बोनस मलन आफू 
उपखस्थि हनु नसक्ने कमनचारीले आफूले पाउने बोनस मलन कुनै 
व्यखिलाई मञ्जुरनामा ददई पठाउन सक्नेछ । 

(२) कुनै कमनचारीको मृ् य ुभएमा मनजले पाउने बोनस मनजद्वारा 
कसैलाई इच्छाइएको भए सोही व्यखिले र ्यसरी कसैलाइ इच्छाइएको 

                                              
   चौथो संशोधनद्वारा खिहकएको । 
  चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
     लैहिक समानिा कायम गनन िथा लैहिक हहंसा अन्त््य गनन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, 

२०७२ द्वारा संशोमधि ।  
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नभएमा िा इच्छाइएको व्यखिको पमन इच्छाउने व्यखिको मृ् य ु हनु ु
भन्त्दा पहहले नै मृ् य ु भैसकेको रहेछ भने अपिुाली सम्बन्त्धी प्रचमलि 
कानून बमोखजमको हकिालाले पाउनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोखजम हििरण हिरण भएको बोनसको 
सम्बन्त्धमा खचत्त नबझु्ने व्यखिले सो हििरण भएको मममिले पैिीस ददनमभर 
श्रम अदालिमा उजरु गनन सक्नेछ र ्यस्िोमा श्रम अदालिको मनणनय 
अखन्त्िम हनेुछ । 

 

११. पेश्की स्िरूप बोनस हििरण गनन सहकनेाः (१) कुनै प्रमिष्ठानले िासलाि 
िथा नाफा नोक्सानीको हििरण दफा ४ को उपदफा (१) बमोखजमको 
म्यादमभर पठाउन नसकेको िा दफा ४ को उपदफा (२) बमोखजम पेश 
गरेको िासलाि िथा नाफा नोक्सानीको हििरणको सम्बन्त्धमा सम्बखन्त्धि 
श्रम कायानलयले कैहफिय िलब र जााँच गरेको कारणले दफा ९ 
बमोखजमको अिमधमभर बोनस हििरण हनु नसक्ने भएमा ्यस्िो 
प्रमिष्ठानको व्यिस्थापकले मोटामोटी हहसाब गरी हनु आउने िूद 
मनुाफाको कम्िीमा पााँचप्रमिशि बोनस बााँड्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम हििरण गरेको बोनसको रकम पमछ 
िासलाि िथा नाफा नोक्सानीको हििरण ियार भए पमछ िा अखन्त्िम टुिो 
लगोपमछ बोनस िापि हििरण गनन ठहररएको रकमभन्त्दा कम रकम 
हििरण भएको रहेछ भने जे जमि कम रकम हििरण भएको हो सो 
बराबरको रकमलाई दामासाहीले हहसाब गरी पनुाः कमनचारीहरूलाई 
हििरण गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम बोनस िापि हििरण गनन ठहररएको 
रकमभन्त्दा बढी बोनस हििरण भएको रहेछ भने जे जमि बढी बोनस 
हििरण भएको हो सो रकमलाई अको आमथनक िषनमा सोधभनान गननको 
लामग िूद मनुाफाको हहसाब गदान कट्टा गनुन पछन । 

                                              
  चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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१२. बोनसको कटौिीाः कुनै आमथनक िषनमा काम गनुन पने जमि ददन काम नगने 
कमनचारीले पाउने बोनसको हकमा दफा ६ को अधीनमा रही ्यसरी काम 
नगरेको ददनको अनपुािमा हनेु जमि बोनस रकम कटौिी गरी बााँकी रकम 
पाउनेछ । 

 

१२क.गैरकाननुी हड्िाल अिमधको बोनसाः कुनै कमनचारीले कारिाना िा 
प्रमिष्ठानमा गैर काननुी हड्िाल गरेमा सो गैरकाननुी हड्िाल गरेको 
ददनको बोनस समानपुामिक हहसाबले कटाई बााँकी ददनहरूको मार बोनस 
पाउनेछ । 

 

१३. कल्याणकारी कोषाः (१) दफा ५ बमोखजम बोनस िापि छुट्याइएको 
रकम मध्येबाट बोनस हििरण गरेपमछ बााँकी रहन आएको रकममध्ये 
सत्तरी प्रमिशि रकम प्रचमलि कानून बमोखजम स्थापना भएको 
कल्याणकारी कोषमा र बााँकी िीस प्रमिशि प्रमिष्ठानको कमनचारी हक 
हीिको लामग व्यिस्था गनन नेपाल सरकारले िडा गरेको राहिय स्िरको 
कल्याणकारी कोषमा जम्मा गररनेछ । 

Ü(१क) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए िापमन 
नेपाल सरकारको स्िामम्ि भएको प्रमिष्ठानले दफा ५ बमोखजम बोनस 
बापि छुट्याएको रकम मध्येबाट बोनस हििरण गरेपमछ बााँकी रहन 
आएको रकम मध्ये बीस प्रमिशि रकम प्रचमलि कानून बमोखजम 
स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा र बााँकी असी प्रमिशि रकम 
प्रमिष्ठानको हकहहिको लामग व्यिस्था गनन नेपाल सरकारले िडा गरेको 
राहियस्िरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजमको कल्याणकारी कोषहरूको संचालन 
कमनचारीको सहभामगिा रहने गरी िोहकएबमोखजम हनेुछ । 

                                              
  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
  चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
Ü
     पााँचौ संशोधनद्वारा थप । 
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१४. हििरण श्रम हिभागमा पठाउन ु पनेाः बोनस हििरण गने काम समाप्त 
भएको साि ददनमभर प्र्येक कारिाना र प्रमिष्ठानको व्यिस्थापकले 
िोहकए बमोखजमको ढााँचाको फाराममा श्रम कायानलयमा हििरण पठाउन ु
पछन । 

 

१५. अमभलेि र स्याहा शे्रस्िा राख्ाेः यस ऐनबमोखजम हििरण गरेको बोनसको 
अमभलेि र सोसम्बन्त्धी अन्त्य स्याहा शे्रस्िा िोहकए बमोखजम राख् ुपछन । 

 

१६. बोनससम्बन्त्धी हििादको समाधानाः (१) यस ऐन बमोखजम हििरण गररने 
बोनसको हिषयलाई मलएर कमनचारी र व्यिस्थापकको बीच कुनै हििाद 
उठेमा श्रम कायानलयले दिैु पि रािी िािानद्वारा ्यस्िो हििादको समाधान 
गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम िािानद्वारा हििाद समाधान हनु नसकेमा 
श्रम कायानलयले सम्बखन्त्धि प्रमिष्ठान र कमनचारीहरूलाई आिश्यक 
कागजाि िथा स्याहा शे्रस्िा पेश गनन लगाइ ्यसको आधारमा मनणनय गनन 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम श्रम कायानलयले गरेको मनणनय उपर 
खचत्त नबझु्ने पिले सोको सूचना पाएको मममिले ३५ ददनमभर श्रम 
अदालिमा पनुरािेदन गनन सक्नेछ र श्रम अदालिले गरेको मनणनय अखन्त्िम 
हनेुछ । 

 

१७. ... ... ...  
 

१८. ... ... ...  
 

१९. ... ... ...  

                                              
  चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
  चौथो संशोधनद्वारा िारेज। 
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२०. सजायाः यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयमले ददएको आदेश 
उल्लंिन गने व्यखिलाई श्रम हिभागले पााँचहजार रूपैयााँसम्म जररिाना गनन 
सक्नेछ । 

 

२१. पनुरािेदनाः यस ऐनको दफा २० बमोखजम श्रम हिभागले जररिाना गने 
गरी ददएको आदेश उपर खचत्त नबझु्ने पिले सोको सूचना पाएको मममिले 
पैंिीस ददनमभर उच्च अदालिमा पनुरािेदन गनन सक्नेछ । 

 

२२. ... ... ...  
 

२३. व्यिस्थापकको दाहय्िाः कुनै प्रमिष्ठानलाई ........... यस ऐनबमोखजम 
सजाय हनेु कुनै कसरुमा ्यस्िो कसरु हुाँदाको अिस्थामा ्यस्िो प्रमिष्ठान 
.......... को व्यिस्थापकको हैमसयिले काम गरी रहेको व्यखि यस ऐन 
बमोखजमको सजायको भागी हनेुछ । 

िर आफ्नो जानकारी िा मञ्जुरी मबना ्यस्िो कसरु भएको हो भमन 
प्रमाखणि गने व्यिस्थापक यस दफाबमोखजम सजायको भागी हनेु छैन । 

 

२४. असल मनयिले गरेको कामको बचाउाः यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको 
मनयम बमोखजम असल मनयि मलई गरेको िा गनन िोजेको कुनै कामको 
सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार िा नेपाल सरकारको कुनै कमनचारी उपर कुनै 
काननुी कारिाई चलाउन सहकने छैन । 

 

२५. बाधा अडकाउ फुकाउन े नेपाल सरकारको अमधकाराः यो ऐन कायानखन्त्िि 
गनन कुनै बाधा अडकाउ परेमा सो बाधा अडकाउ फुकाउनको लामग यस 
ऐनको उद्देश्यमा प्रमिकूल असर नपने गरी नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपरमा सूचना प्रकाखशि गरी आिश्यक आदेश मनकाल्न सक्नेछ । 

                                              
  चौथो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
  चौथो संशोधनद्वारा िारेज। 
  चौथो संशोधनद्वारा खिहकएको। 
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२६. ... ... ...  
 

२७. मनयम बनाउन े अमधकाराः यस ऐनको उद्देश्य कायानखन्त्िि गनन नेपाल 
सरकारले मनयम बनाउन सक्नेछ । 

 

२८. बचाउाः यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयममा लेखिए जमि कुरामा 
सोही बमोखजम र अरूमा प्रचमलि नेपाल काननुबमोखजम हनेुछ ।  

 

                                              
  चौथो संशोधनद्वारा िारेज। 

रष्टव्याः (१) बोनस (पहहलो संशोधन) ऐन, २०३४ द्वारा रूपान्त्िर भएको शब्दाः– 
“प्रबन्त्धक” को सट्टा “व्यिस्थापक” । 

(२) बोनस (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ को दफा १७ र १८ मनम्न बमोखजम रहेका 
छना्ः– 
“१७. िारेजीाः मूल ऐनको दफा १७,१८,१९,२२ र २६ िारेज गररएको छ । 
१८. रूपान्त्िराः मूल ऐनको दफा ४,९ र १४ मा प्रयोग भएका “श्रम हिभाग” भन्न े

शब्दहरूको सट्टा “श्रम कायानलय” भन्न े शब्दहरू रािी रूपान्त्िर गररएका    
छन ्।” 

(३) केही नेपाल काननु संशोधन गने  ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका शब्दहरूाः– 
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

(४) गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा रूपान्त्िर 
भएका शब्दहरूाः 

“कम्पनी ऐन, २०५३” को सट्टा “कम्पनी ऐन, २०६३” । 
(५) न्त्याय प्रशासन ऐन २०७३ द्वारा रूपान्त्िर भएका शब्दहरूाः– 

   “पनुरािेदन अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” । 


