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श्रम नियमावली, २०७५
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०७५।०३।०८
श्रम

ऐि, २०७४ को दफा १८२ ले ददएको

अनिकार

प्रयोग

गरी

िेपाल सरकारले दे हायका

नियमहरु बिाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारशभिक

1.

सं शिप्त िाम र प्रारभि: (१) यी नियमहरुको िाम " श्रम नियमावली,२०७५" रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारभि हुिेछ।

2.

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा,
(क) "ऐि" िन्नाले श्रम ऐि, २०७४ सभझिु पछथ।
(ख) "मन्त्रालय" िन्नाले िेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तर्ा सामाशजक सुरिा मन्त्रालय
सभझिु पछथ।
(ग) "वविाग" िन्नाले श्रम तर्ा व्यवसायजन्य सुरिा वविाग सभझिु पछथ।
(घ) "कायाथलय" िन्नाले श्रम कायाथलय सभझिु पछथ।

पररच्छे द -२
रोजगार सभबन्िी व्यवस्र्ा

3.

नियनमत रोजगारीीः (१) ऐिको दफा १० को उपदफा (२) बमोशजम कुिै रोजगारी नियनमत हो वा
होइि िन्ने प्रश्न उठे मा सभबशन्ित रोजगारदाता वा श्रनमकले सो बारे मा यवकि गररददि कायाथलय समि
निवेदि ददि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कसै को निवेदि परे मा कायाथलयले एक मवहिानित्र श्रनमकले
गररआएको कामको प्रकृनत र दे हायका कुरा समेतको आिारमा त्यस्तो रोजगारी नियनमत रोजगारी हो
वा होइि िन्ने बारे निर्थय ददिु पिेछीः(क) कुिै श्रनमकलाइथ काम गिथ तोवकएको अवनि सवकएपनछ त्यस्तो कामलाइथ निरन्तरता ददिु
पिे वा िपिे र निरन्तरता ददिु पिे िए तत्काल अको श्रनमक आवश्यक पिे वा िपिे,
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(ख) त्यस्तो काम सभपन्न गिे अवनि ितोवकएको िए नियनमत रुपमा एक वषथिन्दा बढी
अवनि काम गरे को हो, होइथि।
(३) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि ऐि वा यस नियमावली बमोशजम
वविागमा ददएको कुिै निवेदि वा अदालतमा परे को कुिै मुद्दामा कुिै रोजगारी नियनमत हो वा होइि िन्ने
प्रश्न उठे मा वविाग वा अदालतले सो ववषयमा समेत निर्थय ददि सक्िेछ।

4.

रोजगार सभझौता गदाथ वववरर् खुलाउिु पिेीः ऐि र यस नियमावली बमोशजम श्रनमक र रोजगारदाताबीच
गररिे रोजगार सभझौतामा ऐिको दफा ११ को

उपदफा (३) मा उल्लेख गररएका ववषयका अनतररक्त

दे हायका वववरर् समेत खुलाउिु पिेछ:–
(क)

रोजगारीको प्रकार,

(ख) श्रनमकले गिुप
थ िे मुख्य काम र पद,
(ग)

ऐिको दफा १०८ बमोशजम बिेको ववनियमावली सभझौताको अनिन्न अङ्ग हुिे
कुरा,

5.

(घ)

रोजगार सभझौता िएको स्र्ाि, समय र सो सभझौता लागू हुिे नमनत,

(ङ)

श्रनमकले ददिे सेवा वा काम सभबन्िी अन्य आवश्यक ितथहरु ।

श्रनमकलाई जगेडा राख्दा सूचिा ददिु पिेीः (१) ऐिको दफा १५ को उपदफा (१) बमोशजम कुिै
श्रनमकलाई जगेडामा राख्नु अशघ रोजगारदाताले सोको सूचिा सभबशन्ित श्रनमकलाइथ ददिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिामा दे हायका कुराहरू खुलाउिु पिेछीः(क) श्रनमकलाई जगेडामा राख्नु पिे कारर्,
(ख) जगेडामा राख्नु पिे अवनि,
(ग) जगेडामा राशखएका श्रनमकको िाम, पद, कायथरत िाखा वा एकाइ र कायथवववरर्,
(घ) जगेडामा रहेको अवनििर श्रनमकलाइथ ऐिको दफा ३९ बमोशजम निजले खाइपाइ
आएको पाररश्रनमकको आिा पाररश्रनमक ददिे कुरा,
(ङ) रोजगारदाताले आवश्यक ठािेका अन्य कुराहरू ।
(३) श्रनमकलाई आंशिक रुपमा जगेडा राख्दा सभिव िएसभम समाि प्रकृनतको काममा
आलोपालो गरी जगेडामा राख्ने व्यवस्र्ा नमलाउिु पिेछ र त्यसरी आलोपालो राशखएको कुरा समेत
उपनियम (१) बमोशजमको सूचिामा उल्लेख गिुथ पिेछ।
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6.

श्रनमकलाई अन्य निकाय वा समयमा काममा लगाउि सवकिेीः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै
कुरा ले शखएको िए तापनि रोजगारदाताले ऐिको दफा १५ बमोशजम जगेडामा राखेको कुिै श्रनमकलाइथ
सो अवनिमा सोही प्रनतष्ठािको अन्य वविाग, एकाइ वा प्रनतष्ठाि मातहतको अन्य निकायमा काममा
लगाउि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम काममा लगाइएको श्रनमकलाइथ निजको स्वीकृनत नबिा निजले गरी
आएसरहको कामिन्दा न्यूिस्तरको काममा लगाउि वा निजले खाइपाइ आएको िन्दा कम पाररश्रनमक
तर्ा सुवविा पाउिे गरी काममा लगाउि पाइिे छै ि।
(३) ऐिको दफा १५ को उपदफा (१) मा उशल्लशखत कारर् बाहेक अन्य कुिै मिानसब
कारर्बाट प्रनतष्ठाि सञ्चालि हुि िसकेमा रोजगारदाताले त्यसरी प्रनतष्ठाि सञ्चालि हुि िसकेको ददि
वा समयको सट्टा अन्य कुिै ददि वा समयमा श्रनमकलाइथ काममा लगाउि सक्िेछ।
(४) यस नियम बमोशजम अन्य निकाय वा समयमा श्रनमकलाइथ काममा लगाउँदा ऐिको दफा
२८ ववपरीत िहुिे गरी लगाउिु पिेछ ।
(५) रोजगारदाताले ऐि वा यस नियमावली बमोशजम श्रनमकलाइथ जगेडामा राख्दा श्रनमक
आपूनतथकताथ माफथत काममा लगाइएका श्रनमकलाइथ समेत जगेडामा राख्न सक्िेछ। यसरी जगेडामा
राशखएको सूचिा प्रनतष्ठािले सभबशन्ित श्रनमक आपूनतथकताथलाइथ ददिु पिेछ।
(६) उपनियम (५) बमोशजम जगेडामा रहेको श्रनमकले सभबशन्ित रोजगारदाताबाट ऐि तर्ा
यस नियमावली बमोशजमको पाररश्रनमक तर्ा सुवविा प्राप्त गिेछ।

पररच्छे द-३
श्रम इजाजत र श्रम स्वीकृनत

7.

श्रम इजाजतको लानग निवेदि ददिु पिेीः (१) कुिै रोजगारदाताले ववदे िी िागररकलाई काममा लगाउिु
अशघ श्रम इजाजतको लानग अिुसूची-१ बमोशजमको ढाँचामा वविागमा निवेदि ददिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि ददँदा निवेदिसार् दे हायका वववरर् एवं कागजात सं लग्ि गिुथ
पिेछीः(क) ऐिको दफा २२ को उपदफा (३) बमोशजम दे हायका कुरा खुलाइथ प्रकािि गरे को
ववज्ञापिको सक्कल प्रनतीः…
(१) प्रनतष्ठािको लानग आवश्यक पद, सङ्खख्या र गिुथ पिे मुख्य काम,
(२) आवश्यक न्यूितम िैशिक योग्यता, अिुिव तर्ा तालीम,
(३) छिौट ववनि,
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(४) दरखास्त ददिे अशन्तम नमनत र स्र्ाि,
(५) दरखास्तसार् सं लग्ि गिुप
थ िे वववरर् एवं कागजात आदद ।
(ख) राहदािी (कभतीमा छ मवहिा भयाद िएको) को प्रमाशर्त प्रनतनलवप,
(ग) सभबशन्ित ववदे िी िागररकको व्यशक्तगत वववरर् (बायोडाटा),
(घ) रोजगारदाताले प्रचनलत कािूि बमोशजम नतिुप
थ िे कर च ुक्ता गरे को प्रमार्,
(ङ)

खण्ड (क) बमोशजम गरे को ववज्ञापि अिुसार कुिै िेपाली िागररकले दरखास्त
ददएको िए त्यस्तो दरखास्तवालाको योग्यता, दिता तर्ा श्रनमक छिौट प्रविया
सभबन्िी सं शिप्त वववरर्,

(च) िेपाली िागररकलाई दि बिाई ववदे िी श्रनमकलाई प्रनतस्र्ापि गिे कायथ योजिा,
(झ) िेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको कायथ सहमनत आवश्यक पिे िए त्यस्तो कायथ
सहमनतपत्रको प्रनतनलवप।
(३) रोजगारदाताले ऐिको दफा २२ को उपदफा (३) बमोशजम प्रकािि गरे को ववज्ञापि
मन्त्रालयको रोजगार पोटथलमा समेत राख्नु पिेछ।

8.

इजाजतपत्र ददिु पिेीः (१) नियम ७ को उपनियम (१) बमोशजम श्रम इजाजतको लानग निवेदि परे मा
वविागले निवेदिसार् सं लग्ि वववरर् कागजातका आिारमा आवश्यक जाँचबुझ गिुथ पिेछ।
ँ
(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि जाँचबुझ गदाथ वविागले आवश्यक ठािेमा रोजगारदातासग
कुिै र्प कुरा बुझ्ि वा सो सभबन्िमा सात ददिनित्र प्रनतवेदि पेि गिथ कायाथलयलाइथ निदे िि ददि
सक्िेछ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम जाँचबुझ गदाथ व्यहोरा मिानसब दे खेमा वविागले नियम १० को
उपनियम (१) बमोशजमको दस्तुर नलइथ तीस ददिनित्र रोजगारदातालाइथ अिुसूची…२ बमोशजमको ढाँचामा
श्रम इजाजत ददिु पिेछ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम जाँचबुझ गदाथ निवेदकलाइथ श्रम इजाजत ददि िनमल्िे दे शखएमा
वविागले सात ददिनित्र सोको नलशखत जािकारी निवेदकलाइथ ददिु पिेछ।

9.

श्रम स्वीकृनतको लानग निवेदि ददिु पिेीः (१) कुिै ववदे िी िागररकले िेपालमा काम गिथ चाहेमा ऐिको
दफा २३ को उपदफा (१) बमोशजम श्रम स्वीकृनतको लानग अिुसूची-३ बमोशजमको ढाँचामा वविाग
समि निवेदि ददि सक्िेछ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि ददँदा निवेदिसार् दे हायका वववरर् कागजात सं लग्ि गिुथ
पिेछीः(क) राहदािी (कभतीमा छ मवहिा भयाद िएको) को प्रमाशर्त प्रनतनलवप,
(ख) सभबशन्ित कामको लानग िैशिक योग्यता, सीप वा ज्ञाि वा दिताको प्रमार्पत्र
आवश्यक पिे िए सोको प्रमाशर्त प्रनतनलवप,
(ग)

रोजगारदाताले निवेदकलाइथ रोजगारी ददिे स्वीकारोशक्त पत्र,

(घ)

िेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको कायथ सहमनत आवश्यक पिे िए त्यस्तो कायथ
सहमनतपत्रको प्रनतनलवप।

(३) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि ववदे िी िागररकले श्रम स्वीकृनतको
ु
लानग निवेदि ददँदा आफ्िो दे िमा रहेको िेपाली राजदू तावास वा कूटिीनतक नियोग वा सो मुलक
ु मा रहेको िेपाली राजदू तावास वा कूटिीनतक नियोग माफथत
समेत हेिे शजभमेवारी िएको अन्य मुलक
ददि सक्िेछ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम कसै को निवेदि परे मा सभबशन्ित राजदूतावास वा कूटिीनतक
नियोगले सात ददिनित्र त्यस्तो निवेदि वविागमा पठाइददिु पिेछ।
(५) उपनियम (१) वा (३) बमोशजम निवेदि परे मा वविागले निवेदिसार् प्राप्त वववरर्
कागजातको आिारमा आवश्यक जाँचबुझ गिेछ । त्यसरी जाँचबुझ गदाथ निवेदकको योग्यता र
उपयुक्तता यवकि गिथ निवेदकको अन्तवाथताथ नलि वा सीप परीिर् गिथ सक्िेछ।
(६) उपनियम (१) वा (३) बमोशजम निवेदकले श्रम स्वीकृनत माग गरे को काम वा सेवाको
सभबन्िमा िेपाली जििशक्त पयाथप्त िएमा श्रम स्वीकृनत ददइिे छै ि।
(७) उपनियम (५) बमोशजम जाँचबुझ गदाथ श्रम स्वीकृनत ददि मिानसब दे खेमा वविागले नियम
१० को उपनियम (१) बमोशजमको दस्तुर नलइथ निवेदि परे को तीस ददिनित्र निवेदकलाइथ अिुसूची…४
बमोशजमको ढाँचामा श्रम स्वीकृनत ददिु पिेछ।
(८) उपनियम (५) बमोशजम जाँचबुझ गदाथ निवेदकलाइथ श्रम स्वीकृनत ददि िनमल्िे दे शखएमा
वविागले सोको जािकारी सात ददिनित्र निवेदकलाइथ ददिु पिेछ।

10. श्रम इजाजत तर्ा श्रम स्वीकृनत दस्तुर: (१) नियम ७ बमोशजम श्रम इजाजत वा नियम ९ बमोशजम
श्रम स्वीकृनतको लानग दे हाय बमोशजमको दस्तुर लाग्िेछीः–
(क) छ मवहिासभमको अवनिको लानग प्रनतव्यशक्त पन्र हजार रूपैयाँ,
(ख) छ मवहिािन्दा बढी अवनिको लानग प्रनतव्यशक्त बीस हजार रूपैयाँ।
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(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि मन्त्रालयले िेपाल राजपत्रमा सूचिा
प्रकािि गरी आवश्यकता अिुसार दस्तुर हेरफेर गिथ सक्िेछ।
(३) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि ववदे िशस्र्त िेपाली राजदू तावास वा
कूटिीनतक नियोग माफथत श्रम स्वीकृनतको लानग निवेदि ददँदा उपनियम (१) मा उल्लेख िए
बराबरको पररवत्यथ ववदे िी मुद्रामा सभबशन्ित िेपाली राजदूतावास वा कूटिीनतक नियोगमा दस्तुर
बुझाउि सवकिेछ।

11. श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनतको अवनिीः (१) नियम ८ वा नियम ९ बमोशजम कुिै ववदे िी
िागररकलाइथ श्रनमकको रूपमा काममा लगाउि श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत ददँदा सामान्यतया
त्यस्तो ववदे िी िागररकको सभबन्िमा गृह मन्त्रालयबाट जारी िएको कायथ सहमनतको अवनििन्दा बढी
िहुिे गरी श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत ददिु पिेछ।
(२) नियम ८ वा नियम ९ बमोशजम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत ददँदा ववशिष्ठ दि प्राववनिक
ववदे िी श्रनमकलाइथ बढीमा पाँच वषथसभम र अन्य ववदे िी श्रनमकलाइथ बढीमा तीि वषथसभमको लानग श्रम
इजाजत वा श्रम स्वीकृनत ददि सवकिेछ।
(३) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि वविेष पररशस्र्नतमा दे िको िैशिक,
सामाशजक, ववज्ञाि प्रववनि र गैर िाफामुलक सं घ, सं स्र्ा जस्ता िेत्रमा वविेष योगदाि गरे का, राष्ट्रवहत र
जिकल्यार्मा उल्ले खिीय योगदाि गरे का ववदे िी श्रनमकलाई वविागले मन्त्रालयको स्वीकृनत नलई
बढीमा दुई वषथसभम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनतको अवनि र्प गिथ सक्िेछ।

12. श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनतको अवनि र्पको लानग निवेदि ददिु पिे: (१) रोजगारदाताले

नियम ८

वा नियम ९ बमोशजम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत प्राप्त गरी आफ्िो प्रनतष्ठािमा कायथरत ववदे िी
ु न्दा तीस
श्रनमकको श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनतको अवनि र्प गिथ चाहेमा त्यस्तो अवनि समाप्त हुिि
ददि अगावै दे हायका वववरर् कागजात सवहत वविागसमि निवेदि ददिु पिेछ:–
(क) ववदे िी श्रनमकको कायथ सभपादि स्तर,
(ख) िेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको कायथ सहमनत आवश्यक पिे िए त्यस्तो कायथ
सहमनतपत्रको प्रनतनलवप,
(ग)

ववदे िी श्रनमकलाई िमिीः प्रनतस्र्ापि गदै िेपाली िागररकलाई दि बिाउि पेि
िएको योजिाको प्रगनत वववरर्,

(घ)

नियम १० को उपनियम (१) बमोशजमको दस्तुर बुझाएको रनसद वा निस्सा,

(ङ)

वविागले आवश्यक ठािेका अन्य कागजात वववरर्हरु ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त निवेदि जाँचबुझ गदाथ व्यहोरा मिानसब दे खेमा वविागले
नियम ११ को उपनियम (३) को अिीिमा रही त्यस्तो ववदे िी श्रनमकको श्रम इजाजत वा श्रम
स्वीकृनतको अवनि र्प गररददि सक्िेछ।

13. ववदे िी श्रनमकको सङ्खख्या तर्ा अनिलेख : (१) ववदे िी लगािी िएको वा ववदे िी सहयोगबाट सञ्चानलत
कुिै प्रनतष्ठािमा ववदे िी िागररकलाइथ काममा लगाउँदा िेपाल सरकार र त्यस्तो ववदे िी सरकार वा
सं स्र्ाबीच कुिै सभझौता िएको रहेछ ििे सोही सभझौतामा उल्लेख िएको सङ्खख्यामा र त्यस्तो
सभझौता ििएकोमा बढीमा तीि जिा ववदे िी िागररकलाइथ अनिलेख राखी त्यस्तो प्रनतष्ठािमा काम गिथ
श्रम इजाजत ददि सवकिेछ।
ँ िएको कुिै सभझौता बमोशजम श्रम
(२) कूटिीनतक उन्मुशक्त पाउिे वा िेपाल सरकारसग
इजाजत नलिु िपिे अवस्र्ामा बाहेक कुिै पनि रोजगारदाताले आफ्िो प्रनतष्ठािमा चावहिे कुल
श्रनमकको पाँच प्रनतितसभमको सङ्खख्या िन्दा बढी हुिे गरी ववदे िी श्रनमकलाइथ काममा लगाउि पाउिे
छै ि।
(३) ऐिको दफा २३ को उपदफा (२) बमोशजम िेपाल सरकारसँग िएको कुिै सभझौता
बमोशजम श्रम स्वीकृनत नलिु िपिे र नियम ८ वा

नियम ९ बमोशजम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत

प्राप्त ववदे िी श्रनमकको अद्यावनिक अनिलेख वविागले अिुसूची-५ बमोशजमको ढाँचामा राख्नु पिेछ।
(४) ऐिको दफा २३ बमोशजम श्रम स्वीकृनत नलिु िपिे र दफा २४ बमोशजम श्रम इजाजत
नलिुपिे श्रनमकलाइथ काममा लगाउिे रोजगारदाताले त्यस्ता श्रनमकको अिुसूची…५ बमोशजम वविागमा
अनिलेख राख्न लगाउिु अशघ कुटिीनतक उन्मुशक्त पाउिे वा िेपाल सरकारसँग िएको सभझौता
बमोशजम दस्तुर िलाग्िे ििी उल्लेख िएको बाहेक नियम १० को उपनियम (१) बमोशजमको दस्तुर
वविागमा बुझाउिु पिेछ।
(५) ऐि बमोशजम अनिले ख राख्नु पिे श्रनमकलाइथ अनिले ख िराखी काममा लगाएको पाइएमा
वविागले त्यस्तो श्रनमकलाइथ काममा लगाउिे रोजगारदातालाइथ नियम १० को उपनियम (१) बमोशजम
लाग्िे दस्तुरको दोब्बर दस्तुर नतिथ लगाइथ त्यस्तो श्रनमकको अनिले ख राख्नेछ।

14. श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत खारे ज गिथ सक्िेीः ऐि तर्ा यस नियमावली बमोशजम प्रदाि गररएको
श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत वविागले दे हायको अवस्र्ामा खारे ज गिथ सक्िेछ:–
(क)

श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत प्राप्त व्यशक्तलाइथ िेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट
प्रदाि गररएको कायथ सहमनत रद्द िएमा,

(ख)

श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत प्राप्त व्यशक्तले िेपाल सरकारलाई बुझाउिु पिे कर,
राजस्व, दस्तुर वा कुिै बाँकी बक्यौता तोवकएको अवनिनित्र िबुझाएमा,
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(ग)

श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत प्राप्त व्यशक्त प्रचनलत कािूि बमोशजम फौजदारी
अनियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाशर्त िएमा,

(घ)

श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत प्राप्त व्यशक्तलाइथ िेपालमा काम गिथ ददि रावष्ट्रय
सुरिाको दृविले उपयुक्त िदे शखएमा,

(ङ)

प्रचनलत कािूि बमोशजम ववदे िी िागररकले वहि गिुप
थ िे शजभमेवारी पूरा िगरे मा,
पालिा गिुथ पिे आचरर् प्रनतकूल काम गरे को पाइएमा वा सावथजनिक सदाचार र
िैनतकता प्रनतकूल हुिे कुिै काम गरे मा।

15. अिुगमि गिुथ पिे : (१) नियम ८ वा नियम ९ बमोशजम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत प्राप्त गरी काम
गरे का श्रनमक र नियम १३ को उपनियम (३) बमोशजम अनिले ख राशखएका ववदे िी श्रनमकको
सभबन्िमा अिुगमि गिे, गराउिे शजभमेवारी वविागको हुिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम अिुगमि गदाथ कुिै ववदे िी िागररकले ऐि वा यस नियमावली
बमोशजम श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृनत िनलइथ वा अनिलेख िराखी कुिै प्रनतष्ठािमा काम गरे को
पाइएमा वविागले त्यस्तो ववदे िी िागररकलाइथ तुरून्त कामबाट हटाउि सभबशन्ित रोजगारदातालाइथ
आदे ि ददिेछ।

पररच्छे द - ४
काम गिे समय तर्ा पाररश्रनमक

16. काम गिे समयको नििाथरर्ीः (१) रोजगारदाताले प्रनतष्ठािको कामको प्रकृनतको आिारमा प्रनतष्ठािमा
काम गिे समयको नििाथरर् गरी सोको जािकारी सबै श्रनमकलाइथ गराउिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम काम गिे समय नििाथरर् गदाथ रोजगारदाताले प्रनतष्ठािको कामको
प्रकृनतको आिारमा श्रनमकलाइथ आलोपालोमा काममा लगाउि सवकिे गरी समय नििाथरर् गिथ
सक्िेछ।

17. ववश्रामको लानग र्प समय ददिु पिेीः रोजगारदाताले तीि बषथ उमेर ििाघेको शििु िएका मवहला
श्रनमकलाइथ शििुलाइथ स्तिपाि तर्ा हेरचाहको लानग र गिथवती मवहला श्रनमकलाइथ ऐिको दफा २८
को उपदफा (२) बमोशजमको ववश्रामको समय बाहेक एकै पटक वा पटक पटक गरी र्प आिा
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घण्टा ववश्रामको लानग समय ददिु पिेछ। त्यसरी प्रदाि गररएको र्प ववश्रामको समयलाई काम गिे
समयमा गर्िा गररिेछ।

18. जन्म दताथ प्रमार् पत्र पेि गिुपथ िे: (१) प्रसूनत नबदामा बसेको मवहला श्रनमकले त्यस्तो नबदा समाप्त
िएको नमनतले तीि मवहिानित्र शििुको जन्म दताथ प्रमार्पत्रको प्रनतनलवप र त्यस्तो प्रमार्पत्र ििए
शििु जन्मेको अस्पताल वा स्वास््यचौकीबाट जारी िएको शििु जन्मेको प्रमार् कागज(बर्थ
सवटथवफकेट) को प्रनतनलवप रोजगारदाता समि पेि गिुथ पिेछ ।
(२) उवपियम (१) बमोशजमको जन्मदताथ प्रमार्पत्र पेि गरे पनछ रोजगारदाताले त्यस्तो
श्रनमकको प्रसूनत नबदा स्वीकृत गररददिु पिेछ।
(३) कुिै मवहला श्रनमक वा श्रनमकको प्ीबाट मृत शििु जन्मेमा वा निजको गिथ पति
िएकोमा त्यस्तो श्रनमकले ऐि वा यस नियमावली बमोशजम पाउिे प्रसूनत नबदा तर्ा सुवविाको लानग
सभबशन्ित अस्पताल वा स्वास््य चौकीबाट शििु जन्मेको प्रमार् कागज (बर्थ सवटथवफकेट) वा गिथपति
िएको कुरा जनििे स्वास््य जाँच प्रनतवेदि (मेनडकल ररपोटथ) पेि गिुथ पिेछ।

19. पाररश्रनमक कट्टा गिे तररका: (१) ऐिको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजम कुिै
श्रनमकले नतिथ बुझाउिु पिे रकम निजको पाररश्रनमकबाट कट्टा गिुथ पदाथ त्यस्तो रकम कट्टा गिथ
ददइएको आदे ि वा निर्थयमा अवनि तोवकएकोमा सोही अवनिनित्र र अवनि ितोवकएकोमा त्यस्तो
श्रनमकले पाउिे मानसक पाररश्रनमकको पचास प्रनतितमा िबढाई त्यस्तो आदे ि वा निर्थय बमोशजमको
रकम असुल ििएसभम कट्टा गिुथ पिेछ।
(२) रोजगारदाताले श्रनमकलाइथ निजको पाररश्रनमकबाट कट्टा हुिे गरी कुिै सेवा सुवविा उपलब्ि
गराएको रहेछ ििे त्यस्तो सेवा वा सुवविा उपलब्ि गराए बापत श्रनमकको पाररश्रनमकबाट रकम कट्टा
गदाथ मानसक पाररश्रनमकको बढीमा तेत्तीस प्रनतितका दरले कट्टी गिथ सक्िेछ।
(३) कुिै श्रनमकले ऐिको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोशजमको कारर्बाट
रोजगारदातालाइथ कुिै रकम नतिथ बुझाउि पिे िएमा त्यस्तो रकम निजको मानसक पाररश्रनमकको
बढीमा तेत्तीस प्रनतितका दरले कट्टा गिथ सक्िेछ।
(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि रोजगारीको अन्त्य हुिे
समयको कारर्बाट तेत्तीस प्रनतितका दरले मात्र त्यस्तो रकम असुल हुिे अवस्र्ा िदे शखएमा
रोजगारदाताले त्यस्तो श्रनमकको रोजगारी अवनि, समय वा कामको आिारमा सोिन्दा बढी दरमा
पाररश्रनमक कट्टा गिथ सक्िेछ।
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(५) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि ऐिको दफा ३८ को उपदफा
(१) को खण्ड (छ) बमोशजम सामूवहक सभझौतामा िै पाररश्रनमकबाट कट्टा गररिे रकमको प्रनतित
नििाथरर् िएकोमा सोही बमोशजम हुिेछ।
(६) यस नियम बमोशजम कट्टा गररिे रकमको प्रनतितको नििाथरर् गदाथ श्रनमकले ट्रेड
युनियिलाइथ बुझाउिु पिे िुल्क, सामूवहक सौदाबाजी िुल्क र िागररक लगािी कोषमा जभमा गिुथ पिे
रकम छु ट्याइथ बाँकी हुि आउिे रकमको आिारमा गिुथ पिेछ।

20. साप्तावहक नबदाको पाररश्रनमक ददिु पिे: रोजगारदाताले साप्तावहक नबदामा रहेको श्रनमकलाई त्यसरी
नबदा बसेको अवनिको समेत पाररश्रनमक ददिु पिेछ।

21. बैंक वा ववत्तीय संस्र्ा माफथत िुक्तािी गिे गरी तोक्ि सक्िेीः मन्त्रालयले बैंवकङ्ग सेवाको उपलब्िताको
आिारमा

कुिै खास िेत्रमा

कुिै खास प्रकारका रोजगारदाताले श्रनमकलाइथ पाररश्रनमक वा सुवविा

रकम िुक्तािी गदाथ बैङ्क वा ववत्तीय सं स्र्ा माफथत मात्र गिे गरी तोक्ि सक्िेछ।

पररच्छे द-५
सञ्चयकोष, उपदाि र असिमताको प्रनतित

22. सञ्चयकोषको रकम जभमा गिेीः (१) रोजगारदाताले योगदािमा आिाररत सामाशजक सुरिा ऐि, २०७४
बमोशजम सामाशजक सुरिा कोष स्र्ापिा िइथ सञ्चालिमा िआएसभम आफूले काममा लगाएका
ँ ै ले छु ट्टै खाता
श्रनमकको सञ्चयकोष बापतको रकम सञ्चयकोषमा, स्वीकृत अवकाि कोषमा वा आफ
खोली जभमा गिुथ पिेछ।
(२) उवपियम (१) बमोशजम रोजगारदाताले जभमा गरे को रकम योगदािमा आिाररत सामाशजक
सुरिा ऐि, २०७४ को दफा २० बमोशजम रोजगारदाता सूचीकरर् िएको नमनतले छ मवहिानित्र
एकमुष्ठ वा बढीमा तीि वकस्तामा सोही ऐिको दफा २६ बमोशजम स्र्ावपत सामाशजक सुरिा कोषमा
हस्तान्तरर् गिुथ पिेछ।

23. उपदािको रकम जभमा गिेीः (१) रोजगारदाताले योगदािमा आिाररत सामाशजक सुरिा ऐि, २०७४
बमोशजम सामाशजक सुरिा कोष स्र्ापिा िइथ सञ्चालिमा िआएसभम आफूले काममा लगाएका
ँ ै ले छु ट्टै
श्रनमकको उपदाि बापतको रकम िागररक लगािी कोषमा, स्वीकृत अवकाि कोषमा वा आफ
खाता खोली जभमा गिुथ पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम जभमा गरे को रकम र ऐि प्रारभि हुँदाका बखत प्रचनलत कािूि
बमोशजम स्र्ावपत अवकाि कोष वा त्यस्तै अन्य कुिै कोषमा सशञ्चत वा रोजगारदाताको शजभमामा
रहेको श्रनमकको उपदाि बापतको रकम योगदािमा आिाररत सामाशजक सुरिा ऐि, २०७४ को दफा
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२० बमोशजम रोजगारदाता सूचीकरर् िएको नमनतले दुइथ वषथनित्र एकमुष्ठ रूपमा वा बढीमा चार
वकस्तामा सोही ऐिको दफा २६ बमोशजम स्र्ावपत सामाशजक सुरिा कोषमा हस्तान्तरर् गिुथ पिेछ।
(३) उपनियम(२) बमोशजम उपदािको रकम हस्तान्तरर् गदाथ दे हाय बमोशजम हस्तान्तरर् गिुथ
पिेछीः˗
(क) सं वत् २०७४ िाद्र १९ गते अशघको उपदाि वहसाब गदाथ त्यसरी उपदाि वहसाब
गरे को नमनतमा कायम रहेको श्रनमकको पाररश्रनमकलाइथ निजले खाइपाइ आएको
पाररश्रनमक मािी श्रम नियमावली, २०५० को नियम २३ बमोशजम हुि आउिे
रकम,
(ख) सभवत् २०७४ िाद्र १९ गते पनछको उपदाि वहसाब गदाथ ऐिको दफा ५३ को
उपदफा (१) बमोशजम

हुि आउिे रकम ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि यो नियमावली प्रारभि हुँदाका
बखत कसै ले ऐिको दफा ५३ मा उल्लेख िएको दरिन्दा बढी उपदाि सुवविा प्राप्त गरे को रहेछ ििे
त्यस्तो उपदाि रकममध्ये ऐिमा उशल्लशखत दरको हदसभमको रकम योगदािमा आिाररत सामाशजक
सुरिा ऐि, २०७४ को दफा २६ बमोशजम स्र्ापिा िएको सामाशजक सुरिा कोषमा जभमा गिुथ
पिेछ। त्यसरी जभमा गरी बाँकी रहि आएको रकम सभबशन्ित श्रनमकले प्राप्त गिे गरी आवश्यक
व्यवस्र्ा गिुथ पिेछ।

24. श्रनमकलाइथ सञ्चयकोष वा उपदाि बापतको रकम िुक्तािी ददि सक्िेीः नियम २२ को उपनियम (१) वा
नियम २३ को उपनियम (१) बमोशजम रोजगारदाताले छु ट्टै खाता खोली जभमा गरी राखेको सञ्चयकोष
वा उपदाि बापतको रकम नियम २२ को उपनियम (२) वा नियम २३ को उपनियम (२) बमोशजम
सामाशजक सुरिा कोषमा जभमा गिुथ अगावै कुिै श्रनमकको रोजगारी अन्त्य वा मृत्यु िएमा
रोजगारदाताले त्यस्तो रकम सभबशन्ित श्रनमक वा नियम ७४ को उपनियम (३) को खण्ड (ख)
बमोशजम निजको पररवारको सदस्यलाइथ िुक्तािी ददि सक्िेछ।

25. फरफारख गिुथ पिेीः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि रोजगारदाता र
श्रनमकनबच सञ्चयकोष वा उपदाि बापतको रकम सभबन्िमा वववाद उत्पन्न िइथ यवकि हुि िसकेमा वा
त्यस्तो रकम रोजगारदाताले प्रनतष्ठािमा कायथरत श्रनमकलाइथ ऋर् वा सापटी ददएको कारर्बाट
तत्काल सामाशजक सुरिा कोषमा जभमा गिथ िसक्िे िएमा कायाथलयले

रोजगारदाता र श्रनमकसँग

परामिथ गरी उक्त रकम फरफारख गिथ आदे ि ददि सक्िेछ। त्यसरी आदे ि ददएमा रोजगारदाताले
दुई वषथनित्र त्यस्तो रकम फरफारख गररसक्िु पिेछ।

11

www.lawcommission.gov.np

26. असिमताको प्रनतित नििाथरर्: (१) कुिै श्रनमक कायथस्र्लमा काम गदाथ दुघट
थ िामा परी अङ्गिङ्ग िइथ
काम गिथ असिम िएमा त्यस्तो श्रनमकले त्यसरी दुघट
थ िामा परी उपचार गराउँदा वा अस्पतालबाट
नडस्चाजथ िएको नमनतले एक वषथनित्र असिमताको प्रनतित नििाथरर्को लानग कायाथलयमा निवेदि ददि
सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कसै को निवेदि परे मा कायाथलयले त्यस्तो श्रनमकलाइथ निजको
असिमताको प्रनतित नििाथरर्को लानग मन्त्रालयले तोकेको िेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पताल,
स्वास््य सं स्र्ा वा िेपाल सरकारबाट गदठत मेनडकल बोडथमा ले खी पठाउिु पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम कायाथलयबाट कुिै श्रनमकको असिमताको प्रनतित नििाथरर्को
लानग लेखी आएमा सभबशन्ित अस्पताल, स्वास््य सं स्र्ा वा मेनडकल बोडथले अिुसूची-६ बमोशजम
त्यस्तो श्रनमकको असिमता प्रनतित नििाथरर् गिुथ पिेछ।
(४) उपनियम (२) बमोशजम असिमता प्रनतित नििाथरर् गररएको कुिै श्रनमकलाइथ िनतपूनतथ
ददँदा ऐिको दफा ५५ को उपदफा (१) बमोशजमको रकमलाइथ ितप्रनतित असिमता िए बापत
पाउिे िनतपूनतथ रकम मािी सोही आिारमा सभबशन्ित बीमा कभपिीले िनतपूनतथ ददिु पिेछ।

पररच्छे द-६
श्रनमक आपूनतथ इजाजतपत्र

27. इजाजतको लानग निवेदि ददिु पिेीः (१) श्रनमक आपूनतथ गिथको लानग इजाजतपत्र नलि चाहिे कभपिीले
सभबशन्ित िेत्रको कायाथलय समि र एकिन्दा बढी कायाथलय रहेको िेत्रको हकमा वविाग समि
अिुसूची-७ बमोशजमको ढाँचामा निवेदि ददि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि ददँदा निवेदि सार् दे हायका कागजात, वववरर् सं लग्ि गिुथ
पिेछीः˗
(क) कभपिी दताथ प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रनतनलवप,
(ख) कभपिीको प्रबन्ि पत्र र नियमावलीको प्रमाशर्त प्रनतनलवप,
(ग)

स्र्ायी ले खा िभबर वा मूल्य अनिवृवि कर दताथ प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रनतनलवप,

(घ)

प्रचनलत कािूि बमोशजम िेपाल सरकारलाइथ नतिुथ बुझाउिु पिे कर वा राजश्व च ुक्ता
गरे को निस्सा,

(ङ)

कभपिीका सञ्चालकहरुको िागररकता प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रनतनलवप,

(च)

कुि काम वा सेवाको लानग श्रनमक आपूनतथ गिथ चाहेको हो सोको वववरर्,
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(छ) वविाग वा कायाथलयले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात, वववरर् ।

28. इजाजतपत्र ददिुपिेीः (१) नियम २७ बमोशजम प्राप्त निवेदि जाँचबुझ गदाथ व्यहोरा मिानसब दे शखएमा
वविाग वा कायाथलयले पन्र ददिनित्र अिुसूची–८ बमोशजमको इजाजतपत्र दस्तुर र सोही अिुसूचीमा
उल्लेख िए बराबरको िरौटी वा बैंक ग्यारे ण्टी नलइथ अिुसूची–९ बमोशजमको ढाँचामा इजाजतपत्र ददिु
पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम इजाजतपत्र ददँदा वविाग वा कायाथलयले इजाजतपत्रमा श्रम
आपूनतथकताथले पालिा गिुथ पिे आवश्यक ितथहरु उल्लेख गिथ सक्िेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको तोवकएका ितथहरूको पालिा गिुथ सभबशन्ित इजाजतप्राप्त श्रनमक
आपूनतथकताथको कतथव्य हुिछ
े ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि जाँचबुझ गदाथ इजाजतपत्र ददि मिानसब िदे शखएमा वविाग
वा कायाथलयले सोको कारर् सवहतको नलशखत जािकारी सातददि नित्र निवेदकलाई ददिु पिेछ।
(५) यो नियमावली प्रारभि हुँदाका बखत सञ्चालिमा रहेका श्रनमक आपूनतथकताथले यो नियमावली
प्रारभि िएको छ मवहिानित्र श्रनमक आपूनतथकताथको इजाजतपत्र नलिु पिेछ।

29. बैंक ग्यारे ण्टीको अवनि : नियम २८ बमोशजम इजाजतपत्र जारी गदाथ इजाजतपत्रवालाले िरौटी बापत
बैंक ग्यारे ण्टी ददएमा त्यस्तो बैंक ग्यारे ण्टीको अवनि इजाजतपत्र बहाल रहिे अवनििन्दा कभतीमा तीि
मवहिा बढी अवनिको हुि ु पिेछ।

30. इजाजतपत्र िवीकरर्: (१) नियम २८ बमोशजम इजाजतप्राप्त कभपिीले आफूले प्राप्त गरे को इजाजतपत्र
िवीकरर् गराउि प्रत्येक वषथ असोज मसान्तनित्र दे हायका वववरर् कागजात सवहत त्यस्तो इजाजतपत्र
जारी गिे वविाग वा कायाथलयसमि निवेदि ददिु पिेछीः(क) गत आनर्थक वषथको आय वववरर् बुझाएको िरपाई वा सोिन्दा अशघल्लो आनर्थक
वषथको कर च ुक्ता प्रमार्पत्रको प्रनतनलवप,
(ख) नियम ३१ बमोशजमको वववरर् बुझाएको निस्सा,
(ग)

ँ ा बैंक ग्यारे ण्टी राखेको िए त्यस्तो बैंक ग्यारे ण्टी िवीकरर् गरे को
इजाजतपत्र नलद
प्रमार्,

(घ)

अिुसूची-८ बमोशजमको िवीकरर् दस्तुर ।

(२) उपनियम(१)बमोशजमको अवनिनित्र इजाजतपत्र िवीकरर् िगराउिे श्रम आपूनतथकताथले सोही
आनर्थक वषथनित्र िवीकरर्को लानग निवेदि ददएमा भयाद िुक्तािी िएको प्रत्येक मवहिाको लानग
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िवीकरर् दस्तुरको दि प्रनतितले हुि आउिे रकम र्प दस्तुर नलइथ वविाग वा कायाथलयले त्यस्तो
इजाजतपत्र िवीकरर् गररदि सक्िेछ।

31. इजाजतपत्रवालाले वववरर् बुझाउिु पिे:

ऐि वा यस नियमावली बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त गरे को

कभपिीले ऐिको दफा ६० बमोशजमको अवनिनित्र इजाजतपत्र जारी गिे वविाग वा कायाथलय समि
दे हायका वववरर् बुझाउिु पिेछीः–
(क) गत आनर्थक वषथमा आपूनतथ गररएका श्रनमकहरुको वववरर्, सङ्खख्या, कायथरत प्रनतष्ठाि
र मुख्य रोजगारदाताको िाम,
(ख) आपूनतथ गररएका श्रनमकलाई ववतरर् गरे को पाररश्रनमक, ित्ता, सुवविा तर्ा प्रत्येक
श्रनमकको सामाशजक सुरिा कोषमा जभमा िएको योगदाि रकमको वववरर्,
(ग)

श्रम अनडट गरे को प्रनतवेदि,

(घ)

कभपिीको ठे गािा, सञ्चालकको िाम, सभपकथ िभबर, कभपिी सभबन्िी कुिै वववरर्
पररवतथि िएमा सोको वववरर्।

32. इजाजतपत्र निलभबि: (१) दे हायको अवस्र्ामा वविाग वा कायाथलयले श्रनमक आपूनतथकताथको इजाजतपत्र
निलभबि गिथ सक्िेछीः–
(क) श्रनमक आपूनतथकताथले ऐिको दफा ६० बमोशजमको अवनिनित्र नियम ३१ बमोशजम
बुझाउिु पिे वववरर् िबुझाएमा,
(ख) ऐिको दफा ६२ को उपदफा (६) बमोशजम जररबािा िएकोमा त्यस्तो जररबािा
वविाग वा कायाथलयले तोकेको अवनिनित्र िबुझाएमा,
(ग) नियम २८ को उपनियम (२) बमोशजम तोवकएका ितथहरूको पालिा िगरे मा।
(२) उपनियम (१) बमोशजम इजाजतपत्र निलभबि गिुथ अशघ त्यस्तो श्रनमक आपूनतथकताथलाइथ
आफ्िो सफाइथ पेि गिथ सात ददिको मौका ददिु पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम तोवकएको अवनिनित्र सफाइथ पेि िगरे मा वा पेि गरे को सफाइथ
सन्तोषजिक िदे शखएमा वविाग वा कायाथलयले त्यस्तो श्रनमक आपूनतथकताथको इजाजत एक पटकमा छ
मवहिासभमको लानग निलभबि गिथ सक्िेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम निलभबि िएको श्रनमक आपूनतथकताथले निलभबि िएको अवनििर
श्रनमक आपूनतथ गिथ पाउिे छै ि।
तर निलभबि हुि ु

अगानड आपूनतथ गरे का श्रनमकलाई निरन्तर काममा लगाउि बािा पिे

छै ि।
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(५) श्रनमक आपूनतथकताथले ऐि र यस नियमावलीमा तोवकएको ितथ तर्ा ददइएका निदे ििहरु
पालिा गरे को प्रमार् सवहत निलभबि फुकुवा गिथ निवेदि ददएमा वविाग वा कायाथलयले जाँचबुझ गदाथ
निवेदिको व्यहोरा साँचो दे शखएमा निलभबि फुकुवा गिथ सक्िेछ।
(६) वविाग वा कायाथलयले ऐि र यस नियमावली बमोशजम श्रनमक आपूनतथकताथलाइथ निलभबि
गरे को सूचिा आफ्िो वेबसाइटमा राख्नु पिेछ ।

33.

मुख्य रोजगारदाताको दावयत्व: ऐि र यस नियमावलीमा ले शखएको अनतररक्त मुख्य रोजगारदाताको
दावयत्व दे हाय बमोशजम हुिछ
े :–
(क) ऐि र नियमावली बमोशजम मुख्य रोजगारदाताले श्रनमकलाइथ उपलब्ि गराउिे
पाररश्रनमक र ित्ता बाहेक अन्य सेवा सुवविामा प्रनतष्ठािका श्रनमक र श्रनमक
आपूनतथकताथ माफथत कायथरत श्रनमकबीच िेदिाव िगिे,
(ख) आपूनतथ िएका श्रनमकहरुको व्यशक्तगत अनिलेख र हाशजरी अनिलेख राख्ने, राख्न
लगाउिे,
(ग)

श्रनमक आपूनतथकताथ कभपिीलाई सभझौता बमोशजमको िुक्तािी गिुप
थ िे रकम
सभझौतामा तोवकएमा सो अवनि वा समयमा र सभझौतामा ितोवकएकोमा मानसक
रुपमा िुक्तािी ददिे,

(घ)

नियम ३७ बमोशजम गठि हुिे सुरिा तर्ा स्वास््य सनमनतमा श्रनमक आपूनतथकताथ
माफथत कायथरत श्रनमकलाइथ समावेि गिे ।

पररच्छे द-७
व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य िीनत

34. व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य सभबन्िी िीनत बिाउिु पिे: (१) ऐि तर्ा यस नियमावलीमा अन्यत्र
ले शखएको बाहेक रोजगारदाताले कायथस्र्लमा कायथरत श्रनमक तर्ा अन्य व्यशक्तको सुरिा तर्ा स्वास््य
सभबन्िी िीनत बिाउँदा प्रनतष्ठािको कायथ प्रकृनत अिुसार कायथस्र्लमा अपिाउिु पिे सुरिा सतकथता,
श्रनमकको स्वास््य, कायथस्र्लमा हुिसक्िे सभिाववत दुघट
थ िा, कायथस्र्लमा मेशििरी यन्त्र उपकरर्
सञ्चालि गदाथ अपिाउिु पिे साविािी, स्वास््यका दृविले सं वेदििील मानििे रसायनिक पदार्थको प्रयोग
गदाथ अपिाउिु पिे साविािी लगायत व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््यको सुनिशितता गिे आिारलाइथ
समेवटिे गरी बिाउिु पिेछ।

15

www.lawcommission.gov.np

(२) उपनियम (१) बमोशजम रोजगारदाताले व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य सभबन्िी िीनत
बिाउँदा नियम ३७ बमोशजम सुरिा तर्ा स्वास््य सनमनत गठि िएकोमा सो सनमनत र त्यस्तो सनमनत
गठि ििएमा सभबशन्ित कायथस्र्लमा कायथरत श्रनमक वा ट्रेड युनियिका प्रनतनिनिसँग परामिथ गिुथ
पिेछ।

35. रोजगारदाताको कतथव्य : ऐिको दफा ६९ को उपदफा (१) मा लेशखएका अनतररक्त रोजगारदाताको
श्रनमक प्रनतको कतथव्य दे हाय बमोशजम हुिेछीः(क) कामको नसलनसलामा कुिै श्रनमक दुघट
थ िामा परे मा वा नबरामी परे मा त्यस्तो
श्रनमकलाइथ उपचारको लानग तत्काल अस्पताल वा स्वास््य केन्द्रसभम लै जािको लानग
आवश्यक व्यवस्र्ा गिे,
(ख) रोजगारदाताले श्रनमकप्रनत पूरा गिुथ पिे अन्य व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य
सभबन्िी दावयत्व निवाथह गरे को कुराको जािकारी कायाथलयलाइथ ददिे।

36. उत्पादिकताथ, आयातकताथ र आपूनतथकताथको कतथव्यीः कायथस्र्लमा प्रयोग हुिे रसायनिक पदार्थको सुरशित
प्रयोग, िण्डारर्, प्रयोगमा आउि िसक्िे रसायनिक पदार्थको व्यवस्र्ापि तर्ा त्यसको असरबाट बच्िे
उपायको बारे मा रोजगारदातालाइथ समयमै पयाथप्त जािकारी गराउिु सभबशन्ित उत्पादिकताथ, आयातकताथ
र आपूनतथकताथको कतथव्य हुिछ
े ।

37. सुरिा तर्ा स्वास््य सनमनतको गठि : (१) ऐिको दफा ७४ को उपदफा (१) बमोशजम बीस जिा वा
सोिन्दा बढी श्रनमक कायथरत प्रनतष्ठािमा रोजगारदाताले दे हाय बमोशजमका सं योजक तर्ा सदस्य रहेको
एक सुरिा तर्ा स्वास््य सनमनत गठि गिुथ पिेछीः(क) रोजगारदाता वा निजले तोकेको प्रनतष्ठािको व्यवस्र्ापकीय
तहको श्रनमक

–सं योजक,

(ख) प्रनतष्ठािमा रहेको आनिकाररक ट्रेड युनियिको तफथबाट
एक जिा मवहला सवहत बढीमा तीिजिा

–सदस्य,

(ग) प्रनतष्ठािले तोकेको स्वास््यकमी सवहत व्यवस्र्ापकले
तोकेको तीिजिा

–सदस्य,

(घ) प्रनतष्ठािको सुरिा हेिे शजभमेवारी पाएको श्रनमकमध्ये बररष्ठ श्रनमक

–सदस्य।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि रोजगारदाताले
तीिसय जिािन्दा बढी श्रनमक कायथरत प्रनतष्ठािमा सुरिा तर्ा स्वास््य सनमनत गठि गदाथ तीिजिा
श्रनमक र्प गिथ सक्िेछ।
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(३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोशजमका सदस्य मिोियि गिे शजभमेवारी आनिकाररक ट्रेड
युनियिको हुिछ
े । आनिकाररक ट्रेड युनियिको निवाथचि ििएको अवस्र्ामा प्रनतष्ठािमा कायम रहेका
ट्रेड युनियि वा श्रनमकहरुले आपसी सहमनतमा छिौट गरी सदस्य मिोियि गिथ सक्िेछि्।
(४) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको बैठक वषथमा कभतीमा चार पटक बस्िेछ।
(५) सनमनतको बैठक सं योजकले बोलाएको नमनत, समय, स्र्ािमा बस्िेछ।
(६) सनमनतले बैठकमा प्रनतष्ठािको कुिै पदानिकारी, सुरिा तर्ा स्वास््य सभबन्िी जािकार
कुिै ववज्ञलाइथ आमन्त्रर् गिथ सक्िेछ।
(७) सनमनतको बैठकको कायथववनि र निर्थय प्रविया सनमनत आफैँले नििाथरर् गरे बमोशजम
हुिेछ।

38. सुरिा तर्ा स्वास््य सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार: (१) सुरिा तर्ा स्वास््य सनमनतको काम,
कतथव्य र अनिकार दे हायबमोशजम हुिेछीः(क) नियम ३४ बमोशजम बिाएको िीनतको कायाथन्वयि िए ििएको अिुगमि, मूल्याङ्कि
गिे,
(ख) व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य सभबन्िमा अपिाउिु पिे िीनत वा िैरहेको िीनतमा
सुिारको लानग रोजगारदातालाइथ सुझाव ददिे,
(ग) ऐि र नियमावलीमा उल्ले ख िएका व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य सभबन्िी
व्यवस्र्ाहरूको कायाथन्वयिको अिुगमि, मूल्याङ्कि गरी रोजगारदातालाइथ

सुझाव

ददिे ।
(२) ऐिको दफा ७४ को उपदफा (३) मा उल्लेख िएको अनतररक्त वविाग वा कायाथलयले
व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य सभबन्िमा रोजगारदातालाइथ ददएको निदे िि वा आदे िको पालिा
गिु,थ गराउिु सुरिा तर्ा स्वास््य सनमनतको कतथव्य हुिछ
े ।

39. व्यवसायजन्य

सुरिा

तर्ा

स्वास््य

सभबन्िी

वविेष

व्यवस्र्ाीः

दे हायका

कामसँग

सभबशन्ित

रोजगारदाताले पालिा गिुथ पिे व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य सभबन्िमा दे हायबमोशजम गिुथ
गराउिु पिेछीः–
ँ ाको बचाउ गिे : ऐिा, काँच, पारो, च ुभबक, प्ले ट, फलाम, कशङ्खिट, नसमेन्ट,
(क) आख
च ुिढुं गा, ववस्फोटक पदार्थ वा अन्य त्यस्तै वकनसमका वस्तुसँग सभबशन्ित काम गदाथ
त्यसबाट निस्किे िुलो, िुवाँ वा टु िाबाट तर्ा वेशल्डङ्ग वा ग्यास कवटङ्ग वा त्यस्तै
वकनसमका कायथको नसलनसलामा उत्पन्न हुिे हानिकारक वववकरर् वा रसायिबाट श्रनमक
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ँ ामा लाग्िसक्िे चोटपटक, पिथ सक्िे प्रनतकूल प्रिाव वा
तर्ा अन्य कुिै व्यशक्तको आख
ँ ाको बचाउि गिथ रोजगारदाताले आवश्यक सुरिात्मक साििको प्रयोग र
हानिबाट आख
ँ ाको नियनमत जाँच गिे व्यवस्र्ा गिुथ पिे,
अनिवायथ रूपमा आख
(ख) रासायनिक पदार्थको असरबाट बचाउिे:

श्रनमकलाई रासायनिक पदार्थ वा वववकरर्युक्त

वस्तुको प्रयोग हुिे कायथमा लगाउँदा त्यस्तो पदार्थको प्रयोगबाट श्रनमकको स्वास््यमा पिथ
सक्िे िकारात्मक असर वा हािी िोक्सािीबाट बचाउि रोजगारदाताले आवश्यक
सुरिात्मक साििको प्रयोग गिे व्यवस्र्ा नमलाउिे र त्यस्तो कायथमा सं लग्ि श्रनमकको
नियनमत स्वास््य जाँचको समेत व्यवस्र्ा नमलाउिु पिे,
(ग) प्रेसर प्लान्ट सञ्चालि गिे तररकाीः रोजगारदाताले कायथस्र्लमा प्रेसरप्लान्ट सञ्चालि गदाथ
दे हाय बमोशजम गिेीः–
(१)

कुिै मेशिि वायुमण्डलीय चापिन्दा बढी चापमा सञ्चालि गिुप
थ िे िएमा त्यस्तो
मेनसिको सुरशित कायथ सञ्चालि चाप ( ववकथङ प्रेसर ) िन्दा बढी चापमा सञ्चालि
गिथ िहुिे गरी आवश्यक प्रिावकारी सुरिात्मक उपाय अपिाउिे,

(२)

प्रनतष्ठािमा जनडत प्रेसर प्लान्ट तर्ा त्यसमा जनडत उपकरर्हरुको िमता र
अवस्र्ाको आिारमा व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य निरीिकले अनिकतम कायथ
सञ्चालि चाप तोक्िे,

(३) व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य निरीिकले प्रनतष्ठािमा जनडत प्रेसर प्लान्टको
सञ्चालि चाप ( ववकथङ प्रेसर ) तोक्दा त्यस्तो चापमा बढीमा एक वषथसभमको लानग
प्रेसर प्लान्ट सञ्चालि गिथ सक्िे गरी तोक्िे,
(४) प्रेसर प्लान्टको सञ्चालि तालीम प्राप्त वा अिुिवी व्यशक्तबाट गराउिु पिे,
(५) बोईलर, चापयुक्त िेसल वा वायुमण्डलीय चापिन्दा बढी चापमा सञ्चालि गररिे
अन्य यन्त्र तर्ा उपकरर् व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य निरीिकको
इजाजत नबिा सञ्चालि िगिे,
(६)

सञ्चालिमा रहेको प्रेसर प्लान्ट वा सोसँग सभबशन्ित अन्य यन्त्र उपकरर्ले
राम्ररी

काम

िगरे को

िङ्का

लागेमा

तुरुन्त

सोको

जािकारी

सभबशन्ित

व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य निरीिकलाई ददिु पिे।
(घ) आगलागीबाट बचाउिे : रोजगारदाताले कायथस्र्लमा कायथरत श्रनमकलाइथ आगलागीबाट
बचाउि दे हाय बमोशजमको व्यवस्र्ा नमलाउिु पिेीः…
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(१) आगोमा काम गिुथ पिे श्रनमकलाइथ आगोबाट हुिसक्िे चोटपटक वा स्वास््यमा
हुिसक्िे हािीबाट बचाउि आवश्यक सुरिात्मक पवहरि वा साििको प्रबन्ि
गिे,
(२) कायथस्र्लमा हुिसक्िे आगलानगबाट बच्ि आपत्कालीि द्वारको व्यवस्र्ा गिे,
(३) कायथस्र्लमा आगलानग िएमा तत्काल नििाउि पयाथप्त पािी सवहत आवश्यकता
अिुसार आगो नििाउिे आिुनिक यन्त्र उपकरर्, पयाथप्त चापयुक्त पािी पुग्िे
गरी हाईड्रेण्ट प्वाईण्ट र होज पाईपको व्यवस्र्ा गिे,
(४) आपत्कालीि अवस्र्ामा बावहर निस्किे बरण्डा तर्ा प्यासेज हरबखत खुला
राख्ने,
(५) आगलानग हुि गएमा तत्काल सबै श्रनमक तर्ा कमथचारीलाइथ सचेत गिथ अशग्ि
खतरा सङ्केत (फायर अलामथ) वा अन्य कुिै ध्वनि सङ्केत यन्त्रको व्यवस्र्ा गिे,
(६) आगो नििाउिे यन्त्रहरुको कभतीमा वषथको एकपटक निरीिर् तर्ा परीिर्
गराई त्यसको अनिले ख राख्ने ,
(७) बारुद, िाइट्रोशग्लनसररि, डायिामाईट, गि

पाउडर, व्लाविङ्ग

पाउडर, पारो

(मकथरी) वा अरु िातुको फुल्येटेड, फोशग्सग्िल फ्युज रकेट, परक्युिि क्याप,
नडटोिेटर, कारतुस वा िेपाल सरकारले समय समयमा िेपाल राजपत्रमा सूचिा
प्रकाशित गरी तोवकददए बमोशजमको प्रज्वलििील तर्ा ववष्फोटक पदार्थ वा
वविेष तररकाले िण्डारर् िगरे मा मािव स्वास्र् प्रनतकूल प्रिाव पािथ सक्िे
रसायिहरुको प्रयोग वा कारोबार गिे रोजगारदाताले त्यस्ता पदार्थ घिा
बस्तीिन्दा टाढा सुरशित तररकाबाट िण्डारर् गिुथ पिे र त्यस्ता वस्तुको
ओसारपोसार एवं प्रयोग गदाथ दि व्यशक्तद्वारा गिे, गराउिे।
(ङ) र्काि तर्ा आलस्यता हुि िददिेीः रोजगारदाताले कायथस्र्लमा लामो समयसभम निरन्तर
रूपमा कभप्युटरमा काम गिे वा मािनसक एवम् बौविक श्रम गिे श्रनमकलाइथ त्यस्तो
कामबाट र्काि वा आलश्यता हुि िददि सभिव िएसभम कायथस्र्लमा उपयुक्त कायथ
वातावरर् नमलाउिु पिे।

40. प्रेसर प्लान्ट तर्ा बोइलर परीिर् सभबन्िी व्यवस्र्ा : (१) रोजगारदाताले कायथस्र्लमा जनडत प्रेसर
प्लान्ट तर्ा बोइलरको परीिर् गदाथ दे हायका कुराहरुमा ध्याि ददिु पिेछ:–
(क) आिुनिक बिौट तर्ा गुर्स्तरको िए, ििएको,
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(ख) प्रेसर प्लान्ट तर्ा बोइलरलाई उपयुक्त तररकाबाट सभिार गरी सुरशित तवरले राखे
िराखेको,
(ग) प्रेसर प्लान्ट तर्ा बोइलरमा अनिकतम चापिन्दा बढी चापमा सञ्चालि िहुिे गरी
सेफ्टी िल्व, प्रेसर िेसल तर्ा बोइलरको सञ्चानलत चाप हेि थ उपयुक्त प्रेसर गेज तर्ा
तत्सभबन्िी अन्य कुिै उपकरर् जडाि िए, ििएको।
(२) प्रेसर प्लान्टमा नििाथररत कायथ सञ्चालि चापलाई प्रेसर गेजमा रातो शचन्हद्वारा अवङ्कत
गररएको हुि ु पिेछ।
(३) प्रेसर िेसलमा रहेको तरल पदार्थ निकाल्ि यसको तल्लो िागमा उपयुक्त ड्रेि वा िल्व
उपकरर् जडाि हुि ु पिेछ।
(४) प्रेसर िेसलको वाटर लेिल इशन्डकेटरलाई उपयुक्त तररकाले जडाि गररएको हुि ु पिेछ।
(५) प्रेसर िेसलको नसस्टमलाई अन्य िेसल वा चाप उत्पादि हुिे श्रोतबाट कुिै पनि समयमा
अलग्याउि सवकिे उपयुक्त स्टप िल्व हुि ु पिेछ।
(६) नसशत्तङ नसनलण्डरमा डाईजेि स्टीम ज्याकेट प्यान्स र अन्य चापमा काम हुिे िेसलमा
सेफ्टी िल्व र प्रेसर गेज अनिवायथ रुपमा जडाि गररएको हुि ु पिेछ।

41. सुरिात्मक उपाय अपिाउिेीः रोजगारदाताले कायथस्र्लमा जडाि िएको जोशखम युक्त मेशिि, औजार वा
उपकरर्बाट हुिसक्िे सभिाववत दुघट
थ िाबाट श्रनमक वा अन्य व्यशक्तलाइथ बचाउि दे हायबमोशजमको
सुरिात्मक उपाय अपिाउिु पिेछीः(क)

कायथस्र्लमा रहेको कुिै मेशिि सञ्चालि गिथ वा सञ्चालिमा रहेको कुिै मेशिि वा
उपकरर्को कुिै िागको निरीिर्, लुनिकेसि वा ममथतको काममा तालीम प्राप्त एवं
अिुिवी श्रनमकलाई मात्र लगाउिे,

(ख) कायथस्र्लमा जडाि िएको मेशििरी औजार वा उपकरर् हेि थ वा निरीिर् गिथ जािे
व्यशक्तलाइथ वववकरर् अवरोिक चश्मा, हेल्मेट तर्ा अन्य आवश्यक सुरिात्मक
पवहरि लगाएर मात्र त्यस्तो स्र्ािमा प्रवेि गिे व्यवस्र्ा नमलाउिे र त्यस्तो
मेशििरी औजार वा उपकरर् छु ि वा त्यसको िजीक जाि िनमल्िे गरी स्र्ाि हद
तोकी छे काबार लगाउिे,
(ग) कायथस्र्लमा जडाि िएको हाइड्रोनलक प्रेसर तर्ा अन्य यन्त्रद्वारा सञ्चालि हुिे
प्रेसहरु, मेटल उद्योगमा प्रयोग हुिे नमनलं ग मेनसिहरु, नलगोवटि मेसीि, सकथु लसथ
स्ले टि वप्रन्टीङ्ग मेसीि आदद तालीम प्राप्त र अिुिवी व्यशक्तद्वारा मात्र सञ्चालि गिे,
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(घ) पाङ्खरा, लत्ता, लत्ता चलाउिे सहायक, नगयर, ड्रम, क्लच, ड्राईनिङ्ग वेल्ट वा मेसीि
सञ्चालि गिे पावर जेिेरेटर, मोटर वा िशक्त सञ्चालि गिे अन्य जोशखमयुक्त
मेशिि वा उपकरर्को वररपरर सुरिाको लानग उपयुक्त छे कबारको व्यवस्र्ा गिे,
(ङ) ग्यास वेशल्डङ्ग वा आकथ वेशल्डङ्ग वा अन्य यस्तै कायथ गदाथ सवथसािारर् व्यशक्तलाई
असर िपिे गरी छु ट्टै सुरशित स्र्ािमा गिे,
(च) ममथत सभिारका लानग प्रयोग हुिे आवश्यक उपकरर् तर्ा औजारहरु टु टफुट
ििएको दुरूस्त अवस्र्ाको मात्र प्रयोग गिे,
(छ) मेशििरी उपकरर् सञ्चालिमा प्रयोग हुिे ववद्युतीय उपकरर् ववद्युत च ुहावट िहुिे
गरी नियनमत रूपमा जाँच गरी दुरूस्त अवस्र्ामा राख्नु पिे,
(ज) वकथिप सञ्चालि गदाथ सवथसािारर्लाई असर िपिे गरी छु ट्टै पावकथङ्ग वा मालसामाि
राख्ने सुरशित स्र्ािको व्यवस्र्ा गिे।

42. गह्रौं िारी उठाउि िलगाउिेीः (१) रोजगारदाताले श्रनमकलाई चोटपटक लाग्िे वा निजको स्वास््यमा
हािी पुग्िे गरी गह्रौं िारी उठाउि, बोक्ि वा ओसारपसार गिथ लगाउिु हुँदैि।
(२) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि दै निक रूपमा वजि उठाउिु पिे
प्रकृनतको काम िएको प्रनतष्ठािले वजि उठाउिको लानग आवश्यक उपकरर् वा मेशििको प्रयोग गिुथ
पिेछ।
(३) रोजगारदाताले श्रनमकलाई सािारर्तया दे हाय बमोशजमको वजि (तौल) िन्दा बढी गह्रौं िारी
उठाउि, ओसारपसार गिथ वा बोकाउि लगाउि हुदैि।
(क) बानलग पुरुष

५५के.जी.

(ख) बानलग मवहला

४५के.जी.

ु
(४) उपनियम (३) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि कुिै सं यक्त
रुपमा बोराबन्दी िएको
िार उठाउिे, ओसार पसार गिे वा बोक्िे कायथ गिुप
थ िे श्रनमकको हकमा उक्त वजिको हद लागू हुिे
छै ि।

43. जािकारी माग गिथ सक्िे: (१) कायाथलयले

कारखािा

सञ्चालि

गिे

प्रनतष्ठािको

सभबन्िमा

रोजगारदातासँग दे हायको वववरर् माग गिथ सक्िेछ र कायाथलयले माग गरे को वववरर् ददिु
रोजगारदाताको कतथव्य हुिछ
े :–
(क) प्रनतष्ठािको िाममा रहेको िौनतक सभपशत्तको वववरर्,
(ख) कायथस्र्लमा जडाि िएका मेशििरी औजार तर्ा मुख्य उपकरर्को वववरर्,
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(ग) कायथस्र्लमा पयाथप्त प्रकाि तर्ा हावाको व्यवस्र्ा िए ििएको,
(घ) उत्पादि प्रवियाबाट ग्यास निस्किे अवस्र्ा िएमा सो ग्यास,

प्रनतष्ठाि बावहर

निकाल्िे व्यवस्र्ा िए, ििएको,
(ङ) कायथस्र्लमा िौचालयको उपयुक्त व्यवस्र्ा िए, ििएको,
(च) कायथस्र्लमा िुि वपउिे पािीको व्यवस्र्ा िए, ििएको,
(छ) उत्पादि प्रकृयाको लानग प्रिस्त पािी आवश्यक पिे िएमा प्रनतष्ठािमा सोको
व्यवस्र्ा िए, ििएको,
(ज) प्रनतष्ठाि सञ्चालि हुँदा त्यसबाट वातावरर्मा पिथ सक्िे प्रनतकूल प्रिाव न्यूिीकरर्
गिथ अपिाइएका उपायहरू,
(झ) उत्पादि कायथको वावषथक रूपमा आवश्यक कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थको
िाम तर्ा पररमार्,
(ञ) प्रनतष्ठािले उत्पादि गिे वस्तु र वावषथक उत्पादि िमता,
(ट) नियम ३९ बमोशजमका

रोजगारदाताले पालिा गिुथ पिे कुराहरू पालिा िए

ििएको।
(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त वववरर् जाँचबुझ गदाथ स्वास््य, सुरिा तर्ा पयाथवरर्ीय
दृविकोर्बाट समेत श्रनमक वा अन्य कुिै व्यशक्तको सुरिा तर्ा स्वास््यमा प्रनतकूल असर पिे दे शखएमा
कायाथलयले आवश्यक सुिार गिथ रोजगारदातालाई निदे िि ददि सक्िेछ।त्यसरी ददएको निदे ििको
पालिा गिुथ सभबशन्ित रोजगारदाताको कतथव्य हुिछ
े ।

44. व्यवसायजन्य स्वास््य तर्ा सुरिा सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा : (१) ऐि र यस नियमावलीमा अन्यत्र
ले शखएको अनतररक्त रोजगारदाताले व्यवसायजन्य स्वास््य तर्ा सुरिा सभबन्िमा कायथस्र्लमा दे हाय
बमोशजमको व्यवस्र्ा नमलाउिु पिेछ :(क) फोहोर मैलाबाट हुि सक्िे दुगन्थ ि वा रोगबाट श्रनमक वा अन्य व्यशक्तलाइथ बचाउि
उशचत सरसफाइथको व्यवस्र्ा नमलाउिे,
(ख) कायथकिमा पयाथप्त िुि हावा, प्रकाि एवं उपयुक्त तापिमको प्रबन्ि नमलाउिे,
(ग)

कामको नसलनसलामा निस्किे टु िा वस्तुहरू तर्ा फोहोरमैलाको उशचत व्यवस्र्ापि
गिे,
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(घ)

कायथस्र्लमा उत्पन्न हुिे ध्विीबाट श्रनमक वा अन्य व्यशक्तको स्वास््यमा पिथ सक्िे
प्रनतकूल असरलाइथ न्यूि गिथ आवश्यक ध्वनि नियन्त्रक उपकरर्को व्यवस्र्ा गिे,

(ङ)

कायथस्र्लमा कामको प्रकृनत अिुसार प्रत्येक श्रनमकको लानग सभिव िएसभम पन्र
घिमीटरको ठाउँ उपलब्ि गराउिे,

(च)

श्रनमकलाइथ कायथस्र्लमा स्वस्र् वपउिे पािीको व्यवस्र्ा गिे,

(छ) श्रनमकको लानग स्िािगृह तर्ा आिुनिक िौचालयको व्यवस्र्ा गिे ,
(ज)

कामको प्रकृनत अिुसार प्रनतष्ठािको सभपूर्थ वा केही िागलाई िुम्रपाि निषेनित िेत्र
घोषर्ा गिे,

(झ) स्वास््यमा प्रनतकूल असर पिे खालका कायथ सञ्चालि हुिे प्रनतष्ठािको हकमा
कभतीमा वषथको एकपटक श्रनमकको अनिवायथ रुपमा स्वास््य परीिर् गराउिे,
(ञ)

कामको प्रकृनत अिुसार श्रनमकलाइथ खाजा तर्ा खािा खािे उपयुक्त समय नििाथरर्
गिे।

(२) रोजगारदाताले व्यवसायजन्य स्वास््य तर्ा सुरिा सभबन्िमा मन्त्रालय, वविाग वा
कायाथलयले समय समयमा ददएको निदे िि पालिा गिुथ पिेछ।

45. शििु स्याहार किीः (१) पचास वा सोिन्दा बढी मवहला श्रनमक कायथरत रहिे कायथस्र्लमा मवहला
श्रनमकहरुको तीि बषथिन्दा कम उमेरका शििुको हेरचाहको लानग रोजगारदाताले आफै वा अन्य
ु
रोजगारदातासँग सं यक्त
रूपमा उपयुक्त वातावरर् िएको शििु स्याहार केन्द्र वा किको व्यवस्र्ा गिुथ
पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको शििु स्याहार केन्द्र वा किमा रोजगारदाताले आवश्यक शििु
स्याहारकताथको व्यवस्र्ा गिुथ पिेछ।

46. ववश्राम कोठा : रोजगारदाताले पचास वा सोिन्दा बढी श्रनमकहरु कायथरत रहिे प्रनतष्ठािमा न्यूितम सुवविा
युक्त ववश्राम कोठाको व्यवस्र्ा गिुथ पिेछ।

47. चमेिा गृह : रोजगारदाताले पचास वा सो िन्दा बढी श्रनमक एकै समयमा एकै कायथस्र्लमा काम गिे
प्रनतष्ठािमा चमेिा गृहको व्यवस्र्ा गिुथ पिेछ।

48. व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य निरीिकको काम, कतथव्य र अनिकारीः (१) व्यवसायजन्य सुरिा र
स्वास््य सभबन्िमा बररष्ठ व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा स्वास््य निरीिक वा व्यवसायजन्य सुरिा तर्ा
स्वास््य निरीिकको काम, कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोशजम हुिेछीः–
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(क)

रोजगारदाताले नियम ३९, ४०, ४१, ४२ र ४४ बमोशजम पूरा गिुथ पिे शजभमेवारी
पूरा गरे , िगरे को सभबन्िमा समय समयमा जाँच गिे,

(ख)

कायथस्र्लमा रहेका बोईलर, प्रेसर िेसलहरु र अन्य प्रार्घातक हुि सक्िे
खतरिाक मेशििहरु वषथको एकपटक जाँच गरी चलाउि हुिे िए एक वषथसभम
सञ्चालिको लानग इजाजत ददिे,

(ग)

रोजगारदाताले रोजगारीका लानग प्रयोग गरे को घर, जग्गा, प्लान्टको स्वास््य तर्ा
सुरिा सभबन्िी जाँच गिे, त्यहाँ प्रयोग गररिे तयारी तर्ा अिथ तयारी वस्तुहरुको
िमूिा नलई जाँच्िे,

जाँच्ि लगाउिे र केही सुिार गिुप
थ िे िए सो सुिार गिथ

व्यवस्र्ापकलाई आदे ि ददिे,
(घ)

कायथस्र्ल रहेको ठाउँमा स्वास््य र सुरिाको दृविकोर्ले कुिै जोशखम

दे शखएमा

त्यस्तो जोशखम हटाउि तुरुन्त आवश्यक व्यवस्र्ा नमलाउि रोजगारदातालाइथ
आदे ि ददिे ।
(२) प्रनतष्ठािको उत्पादि प्रविया वा सेवा प्रदाि गिथ आवश्यक कुिै पदार्थको प्रयोगबाट
श्रनमकको स्वास््यमा हानि िोक्सािी पुग्ि सक्िे दे शखएमा वविाग वा कायाथलयले तोकेको अनिकृतबाट
त्यस्तो पदार्थको िमूिा सङ्कलि गरी वविेषज्ञबाट परीिर् गराउि सक्िेछ। त्यस्तो परीिर् गिथ कुिै
िुल्क लाग्िे िएमा त्यस्तो िुल्क रोजगारदाताले व्यहोिुथ पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम सङ्कनलत िमूिा परीिर्बाट त्यस्तो पदार्थले मािव स्वास््यमा
प्रनतकुल असर गिथ सक्िे प्रमाशर्त िएमा िेपाल सरकारले त्यस्तो पदार्थको प्रयोग निषेि गिथ निदे िि
ददि सक्िेछ।

49. प्रार्नमक उपचारको व्यवस्र्ा गिुपथ िे: (१) प्रनतष्ठािमा कायथरत कुिै श्रनमकलाइथ कामको नसलनसलामा
कुिै दुघट
थ िा िइथ चोटपटक लागेमा तत्काल उपचार गिथको निनमत्त रोजगारदाताले कायथस्र्ल
पररसरनित्र आवश्यक उपचारका सामरी सवहतको प्रार्नमक उपचारको व्यवस्र्ा नमलाउिु पिेछ।
(२) कुिै श्रनमक कायथस्र्लमा वा रोजगारदाताले लगाएको कामको नसलनसलामा अन्य कुिै
स्र्ािमा दुघट
थ िामा परी चोटपटक लागेमा त्यस्तो श्रनमकको उपचार गदाथ लागेको खचथ सभबशन्ित मुख्य
रोजगारदाताले व्यहोिुथ पिेछ।
तर मुख्य रोजगारदाताले ऐिको दफा ५४ वा ५५ बमोशजम श्रनमकको बीमा गराएको रहेछ ििे
त्यस्तो उपचार बापतको रकम बीमाबाट प्राप्त हुिे रकमबाट कट्टा गरी नलि सक्िेछ।
(३) कुिै श्रनमकले कामको नसलनसलामा चोटपटक लागी शचवकत्सकको नसफाररि बमोशजम
अस्पताल वा घरमा बसी उपचार गराउिु पिे िएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रनमकलाइथ अस्पतालमा
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बसी उपचार गराएको िए सो अवनिको पूरै पाररश्रनमक र घरमा बसी उपचार गराएको िए सो
अवनिको आिा पाररश्रनमक ददिु पिेछ।

50. सूचिा ददिु पिे : (१) कुिै श्रनमक कामको नसलनसलामा दुघट
थ िामा परे मा, दुघट
थ िाको कारर्बाट
चोटपटक लागेमा वा मृत्यु िएमा सोको सूचिा रोजगारदाता वा निजको प्रनतनिनिले सात ददिनित्र
कायाथलयलाई ददिु पिेछ।
तर

प्रार्नमक

उपचारबाट

निको

हुिे

सामान्य

खालको

दुघट
थ िा

वा

चोटपटक

लागेमा

कायाथलयलाइथ सूचिा ददि आवश्यक पिे छै ि।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा ददँदा दुघट
थ िा िएको नमनत, समय, स्र्ाि, घटिाको वववरर्,
दुघट
थ िाको कारर्, दुघट
थ िामा परे को श्रनमकको िाम, ठे गािा र उपचार गराएको अस्पताल समेतको
वववरर् खुलाउिु पिेछ।

51. दुघट
थ िाको जाँचबुझ : (१) नियम ५० बमोशजम कुिै श्रनमक दुघट
थ िा परे को सूचिा प्राप्त िएमा
कायाथलयले निरीिकलाइथ जाँचबुझ अनिकारी तोकी सो सभबन्िमा आवश्यक छािनबि वा जाँचबुझ
गराउि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम तोवकएको जाँचबुझ अनिकारीको काम, कतथव्य दे हाय बमोशजम
हुिेछ:(क) घटिास्र्ल वा सभबशन्ित व्यशक्तसँग आवश्यक वववरर् बुझ्िे, आवश्यक प्रमार्
सङ्कलि गिे, आवश्यक कागजात पेि गिथ लगाउिे, सोिपुछ गिे,
(ख) कुिै पदार्थ वा उत्पादि प्रवियाको परीिर् गिुप
थ िे दे शखएमा सोको

अवश्यकता

अिुसार िमूिा सङ्कलि समेत गरी वविेषज्ञबाट परीिर् गराउिे,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोशजमको कायथ सभपन्न गरी नििाथररत अवनिनित्र कायाथलय
समि प्रनतवेदि पेि गिे ।

52. व्यवसायजन्य रोगको सूची नििाथरर् तर्ा िनतपूनतथ : (१) िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा
प्रकाशित गरी ऐिको दफा ८२ को उपदफा (१) बमोशजमको व्यवसायजन्य रोगको सूची तोक्िेछ।
(२) कुिै श्रनमकलाइथ उपनियम (१) बमोशजमको कुिै व्यवसायजन्य रोग लागेको हो वा होइथि
िन्ने कुराको वववाद िएमा सभबशन्ित श्रनमकले सो यवकि गिथको लानग कायाथलयमा निवेदि ददि
सक्िेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम निवेदि परे मा वा कुिै श्रनमकलाई लागेको रोग व्यवसायजन्य रोग
हो वा होइि िन्ने सभबन्िमा वववाद उत्पन्न िएमा िेपाल सरकारले अन्तराथवष्ट्रय श्रम सङ्गठिको
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मापदण्डलाई आिार मािी वविेषज्ञ शचवकत्सकको सनमनत गठि गरी त्यस्तो सनमनतबाट प्राप्त
प्रनतवेदिको आिारमा आवश्यक निर्थय नलिेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम कुिै श्रनमकलाइथ व्यवसायजन्य रोग लागेको ठहर िएमा त्यस्तो
श्रनमकलाइथ रोजगारदाताले ददिु पिे उपचार खचथ र िनतपूनतथको रकम नििाथरर् गिे तर्ा त्यस्तो रकम
उपलब्ि गराउिे सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा मन्त्रालयले तोके बमोशजम हुिछ
े ।

53. निमाथर् श्रनमक सभबन्िमा रोजगारदाताको दावयत्वीः निमाथर् श्रनमकको स्वास््य तर्ा सुरिाको सभबन्िमा
रोजगारदाताको दावयत्व दे हाय बमोशजम हुिेछीः(क) कामको नसलनसलामा लाग्ि सक्िे चोटपटक तर्ा स्वास््यमा पिथ सक्िे प्रनतकूल
प्रिावबाट बचाउि श्रनमकलाइथ आवश्यक सुरिा उपकरर् वा पवहरि उपलब्ि
गराउिे वा त्यस्तो उपकरर् वा पवहरि लगाउिे व्यवस्र्ा नमलाउिे,
(ख) निमाथर् कायथस्र्लमा कामको नसलनसलामा श्रनमकलाइथ कुिै चोटपटक लागेमा
तत्काल प्रार्नमक उपचार गिथ सवकिे व्यवस्र्ा नमलाउिे।

पररच्छे द -८
निरीिर् सभबन्िी व्यवस्र्ा

54. अनिकारको प्रयोग: (१) कायाथलयको तफथबाट सभपादि गररिे काम, कतथव्य र अनिकारको प्रयोग
सभबशन्ित कायाथलयको प्रमुख िई काम गिथ तोवकएको निरीिकबाट हुिेछ।
(२) ऐि र यस नियमावली बमोशजम निरीिक आफैले सभपादि गिे ििी तोवकएको काम
बाहेक निरीिकले आफू मातहतको कुिै निरीिक वा अनिकृतलाइथ ऐि र यस नियमावली बमोशजम
कायाथलयले गिुथ पिे कुिै काम गिथ अनिकार प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ।
(३) निरीिकले आफू कायाथलयमा अिुपशस्र्त िएको अवस्र्ामा कायाथलयमा निवेदि दताथ गिे,
वववादका पिहरुबीच वाताथ गराउिे, प्रनतनलपी प्रमाशर्त गररददिे र कायाथलयमा ववचारािीि उजुरीका
सभबन्िमा प्रमार् बुझ्िे लगायतका कायथ गिथ आवश्यक कमथचारीको व्यवस्र्ा नमलाउिु पिेछ।

55. निरीिर् प्रनतवेदिमा खुलाउिु पिे वववरर् : निरीिक वा कायाथलयको कमथचारीले ऐिको दफा ९८
बमोशजम पेि गिे प्रनतवेदिमा दे हायको वववरर् खुलाउिु पिेछीः
(क) प्रनतष्ठाि वा कायथस्र्लको वववरर्,
(ख) प्रनतष्ठािमा कायथरत श्रनमकको वववरर्,
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(ग) प्रनतष्ठािको कामको प्रकृनत तर्ा िौनतक पूवाथिार,
(घ) ऐि र यस नियमावली बमोशजम प्रनतष्ठािले गिुथ पिे कुिै कामको सभबन्िमा
कायाथलयले ददएको आदे ि वा निदे िि कायाथन्वयिको अवस्र्ा,
(ङ) ऐि र यस नियमावली बमोशजम प्रनतष्ठािले गिुथ पिे कुिै कामको सभबन्िमा
कायाथलयले कुिै राय सुझाव ददएको िए सोको कायाथन्वयिको अवस्र्ा,
(च) निरीिकले प्रनतवेदिमा खुलाउिु पिे ििी तोकेका अन्य आवश्यक वववरर्।

56. श्रम अनडट गिुथ पिेीः (१) प्रनतष्ठािले ऐि र यस नियमावली बमोशजम काम कारबाही िए ििएको
सभबन्िमा प्रत्येक वषथको पौष मसान्तनित्र आफ्िो प्रनतष्ठािको सभबन्िमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड
बमोशजम प्रनतष्ठािको आफ्िै व्यवस्र्ापकीय तहको श्रनमक वा श्रम िेत्रसँग सभबि अन्य कुिै व्यशक्त
वा सं स्र्ा माफथत श्रम अनडट गराउि सक्िेछ।
(२) प्रनतष्ठािले उपनियम (१) बमोशजम गरे को श्रम अनडटको प्रनतवेदि अिुसूची-१०
बमोशजमको ढाँचामा राख्नु पिेछ।त्यस्तो प्रनतवेदि ऐिको दफा ९८ बमोशजम प्रनतष्ठािको निरीिर् गिे
निरीिकलाइथ उपलब्ि गराउिु पिेछ।
(३) श्रम अनडट गिे व्यशक्तले अनडट प्रनतवेदिमा गलत वववरर् उल्लेख िएको पाइएमा

श्रम

कायाथलयले त्यस्तो गलत वववरर् ददिे व्यशक्त र प्रनतष्ठािको व्यवस्र्ापकलाई पटकै वपच्छे ऐिको दफा
१६३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोशजम जररबािा गिथ सक्िेछ।
(४) प्रनतष्ठािले ऐि तर्ा यस नियमावली बमोशजम गरे को श्रम अनडट प्रनतवेदिको प्रनत श्रम
ँ सभबशन्ित दे हाय बमोशजमको नियामक निकायलाई समेत ददिु पिेछीःसभबन्ि सनमनत र प्रनतष्ठािसग
(क) बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाले िेपाल राष्ट्र बैंकमा,
(ख) बीमा कभपिीले बीमा सनमनतमा,
(ग) गैर सरकारी सं स्र्ाले सभबशन्ित शजल्ला प्रिासि कायाथलयमा,
(घ) अन्य प्रनतष्ठािले आफूलाइथ स्र्ापिा वा सञ्चालि अिुमनत प्रदाि गिे निकायमा।

पररच्छे द-९
न्यूितम पाररश्रनमक नििाथरर्

57. न्यूितम पाररश्रनमक नििाथरर् सनमनत : (१) ऐिको दफा १०७ बमोशजम श्रनमकको न्यूितम पाररश्रनमक
नसफाररस गिथ दे हायबमोशजमको एक न्यूितम पाररश्रनमक नििाथरर् सनमनत रहिेछ:–

27

www.lawcommission.gov.np

(क) सहसशचव, श्रम सभबन्ि हेिे महािाखा, मन्त्रालय

-अध्यि,

(ख) महानिदे िक, श्रम वविाग

-सदस्य,

(ग)

उपसशचव, उद्योग, वाशर्ज्य तर्ा आपूनतथ मन्त्रालय

(घ)

निदे िक, िेपाल राष्ट्र बैंक

(ङ)

रोजगारदाताहरू मध्येबाट रोजगारदाता सङ्गठिले

-सदस्य,
-सदस्य,

नसफाररस गरी पठाएका कभतीमा एक मवहला सवहत तीिजिा
(च)

-सदस्य,

ु ट्रेड युनियि समन्वय केन्द्रले नसफाररस गरी पठाएका
सं यक्त
कभतीमा एक मवहला सवहत तीिजिा

-सदस्य,

(छ) िाखा प्रमुख, श्रम सभबन्ि िाखा हेिे, मन्त्रालय
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ङ)

र (च)

-सदस्य-सशचव।

बमोशजम सदस्यको िाम नसफाररस गदाथ सोही

सङ्खख्यामा वैकशल्पक सदस्यको िाम समेत नसफाररस गरी पठाउिु पिेछ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोशजम सदस्यको पदावनि दुइथ वषथको हुिेछ।
(४) न्यूितम पाररश्रनमक नििाथरर् सनमनतको सशचवालय मन्त्रालयमा रहिेछ र सशचवालयलाई
आवश्यक जििशक्त तर्ा बजेट मन्त्रालयले उपलब्ि गराउिेछ।

58. न्यूितम पाररश्रनमक नििाथरर् सनमनतको बैठकीः (१) न्यूितम पाररश्रनमक नििाथरर् सनमनतको बैठक
सनमनतको अध्यिले तोकेको नमनत, समय र स्र्ािमा बस्िेछ ।
(२) सनमनतको बैठकमा िेपाल सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियि सवहत तीिवटै पिको
प्रनतनिनित्व हुिे गरी पचास प्रनतितिन्दा बढी सदस्यको उपशस्र्नत िएमा बैठकको गर्पुरक सङ्खख्या
पुगेको मानििेछ।
(३) सदस्य-सशचवले बैठक हुिे नलशखत सूचिा र बैठकमा छलफल हुिे कायथसूची बैठक बस्िे
नमनतिन्दा कभतीमा तीि ददि अगावै सदस्यलाइथ उपलब्ि गराउिु पिेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम बैठक बोलाउँदा नियम ५७ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ) र
(च) बमोशजमको कुिै सदस्य सनमनतको बैठकमा उपशस्र्त हुि िसक्िे जािकारी गराएमा निजको सट्टा
वैकशल्पक सदस्यलाइथ सनमनतको बैठकमा आमन्त्रर् गिुथ पिेछ।
(५) सनमनतले आवश्यकता अिुसार सभबशन्ित िेत्रको ववज्ञलाइथ र कुिै रोजगारदाताको
व्यवसायको प्रकृनत र त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालि हुिे िौगोनलक िेत्रमा कायथरत श्रनमकको लानग
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न्यूितम पाररश्रनमक नििाथरर् गदाथ सभबशन्ित रोजगारदाता र श्रनमकका प्रनतनिनिलाइथ समेत बैठकमा
आमन्त्रर् गिथ सक्िेछ।
(६) सनमनतको बैठकको निर्थय सदस्य-सशचवले प्रमाशर्त गिेछ।
(७) सनमनतको निर्थय यर्ासभिव सवथसभमनतको आिारमा हुिछ
े ।
(८) सनमनतको बैठक सभबन्िी अन्य कायथववनि सनमनत आफैंले नििाथरर् गिेछ ।

पररच्छे द-१०
प्रनतष्ठािको आन्तररक व्यवस्र्ापि

59. सरूवा सभझौता गिुथ पिे: (१) ऐिको दफा १०९ को उपदफा (२) बमोशजम कुिै श्रनमक एक
प्रनतष्ठािबाट अको प्रनतष्ठािमा सरुवा हुि चाहेमा र सरुवा िई जाि चाहेको प्रनतष्ठािले त्यस्तो
श्रनमकलाइथ आफ्िो प्रनतष्ठािमा राख्न चाहेमा सरूवा गिे र सरूवा हुिे प्रनतष्ठािबीच आपसी सभझौता गरी
श्रनमकको सरूवा गिथ, गराउि सवकिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम गररिे सभझौतामा दे हायका कुराहरू उल्ले ख गिुथ पिेछ:–
(क) सरुवा गिे प्रनतष्ठाि र सरुवा िई जािे प्रनतष्ठािको िाम, ठे गािा,
(ख) प्रनतष्ठािको तफथबाट सभझौता गिे व्यशक्तको पद, िाम,
(ग)

सरुवा िई जािे श्रनमकको पद, िाम, र्र, ठे गािा र कायथरत प्रनतष्ठािमा नियुक्त िएको
नमनत,

(घ)

श्रनमकले खाइपाइ आएको पाररश्रनमक र सुवविा,

(ङ)

सरुवा िई जािे श्रनमकको िाममा सं चयकोष र सामाशजक सुरिा कोषमा जभमा हुिे
योगदाि

(च)

रकम र त्यस्तो रकम जभमा गिे नमनत,

श्रनमकको सेवा अवनि सरुवा िई जािे प्रनतष्ठािमा गिे सेवा अवनिमा जोनडिे वा
िजोनडिे कुरा र सेवा अवनि िजोनडिे िए सो कुरामा श्रनमकको मञ्जुरी िएको कुरा,

(छ) श्रनमकले हाल खाइपाइ आएको सेवा सुवविा सरूवा िइथ जािे प्रनतष्ठािले ददिे सेवा
सुवविा िन्दा कमी हुिे िएमा त्यस्तो सेवा सुवविामा श्रनमकको मन्जुरी िएको कुरा,
(ज)

सभझौताका पिहरुले आवश्यक ठािेको अन्य कुराहरु।
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(३) उपनियम (१) बमोशजम गररएको सभझौताको प्रनतनलवप प्रनतष्ठािले सभबशन्ित श्रनमकलाई
उपलव्ि गराउिु पिेछ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि सभबशन्ित श्रनमकको मन्जुरी नबिा
कुिै श्रनमकलाइथ एक प्रनतष्ठािबाट अको प्रनतष्ठािमा सरूवा गिथ पाइिे छै ि।
तर

श्रनमकको

पाररश्रनमक,

सेवा,

सुवविा

सभबन्िी

प्रनतष्ठािको

ववनियमावली

बमोशजम

रोजगारदाताले आफ्िो एक कायथस्र्लमा कायथरत श्रनमकलाइथ अको कायथस्र्लमा सरूवा गिथ बािा पुग्िे
छै ि।
ँ ा श्रनमकले पाउिे सुवविा: (१) प्रनतष्ठािमा कायथरत श्रनमकलाई साववकको कायथस्र्लबाट अको
60. सरुवा हुद
कायथस्र्लमा सरुवा गदाथ रोजगारदाताले दे हाय बमोशजम सुवविा ददिु पिेछ:–
(क) सरुवा िई जािे स्र्ािसभम श्रनमकले आफ्िो मालसमाि लै जाँदा लाग्िे यातायात िाडा
बापतको खचथ,
(ख) सरूवा िइथ गएको स्र्ािमा बासस्र्ाि व्यवस्र्ापिको लानग एक मवहिाको पाररश्रनमक
बराबरको रकम ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि श्रनमकलाइथ सरुवा िएको स्र्ािसभम
जाँदा लाग्िे यातायात खचथ तर्ा त्यस्तो ठाउँमा बस्िे बसोबासको व्यवस्र्ा रोजगारदाताले िै गरे कोमा
त्यस्तो श्रनमकलाइथ यातायात र बासस्र्ाि बापत र्प खचथ ददिु पिे छै ि।
(३) सरूवा हुिे श्रनमक र निजका आशश्रत पररवारका सदस्यहरुलाई ववनियमावलीमा उल्लेख
िएबमोशजम दै निक तर्ा भ्रमर् खचथ उपलब्ि गराउिु पिेछ।
(४) सरूवा हुिे श्रनमकलाइथ निजको स्र्ायी बासस्र्ाि वा निज कायथरत स्र्ाि िन्दा बावहर
सरूवा गरी पठाउँदा श्रनमकको सेवा ितथ सभबन्िी ववनियमावलीमा उल्लेख िए बमोशजम बेशजल्ला ित्ता
(आउट स्टे िि एलाउन्स) ददिु पिेछ।
(५) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा उल्लेख िए तापनि आफ्िो बासस्र्ािबाट दै निक रूपमा
सहजै

कायथस्र्लमा आवतजावत गिथ सवकिे एकै स्र्ािको िेत्रको एक कायथस्र्लबाट अको

कायथस्र्लमा वा श्रनमक आफैले सरुवा मागी गएको अवस्र्ामा निजलाइथ रोजगारदाताले यस नियम
बमोशजमको र्प सुवविा ददिु पिे छै ि।

61. श्रम सभबन्ि सनमनत : (१) दिजिा वा सोिन्दा बढी श्रनमक कायथरत प्रत्येक प्रनतष्ठािमा दे हाय
बमोशजमको एक श्रम सभबन्ि सनमनत रहिेछीः(क) प्रनतष्ठािको प्रमुख व्यवस्र्ापक वा निजले तोकेको व्यशक्त
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(ख) प्रनतष्ठािको प्रमुख व्यवस्र्ापकले तोकेको
व्यवस्र्ापकीय तहको दुइज
थ िा व्यशक्त

–सदस्य,

(ग) प्रनतष्ठािको ट्रेड युनियिको तफथबाट एकजिा मवहला
सवहत चार जिा श्रनमक

–सदस्य,

(घ) प्रनतष्ठािको प्रिासि िाखा प्रमुख

–सदस्य-सशचव।

(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि तीि सयिन्दा बढी श्रनमक कायथरत
प्रनतष्ठािमा व्यवस्र्ापक र श्रनमकको तफथबाट दुइथ दुइथ जिा र्प सदस्य रहिेछि्।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोशजमको सदस्यको चयि प्रनतष्ठािको आनिकाररक ट्रेड
युनियिको कायथकारी सनमनतले गिुथ पिेछ। प्रनतष्ठािमा आनिकाररक ट्रेड युनियि ििएमा प्रनतष्ठािमा
कायथरत श्रनमकहरुले छािेको श्रनमकले सनमनतमा प्रनतनिनित्व गिेछ।
(४) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोशजमका सदस्यको कायथकाल सं योजकले तोकेको
अवनिसभम र खण्ड (ग) बमोशजमका सदस्यको पदावनि सनमनतमा चयि िएको नमनतले दुई वषथको
हुिेछ।
(५) श्रम सभबन्ि सनमनतको वहसाब वकताबको खाता सञ्चालि श्रनमक र व्यवस्र्ापकले आफ्िो
ु हस्तािरबाट हुिेछ।
तफथबाट तोकेका एक एक जिा प्रनतनिनिको सं यक्त

62. श्रम सभबन्ि सनमनतको बैठक : (१) श्रम सभबन्ि सनमनतको बैठक सं योजकको अध्यितामा
आवश्यकता अिुसार निजले तोकेको नमनत, समय र स्र्ािमा बस्िेछ।
(२) सनमनतको बैठक सामान्यतया प्रनतष्ठािको दै निक कायथ सञ्चालिमा बािा िपिे गरी कायाथलय
समय अशघ वा पनछ बस्िेछ।
(३) सदस्य-सशचवले सनमनतको बैठक बस्िे नमनत, समय र स्र्ाि तर्ा त्यस्तो बैठकमा हुिे
छलफलको ववषय समेत उल्लेख गरी कभतीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यहरुलाई सूचिा ददिु
पिेछ।
(४) सनमनतको बैठकमा श्रनमक पिको उपशस्र्नत ििएसभम बैठकको कारबाही अशघ बढ्िे
छै ि।
(५) सनमनतको बैठकको निर्थय बैठकमा उपशस्र्त सदस्यहरूको यर्ासभिव सवथसभमतबाट गिुथ
पिेछ।
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(६) सनमनतले आवश्यक ठािेमा कुिै ववज्ञ, रोजगारदाता, श्रम आपूनतथकताथ वा ट्रेड युनियि
सभबि व्यशक्तलाइथ सनमनतको बैठकमा आमन्त्रर् गिथ सक्िेछ।
(७) सनमनतको बैठक सभबन्िी अन्य कायथववनि सनमनत आफैले नििाथरर् गरे बमोशजम हुिेछ।

63. श्रनमकको कायथ सभपादि मूल्याङ्कि गिुथ पिे: (१) रोजगारदाताले प्रनतष्ठािको ववनियमावलीमा तोवकएको
आिार तर्ा प्रकृया बमोशजम श्रनमकको कायथसभपादि मूल्याङ्कि गिुथ पिेछ।
(२) रोजगारदाताले कायथसभपादि मूल्याङ्कि गिुथ पिे श्रनमकलाइथ तत्सभबन्िी फाराम उपलब्ि
गराउिु पिेछ।
(३) रोजगारदाताले आनर्थक वषथको िुरूमा प्रत्येक श्रनमकलाइथ अशघल्लो आनर्थक वषथको कायथ
सभपादि मूल्याङ्कि फाराम ििथ लगाइथ त्यसको मूल्याङ्कि गरी त्यस्तो फारम कभतीमा तीि वषथसभम
सुरशित राख्नु पिेछ।

पररच्छे द-११
सामूवहक वववादको समािाि

64. सामूवहक सौदाबाजी सनमनतका सदस्य: (१) ऐिको दफा ११६ बमोशजम गठि हुिे सामूवहक सौदाबाजी
सनमनतमा सभबशन्ित प्रनतष्ठािमा कायथरत श्रनमकहरुको सङ्खख्याको आिारमा दे हाय बमोशजमका
सदस्यहरु रहिे छि् :˗
(क) बीस जिासभम श्रनमक कायथरत प्रनतष्ठािमा

–तीि जिा ,

(ख) बीस जिािन्दा बढी एक सय जिासभम श्रनमक कायथरत प्रनतष्ठािमा

–पाँच जिा,

(ग)

एकसय िन्दा बढी श्रनमक कायथरत प्रनतष्ठािमा प्रत्येक र्प
पचास जिा बराबर र्प एक जिाको दरले बढीमा

–एघार जिा।

(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि सामूवहक सौदाबाजी सनमनतमा रहिे
श्रनमकको िाम मिोियि गदाथ प्रनतष्ठािमा कायथरत श्रनमकको सङ्खख्या अिुसार बढीमा पाँचजिा
वैकशल्पक िाम समेत मिोियि गरी पठाउिु पिेछ।
(३) सामूवहक सौदाबाजी सनमनतको सदस्य रहेको कुिै श्रनमक त्यस्तो सनमनतको बैठकमा
उपशस्र्त हुि िसक्िे िएमा निजको सट्टा उपनियम (२) बमोशजमको कुिै वैकशल्पक सदस्यले त्यस्तो
बैठकमा प्रनतनिनित्व गिेछ।
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65. मध्यस्र्को खचथ : (१) ऐिको दफा ११९ को उपदफा (३) बमोशजम िेपाल सरकारले गठि गरे को
मध्यस्र्को पाररश्रनमक, मध्यस्र्कताथले वववाद समािािको नसलनसलामा वाताथ वा छलफल गदाथ लाग्िे
व्यवस्र्ापि खचथ, खाजा तर्ा खािा खचथ, यातायात खचथ जस्ता िैपरी आउिे खचथको बील बमोशजमको
रकम िेपाल सरकारले व्यहोिेछ।
(२) मध्यस्र्को पाररश्रनमक वा ित्ता सुवविा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमनत नलइथ नििाथरर्
गरे को मापदण्ड बमोशजम हुिछ
े ।

66. नलशखत रुपमा दाबी प्रनतदाबी पेि गिुपथ िे : (१) ऐिको दफा ११९ को उपदफा (५) बमोशजम
मध्यस्र्ताबाट वववाद समािाि गराउि चाहिे पिले दाबी पेि गदाथ िुरु माग दाबीमध्ये सहमती
िइसकेको ववषयमा सहमती िइसकेको व्यहोरा उल्लेख गरी बाँकी ववषयहरु र सो पुवि गिे आिार
सवहत मध्यस्र्ले काम प्रारभि गरे को सातददि नित्र नलशखतरुपमा मध्यस्र् समि दाबी पेि गिुथ
पिेछ। त्यसरी

दाबी पेि गदाथ सामूवहक माग दाबीिन्दा बावहर वा असभबि कुिै ववषयमा दाबी पेि

गिथ पाईिे छै ि।
(२) उपनियम (१) बमोशजम दाबी पेि िएपनछ मध्यस्र्कताथले त्यस्तो दाबीको जािकारी सवहत
प्रनतदाबी पेि गिथ अको पिलाइथ सात ददिको समय ददिु पिेछ।

67. समूहगत सामूवहक सौदाबाजी सनमनत : (१)

शचया बगाि, कापेट उत्पादि, निमाथर् व्यवसाय, इट्टा

उद्योग, नसमेन्ट उद्योग, गामे न्ट, जुट र वविागले तोकेका अन्य समाि प्रकृनतका वस्तु उत्पादक वा सेवा
प्रदायक वा व्यवसायीहरुको उद्योगहरुमा वियािील ट्रेड युनियि सं घले उद्योग समूहको रोजगारदाता
सं घ समि माग दाबी पेि गिथ बढीमा एघार जिा सदस्य रहेको समूहगत सामूवहक सौदाबाजी सनमनत
गठि गिथ सक्िेछि्।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतलाइथ ऐिको दफा ११६ को उपदफा (५) बमोशजम
सामूवहक सौदाबाजी सनमनतलाइथ िए सरहको अनिकार हुिेछ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमका श्रनमकले समूहगत सामूवहक सौदाबाजी सनमनत गठि गदाथ
आवश्यकता अिुसार वैकशल्पक सदस्य समेत चयि गिुथ पिेछ।

68. सामूवहक माग दाबी पेि गिे तररका :

(१) नियम ६७ बमोशजमको समूहगत सामूवहक सौदाबाजी

सनमनतले माग दाबी पेि गदाथ सभबशन्ित उद्योग समूहको रोजगारदाता सं घ समि नलशखत रूपमा
मागदाबी पेि गिुथ पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम सामूवहक मागदाबी प्राप्त िएमा रोजगारदाता सं घले सो मागदाबी
बुशझनलई सोको निस्सा सभबशन्ित समूहगत सामूवहक सौदाबाजी सनमनतलाइथ ददिु पिेछ ।

33

www.lawcommission.gov.np

69. सामूवहक सौदाबाजी सभबन्िी कायथववनि तर्ा सभझौता :(१) नियम ६८ बमोशजम माग दाबी प्राप्त िएमा
रोजगारदाता सं घले समूहगत सामूवहक सौदाबाजी सनमनतसँग छलफल गरी सामान्यतया दाबी पेि
िएको एक्काइस ददिनित्र त्यस्तो दाबी सभबन्िी वववाद समािाि गिुथ पिेछ। रोजगारदाता सं घ र त्यस्तो
सामूवहक सौदाबाजी सनमनतबीच सहमनत िएमा वववाद समािाि गिुथ पिे अवनि र्प गिथ सवकिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम वववाद समािाि ििएमा समूहगत सामूवहक सौदाबाजी सनमनतले
वविाग समि निवेदि ददि सक्िेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम निवेदि प्राप्त िएमा वविागले सभबशन्ित रोजगारदाता सं घ र
सामूवहक सौदाबाजी सनमनतलाई छलफलका लानग नमनत र समय तोकी सूचिा ददिु पिेछ।
(४) वविागले उपनियम (२) बमोशजम निवेदि प्राप्त िएको तीस ददिनित्र सभबशन्ित रोजगारदाता
सं घ र सामूवहक सौदाबाजी सनमनतबीच वाताथ गराई दाबी सभबन्िी वववाद समािाि गिुथ पिेछ।
(५) उपनियम (४) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापनि तीि वटै पिको सहमनतको
आिारमा वववाद समािाि गिुथ पिे अवनि र्प गिथ सवकिेछ।
(६) उपनियम (५) बमोशजमको वाताथ गराउँदा सभबशन्ित रोजगारदाता सं घ र सामूवहक
सौदाबाजी सनमनतबीच मेलनमलाप िएमा सो दाबी सभबन्िी वववाद समािाि िएको मानििेछ।
(७) उपनियम (६) बमोशजम िएको मेलनमलाप सभबशन्ित पिलाई बाध्यकारी हुिछ
े ।
(८) यस नियम बमोशजम वववाद समािािको प्रविया अवलभबि गदाथ वववाद समािाि हुि
िसकेमा सभबशन्ित पिहरूले ऐिको पररच्छे द-१९ बमोशजमको प्रविया अवलभबि गिथ सक्िेछि्।

70. असल नियतले सामूवहक सौदाबाजी वा सभझौता गिुथ पिे : (१) ट्रेड युनियि वा सौदाबाजी सनमनतले
रोजगारदाता वा रोजगारदाता सं घ समि सामूवहक माग दाबी प्रस्तुत गरे पनछ दुवै पिले सामूवहक
सौदाबाजी र सभझौता गदाथ असल नियतले गिुथ पिेछ।
स्पिीकरर्ीः यस नियमको प्रयोजिको लानग "असल नियत"

िन्नाले दे हायका कुरा सभझिु

पछथ:(क) वाताथको लानग तोवकएको नमनत, समय र स्र्ािमा उपशस्र्त हुिे ,
(ख) वाताथ तर्ा सभझौताका लानग आफूले पाएको अशख्तयारी तर्ा अन्य आवश्यक कुरा
वाताथको समयमा प्रि पािे,
(ग)

दाबीकताथले आफ्िो दाबी र सो पुिी गिे आिार तर्ा रोजगादाता वा रोजगारदाता
सङ्गठिले आफ्िो प्रनतवाद वा सोको पुिी गिे आिार प्रस्तुत गिे,
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(घ)

एक पिले राखेको प्रस्तावलाइथ अको पिले गभिीरता पूवक
थ
सुन्ने र त्यसमा
शिितापूवक
थ आफ्िो प्रनतविया वा वटप्पर्ी राख्ने,

(ङ)

वाताथ गदाथ खुला, पारदिी र इमान्दारी सार् गिे, वाताथको िममा सहमती िएको र
ििएको ववषय खुलाई प्रत्येक बैठकको माइन्युट तयार गिे,

(च)

वाताथमा प्रस्तुत हुँदा मयाथददत र अिुिानसत तवरले प्रस्तुत हुिे, एकपिले अको
पिलाई झुक्याउिे वा दु:ख ददिे नियतले कुिै कायथ िगिे,

(छ) एक पिले अको पिलाई अप्यारो पािे नियतले ियाँ दाबी वा ितथ र्प िगिे,
(ज)

वाताथ प्रविया िुरू िएपनछ वाताथ वा सौदाबाजी प्रवियामा सहिागी हुि अस्वीकार
िगिे ,

(झ) समस्या समािाि गिे उद्देश्यले वाताथ गिे र सौदाबाजी प्रवियामा सामेल हुिे,
(ञ)

अको पिले ददएको सूचिा तर्ा जािकारी तर्ा प्रस्ताव मानर् पूवाथरही ििई ववचार
गिे र त्यसमा कुिै गलत त्य वा सूचिा िएमा शििता पूवक
थ खण्डि गिे र सत्य
त्यबारे अको पिलाई जािकारी ददिे,

(ट)

ँ मात्र
अको पिका आनिकाररक प्रनतनिनिसँग अनिवायथ वाताथ गिथ र खास प्रनतनिनिसग
वाताथ गिथ वा िगिथ अडाि िराख्ने ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम असल नियतले वाताथ गिे प्रयोजिको लानग रोजगारदाताले

दे हायका

कुराको प्रबन्ि गिुथ पिेछ :(क) सामूवहक

सौदाबाजी

सनमनतमा

रहेका

श्रनमक

प्रनतनिनिलाई

ट्रेड

युनियि

वा

श्रनमकहरुसँग सरसल्लाह गिथ र वाताथको ववषयमा जािकारी ददि उपयुक्त मौका ददिे,
(ख) सामूवहक

सौदाबाजी

सनमनतमा

रहेका

श्रनमक

प्रनतनिनिलाई सामूवहक

सौदाबाजी

प्रवियामा सहिागी िइथ वाताथ, मेलनमलाप वा सामूवहक सभझौता गिथको लानग
तोवकएको ददिको लानग पाररश्रनमक सवहतको नबदाको व्यवस्र्ा गिे।

71. असल नियतले वाताथ गिथ निदे िि ददि सक्िे : (१) सामूवहक मागदाबी पेि गिे सामूवहक सौदाबाजी
सनमनत वा रोजगारदाता वा रोजगारदाता सङ्गठिले वाताथ गिथ अस्वीकार गरे मा वा वाताथ गदाथ असल
नियतले वाताथ िगरे मा मकाथ पिे पिले असल नियतले वाताथ गिथ गराउि वविागसमि निवेदि ददि
सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि प्राप्त
वाताथ गिथ निदे िि ददि सक्िेछ।
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पररच्छे द-१२
रोजगारी अन्त्य सभबन्िी व्यवस्र्ा

72. सूचिा ददिु पिे : (१) ऐिको दफा १४५ बमोशजम कुिै कारर्ले श्रनमकको सङ्खख्यामा कटौती गररएको
प्रनतष्ठाि दुइव
थ षथनित्र पुिीः सञ्चालिमा आएमा वा श्रनमक कटौती गररएको कुिै प्रनतष्ठािमा पुिीः श्रनमक
र्प गिुथ परे मा त्यस्तो प्रनतष्ठािले त्यसरी कटौती गररएका श्रनमकलाई कभतीमा पन्र ददिको सूचिा
ददइथ काममा बोलाउिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा रावष्ट्रयस्तरको पत्रपनत्रका तर्ा ववद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट
प्रकािि एवं प्रसारर् गिथ लगाइथ मन्त्रालयको जब पोटथल तर्ा प्रनतष्ठािको वेबसाइटमा कभतीमा पन्र
ददिसभम राख्नु पिेछ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम प्रकाशित सूचिा अिुसार प्रनतष्ठािको सभपकथमा आउिे श्रनमकलाइथ
प्रनतष्ठािले निजको योग्यता, अिुिव, कायथ िमता आददको आिारमा छिोट गरी आवश्यक सङ्खख्यामा
काममा लगाउि सक्िेछ।
(४) उपनियम (३) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि प्रनतष्ठािले कायथस्र्लमा ियाँ प्रववनि
जडाि गरे को वा उत्पादि प्रवियामा पररवतथि गरे को कारर्ले पुरािा श्रनमकबाट कायथ सञ्चालि गिथ
िसक्िे अवस्र्ा िएमा वा श्रनमकको उमेर तर्ा िारीररक अवस्र्ाको कारर्बाट पुरािा श्रनमकलाइथ
काममा लगाउि िसक्िे िएमा ियाँ श्रनमक छिौट गरी काममा लगाउि बािा पिे छै ि।

73. अिुमनत नलिु पिे : (१) कुिै प्रनतष्ठािले श्रनमकको अनिवायथ अवकािको उमेर अन्ठाउन्न वषथिन्दा कम
कायम गिे गरी ववनियमावलीमा व्यवस्र्ा गिथ चाहेमा सोको आिार र कारर् सवहत

मन्त्रालयमा

निवेदि ददि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै प्रनतष्ठािबाट निवेदि प्राप्त िएमा मन्त्रालयले स्वीकृनतको लानग
केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार पररषदमा पठाउिु पिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम मन्त्रालयबाट लेखी आएमा पररषदले श्रनमकको अवकाि उमेर
अन्ठाउन्न वषथिन्दा कम गिथ प्रनतष्ठािले पेि गरे को आिार, कारर् र सो सभबन्िमा त्यस्तै प्रकृनतका
ु को अभ्यास समेतको आिारमा त्यस्तो प्रनतष्ठािको श्रनमकको सेवा ितथ
अन्य प्रनतष्ठाि वा मुलक
सभबन्िी ववनियमावली सं िोिि गिथ स्वीकृनत ददि सक्िेछ।

74. रोजगारी अन्त्य िएपनछ पाउिे रकमको िुक्तािी गिे तररकाीः (१) ऐि र यस नियमावली बमोशजम
रोजगारी अन्त्य िएको श्रनमकले पाउिे पाररश्रनमक, सशञ्चत नबदा वा अन्य कुिै सुवविा बापतको रकम
बुशझनलि श्रनमक आफैँ उपशस्र्त हुि िसक्िे िएमा वा िआएमा

त्यस्तो रकम निजले प्रनतष्ठािलाइथ

उपलब्ि गराएको बैंक वा ववत्तीय सं स्र्ाको खातामा जभमा गिुथ पिेछ।
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(२) कुिै श्रनमकको बैंक वा ववत्तीय सं स्र्ामा खाता ििएमा रोजगारदाताले त्यस्तो श्रनमकले
मञ्जुरी ददएको निजको पररवारको अन्य कुिै सदस्यको बैंक खातामा त्यस्तो रकम जभमा गररददिु पिेछ
।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि कुिै श्रनमकले ऐि र यस
नियमावली बमोशजम पाउिे पाररश्रनमक, सशञ्चत नबदा वा अन्य कुिै सुवविा बापतको रकम नलि िपाउँदै
निजको मृत्यु िएमा रोजगारदाताले त्यस्तो रकम निजको पररवारको दे हायको िममा रहेको सदस्यलाइथ
िुक्तािी ददिु पिेछीः–
(क) श्रनमकले कसैलाई इच्छाएको रहेछ ििे इच्छाएको व्यशक्तलाई,
(ख) खण्ड (क) बमोशजम इच्छाएको व्यशक्त ििएमा वा इच्छाएको व्यशक्तको मृत्यु
िैसकेको अवस्र्ामा दे हायको िम अिुसारको पररवारको सदस्यलाई:(१)

सगोलमा बस्िे श्रीमाि वा श्रीमती,

(२)

सगोलमा बस्िे छोरा, बुहारी वा अवववावहता छोरी,

(३)

सगोल बस्िे िानत िानतिी वा एकाघरका बाबु, आमा वा सासु, ससुरा,

(४)

निन्न बस्िे श्रीमाि वा श्रीमती, छोरा, बुहारी वा वववावहता छोरी।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि कुिै श्रनमकले ऐि तर्ा यस
नियमावली बमोशजम पाउिे पाररश्रनमक वा सुवविा निजले प्रनतष्ठािलाइथ उपलब्ि गराएको बैंक खातामा
जभमा हुि िसकेमा वा रोजगारी छोडे को तीि वषथनित्र उपनियम (२) बमोशजम सभबशन्ित श्रनमक वा
उपनियम (३) बमोशजम निजको हकवालाले त्यस्तो रकम दाबी गिथ िआएमा रोजगारदाताले त्यस्तो
रकम सामाशजक सुरिा कोषमा जभमा गररददिु पिेछ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम कुिै श्रनमकको पाररश्रनमक वा सेवा सुवविा सामाशजक सुरिा
कोषमा जभमा िइसकेपनछ त्यस्तो श्रनमक वा निजको हकवालाले त्यसरी जभमा िएको रकमको
हदिन्दा बढी दाबी नलि पाउिे छै ि।

पररच्छे द-१३
मुद्दा तर्ा उजुरीको कायथववनि

75. श्रम अदालतको

कायथववनि:

ऐिको दफा १६० बमोशजम

श्रम

अदालतमा दायर

कारबाही र वकिारा श्रम अदालत कायथववनि नियमावली, २०५२ बमोशजम हुिेछ।
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76. उजुरीको कारबाही तर्ा वकिारा: (१) ऐिको दफा १६२ बमोशजम कसै ले वविाग वा कायाथलयमा उजुरी
गरे मा वविाग वा कायाथलयले त्यस्तो उजुरी

दताथ वकताबमा दताथ गरी सोको निस्सा सभबशन्ित

उजुरीकताथलाइथ ददिु पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम दताथ हुि आएको उजुरीको व्यहोराबाट उजुरीकताथ र उजुरी
गररएको पिबीच मेलनमलाप

गिथ उशचत दे खेमा वविाग वा कायाथलयले सभबशन्ित पिलाई शझकाइथ

मेलनमलाप गराउि सक्िेछ।
तर ऐिको दफा १६३ बमोशजम जररबािा हुिे ववषयमा मेलनमलाप हुि सक्िे छै ि ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम दुबै पिबीच मेलनमलाप हुि िसकेमा वविाग वा कायाथलयले सो
सभबन्िमा दुबै पिलाइथ आफ्िो दाबी पुष्ट्याइँ गिे आिार र कारर् सवहतका प्रमार् पेि गिथ लगाइथ
सोही आिारमा निर्थय नलइथ सभबशन्ित पिलाइथ निर्थय कायाथन्वयि गिथ आवश्यक आदे ि ददि
सक्िेछ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम वविाग वा कायाथलयले ददएको आदे ि पालिा ििएको ििी
सभबशन्ित पिले वविाग वा कायाथलयमा निवेदि ददएमा वविाग वा कायाथलयले ऐिको दफा १६६,
१६७ वा १६८ बमोशजम िएको निर्थय कायाथन्वयि गिथ, गराउि सक्िेछ।

पररच्छे द-१४
ववववि

77. आिारिूत पाररश्रनमक: (१) कायथगत रोजगारीमा रहेको श्रनमकको आिारिूत पाररश्रनमक निजले खाइपाइ
आएको तीि मवहिाको औसत मानसक पाररश्रनमकको साठी प्रनतितले हुि आउिे रकम बराबर हुिेछ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापनि यस नियम बमोशजम नििाथरर्
गररएको आिारिूत पाररश्रनमक िेपाल सरकारले ऐि बमोशजम नििाथरर् गरे को न्यूितम पाररश्रनमक िन्दा
कम हुिे छै ि।
(३) कुिै रोजगारीमा रहेको श्रनमकको आिारिूत पाररश्रनमक नििाथरर् िएको रहेिछ ििे
सामान्यतया त्यस्तो श्रनमकले खाइपाइ आएको पाररश्रनमकको साठी प्रनतितले हुि आउिे रकमलाइथ
त्यस्तो रोजगारीको लानग आिारिूत पाररश्रनमक मानििेछ।
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78. गोटा गन्ती (वपस रे ट) को दर नििाथरर्: कायथगत रोजगारी अन्तरगत गोटा गन्ती (वपस रे ट) मा काम
गिे श्रनमकको प्रनत गोटा गन्ती (वपस रे ट) को दर नििाथरर् गदाथ दे हाय बमोशजम गिुथ पिेछ:–
(क) श्रनमक र रोजगारदाताबीच सहमनत िएमा सोही बमोशजम,
(ख) न्यूितम पाररश्रनमक वृवि िएकोमा जुि अिुपातमा न्यूितम पाररश्रनमक वृवि िएको
हो सोही अिुपातमा वपस रे ट दर वृवि गरी कायम गिे,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बाहेकको अवस्र्ामा श्रनमकको न्यूितम पाररश्रनमकको
प्रनतघन्टाको दरको आिारमा।

79. श्रम समन्वय सनमनत : वविागको महानिदे िकको अध्यितामा अनिक प्रनतनिनिमूलक ट्रेड युनियि महासं घका
प्रनतनिनि र रोजगारदाता सङ्गठिको प्रनतनिनि रहेको एक केन्द्रीयस्तरको श्रम समन्वय सनमनत रहिेछ।

80. श्रम समन्वय सनमनतको काम, कतथव्य अनिकार: नियम ७९ बमोशजमको श्रम समन्वय सनमनतको काम,
कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोशजम हुिेछ:–
ँ छलफल
(क) कुिै प्रनतष्ठािमा िएको औद्योनगक वववादलाई समािाि गिथको लानग सभबि पिसग
गरी आवश्यक सुझाव ददिे,
(ख) श्रनमक तर्ा रोजगारदाताबीच कुिै वववाद उत्पन्न िएको वा हुिे सभिाविा दे शखएमा त्यस्तो
श्रम वववाद समािाि गिथ सरोकारवालासँग वववाद समािाि गिथ आवश्यक पहल र समन्वय
गिे ।

81. व्यशक्तगत अनिलेख व्यवस्र्ापि र हाशजरी सभबन्िी व्यवस्र्ाीः (१) रोजगारदाताले आफू मातहत काम
गिे प्रत्येक श्रनमकको िाम, ठे गािा, पाररवाररक वववरर्, िागररकता, सभपकथ फोि िभबर, इमेल तर्ा
रोजगारदाताले आवश्यक ठािेका अन्य वववरर् सवहतको व्यशक्तगत वववरर् सवहतको अनिलेख राख्नु
पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको वववरर्मा कुिै पररवतथि िएमा सोको जािकारी यर्ािीघ्र
रोजगारदातालाइथ ददिु सभबशन्ित श्रनमकको कतथव्य हुिछ
े ।
(३) रोजगारदाताले श्रनमकलाई िुक्ताि गरे को पाररश्रनमक तर्ा हाशजरी सभबन्िी अनिलेख
कभतीमा पाँच वषथ सुरशित राख्नु पिेछ।

82. सेवा िुल्कको ववतरर्ीः

होटल, मोटल, रे िुरेन्ट, जंगल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गिे

रोजगारदाताले राहकबाट कुिै सेवा िुल्क नलएको िए त्यस्तो सेवा िुल्क रकम दे हाय बमोशजम
श्रनमकलाइथ ववतरर् गिुथ पिेछीः-
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ँ सभबि
(क) यो नियमावली प्रारभि िएपनछ रोजगारदाता सङ्गठि तर्ा सभबशन्ित व्यवसायसग
अनिक प्रनतनिनिमूलक ट्रेड युनियि सं घबीच सभझौता िएकोमा सोही बमोशजम,
(ख) खण्ड (क) बमोशजम सभझौता ििएकोमा सेवािुल्क बापत उठाइएको मानसक रकमलाई ित
प्रनतित मािी दे हाय बमोशजम ववतरर् गिेीः
(१) प्रनतष्ठािमा कायथरत श्रनमक, ऐिको दफा १८ बमोशजम कायथरत तानलमी वा श्रम
आपूनतथकताथ माफथत कायथरत श्रनमकलाइथ दामासाहीले कुल रकमको एकहत्तर प्रनतित
रकम,
(२) िे केज तर्ा अपरे ििल नलकेज व्यवस्र्ापिको लानग रोजगारदातालाइथ कुल रकमको
चौबीस प्रनतित रकम,
(३) होटल व्यवसायसँग सभबशन्ित रोजगारदाताको सङ्गठिले दुई दिमलब पाँच प्रनतित तर्ा
होटल िेत्रका अनिक प्रनतनिनिमूलक ट्रेड युनियि सं घले दुई दिमलब पाँच प्रनतित।

83. घरे ल ु श्रनमकको सावथजनिक र साप्तावहक नबदा: (१) घरे ल ु श्रनमकले वषथमा बाह्र ददि पाररश्रनमक
सवहतको सावथजनिक नबदा र हप्तामा एक ददि पाररश्रनमक सवहतको साप्तावहक नबदा पाउिेछ।
(२) कुिै कारर्ले घरे ल ु श्रनमकलाई साप्तावहक नबदा वा सावथजनिक नबदाको ददिमा काममा
लगाउिु परे मा रोजगारदाताले त्यस्तो घरे ल ु श्रनमकलाइथ एक्काईस ददिनित्र सट्टा नबदा वा बढी समय
काम गरे बापतको र्प पाररश्रनमक ददिु पिेछ।
(३) उपनियम (१)

र (२) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापनि रोजगारदाता र श्रनमकबीच

ऐि र यस नियमावलीको अिीिमा रही छु ट्टै सभझौता िइथ घरे ल ु श्रनमकको रूपमा कायथरत श्रनमकको
हकमा सोही सभझौता बमोशजम हुिेछ।

84. कल्यार्कारी कोषको सञ्चालि: (१) बोिस ऐि, २०३० को दफा १३ बमोशजम बोिस ववतरर् गरी
बाँकी रहेको रकम व्यवस्र्ापिको लानग प्रत्येक प्रनतष्ठािले प्रनतष्ठाि स्तरमा कल्यार्कारी कोष स्र्ापिा
गिुथ पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कल्यार्कारी कोषमा बोिस ऐि, २०३० को दफा ५ बमोशजम
बोिस ववतरर् गरी बाँकी रहेको मध्ये सत्तरी प्रनतित रकम जभमा हुिेछ।
(३) कोषको सञ्चालि र प्रयोग श्रम सभबन्ि सनमनतको निर्थय बमोशजम हुिेछ।
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(४) कोषमा िएको रकमको प्रयोग गदाथ प्रनतष्ठािका सबै प्रकारका श्रनमक वा निजका पररवारका
सदस्यहरुको उपचार, िैशिक नबकास, खेलकुद तर्ा मिोरन्जि प्रयोजिका लानग तर्ा सबै श्रनमकको
वहत हुिे अन्य कायथका लानग खचथ गिथ सवकिेछ।
(५) कल्यार्कारी कोषमा रकम बाँकी रहँदै प्रनतष्ठािमा कायथरत सबै श्रनमक कटौतीमा परे मा वा
ु न्दा एक वषथ अशघसभम
प्रनतष्ठाि नलशक्वडे ििमा गएमा उक्त रकम नलशक्वडेिि प्रविया प्रारभि हुिि
प्रनतष्ठािमा कायथरत सबै श्रनमकलाई दामासाहीले ववतरर् गिुथ पिेछ।

85. बासस्र्ाि कोषको रकम खचथ गिथ सक्िेीः (१) यो नियमावली प्रारभि हुँदाका बखत कुिै प्रनतष्ठािमा श्रम
ऐि, २०४८ को दफा ४१ बमोशजम स्र्ावपत बासस्र्ाि कोष कायम रहेछ ििे त्यस्तो कोषको रकम
प्रनतष्ठािले श्रनमक आवासको व्यवस्र्ापि गिथ वा श्रम सभबन्ि सनमनतको निर्थय अिुसार श्रनमकको वहत
हुिे कुिै योजिामा खचथ गिथ सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको कोषमा रकम बाँकी रहेको अवस्र्ामा प्रनतष्ठाि बन्द िएमा वा
नलशक्वडे ििमा गएमा त्यस्तो रकममध्ये पचास प्रनतित रकम रोजगारदाताले र बाँकी पचास प्रनतित
रकम तत्काल कायम रहेका श्रनमकहरूबीच दामासाहीले ववतरर् गिुथ पिेछ।

86. यो नियमावली लागू हुिीःे श्रम सभबन्िी कुिै वववादको समािािको लानग हुिे सामूवहक सौदाबाजी,
मध्यस्र् वा अन्य कुिै काम कारबाहीको सभबन्िमा यस नियमावली बमोशजमको कायथववनि अपिाउिु
पिेछ।

87. अिुसूचीमा हेरफेर गिथ सक्िे: मन्त्रालयले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी अिुसूचीमा आवश्यकता
अिुसार हेरफेर गिथ सक्िेछ।

88. खारे जी र बचाउ : (१) श्रम नियमावली, २०५० र शचया बगाि सभबन्िी नियमावली, २०५० खारे ज
गररएको छ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम खारे ज गररएका नियमावलीहरू बमोशजम
कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोशजम िए गरे को मानििेछ।

41

िए गरे का काम

www.lawcommission.gov.np

अिुसूची–१
(नियम ७ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)

वटकट

श्रम इजाजतको लानग निवेदि
श्री श्रम वविाग
......................

नमनत:महोदय,

यस प्रनतष्ठािमा ववदे िी िागररकलाई काममा लगाउि आवश्यक िएकोले श्रम ऐि, २०७४ को दफा २२
एवं श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७ को उपनियम (१) बमोशजम श्रम इजाजत पत्रको लानग दे हायको
वववरर् र कागजात सवहत यो निवेदि गरे को छु / गरे का छौं :१.

प्रनतष्ठािको िाम:-

२.

प्रनतष्ठाि वा कायथस्र्ल रहेको ठे गािा:-

३.

प्रनतष्ठािको मुल्य अनिवृवि कर दताथ िं. / स्र्ायी ले खा िं. ...................... र दताथ नमनत:-

४.

प्रनतष्ठािको मुख्य सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्र्ापकको,…
(क) िामीः

(ख) सभपकथ िं:-

(ग) इमेलीः
५.

प्रनतष्ठािसँग पत्राचार गिे ठे गािाीःशजल्लाीः ..................,

गाउँपानलका / िगरपानलका.........................वडा िं. ..........

मागथीः ........................टोलीः...........
इमेलीः............................
६.

फ्याक्स िं..................

इजाजत माग गररएको ववदे िी श्रनमकको वववरर्ीः
(क) िाम:-

(ख) पद:-
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Name:-

Designation:-

Nationality:-

(ङ) िैशिक योग्यता:-

(च) दिता :-

Qualification:-

Experience:-

(छ) इजाजत माग गररएको अवनि:-...........

Passport No.:-

..... दे शख ....... ......... सभम

Duration:- Since………. to……….
(ज) यसअशघ िेपालमा काम गिथ इजाजत नलएको िए:(१) इजाजत नलएको प्रनतष्ठािको िाम :-(२) इजाजत प्राप्त अवनि:-- ..........दे शख.......सभम
७.

सं लग्ि कागजातीः–
(क)

राहदािी (कभतीमा छ मवहिा भयाद िएको)को प्रमाशर्त प्रनतनलवप,

(ख) सभबशन्ित ववदे िी िागररकको व्यशक्तगत वववरर् (वायोडाटा),
(ग)

प्रनतष्ठािले प्रचनलत कािूि बमोशजम कर च ुक्ता गरे को प्रमार्,

(घ)

प्रनतष्ठािले िेपाली िागररकलाई दि बिाई ववदे िी श्रनमकलाई िमिीः प्रनतस्र्ापि गिे
कायथ योजिाको प्रनत,

(ङ)

गृह मन्त्रालयको कायथ सहमनत आवश्यक पिे िए सोको प्रमाशर्त प्रनत,

(च)

श्रम नियमावली, 2075 को नियम ७ को उपनियम (२) को खण्ड (ङ) बमोशजमको
वववरर् ।

८. यसमा ले शखएको व्यहोरा साँचो हो । झुठा ठहरे कािूि बमोशजम सहुँला बुझाउँला ।

प्रनतष्ठािको छाप

प्रनतष्ठािको तफथबाट निवेदि ददिे व्यशक्तको,
िाम:पद:हस्तािर:नमनत:-
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िोट:- निवेदि ददँदा इजाजत माग गररएको ववदे िी िागररकको हालसालै शखचेको दुइथ प्रनत फोटो समेत सं लग्ि
गिुथ पिेछ ।
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अिुसूची–२
(नियम ८ को उपनियम (३) सँग सभबशन्ित)
िेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तर्ा सामाशजक सुरिा मन्त्रालय
श्रम तर्ा व्यवसायजन्य सुरिा वविाग

श्रम इजाजतपत्र
श्री..............................,
.................................।

नमनत ................. मा प्राप्त त्यस प्रनतष्ठािको निवेदि उपर कारबाही हुँदा यस वविागको नमनत
................को निर्थय अिुसार दे हायको ववदे िी िागररकलाइथ श्रम ऐि, २०७४ को दफा २२ र श्रम
नियमावली, २०७५ को नियम ८ बमोशजम

दे हायका ितथहरू पालिा गिे गरी

त्यस प्रनतष्ठािमा काममा

लगाउि इजाजत प्रदाि गररएको छ।
१. प्रनतष्ठािको िामीः
२. प्रनतष्ठािको ठे गािाीः
३. इजाजत प्रदाि गररएको ववदे िी श्रनमकको वववरर्ीः
(क) िाम:-

(ख) पद:-

(ग) दे ि:-

(घ) राहदािी िं:-

Name:-

Designation:-

Country/Nationality:- Passport No.:-

स्र्ायी ठे गािा(पासपोटथ अिुसार)
Permanent Address (as mentioned in passport):
(ङ) इजाजत प्रदाि गररएको अवनि:-...........

..... दे शख ....... ......... सभम

Duration:- Since………. to……….

इजाजतपत्र जारी गिे अनिकारीको,

इजाजतप्राप्त
व्यशक्तको तस्वीर

िामीः
पदीः
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जारी नमनतीः

रोजगारदाताले पालिा गिुथ पिे ितथहरूीः
१.
२.
३.
४.

अिुसूची–३
(नियम ९ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
श्रम स्वीकृनतको लानग ददिे निवेदिको ढाँचा

To,
The Department of Labour,
.........................
Kathmandu.
C/O
(Name of the Concerned Nepali Embassy or Nepali Diplomatic Mission)
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Sir/ Madam,
As per the Section 23 of Labour Act, 2017, I herewith submit an application for work permit along with
the following details:1.

Name and Address of Applicant:-

2.

Name and Address of the Applicant's Employer:

3.

Name of the Employer's Manager: ………………………………Contact Number:

4.

Applicant's Details:
Nature of Work:Qualification:

Designation/Post:
.

Passport No:
.Duration….Since…To…….

Experience:

5.

Details of Prior Work Approval if taken:

6.

Details of Prior work approval of an institution if taken on the same post :

7.

Correspondence Address:
Attached documents:(A) Passport (of at least 6 months validity) or with Visa if the applicant is in Nepal,
(B) Applicant's Resume / Bio-data,
(C) Minimum Education Qualification required for related service, Certified Copy of
any skill and knowledge,
(D) Evidence of selection by Employer or Acceptance letter given by the Employer,
(E) No Objection Letter given by the Ministry of Home Affairs as per existing law.

Signature of the applicants
Date:
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अिुसूची–४
(नियम ९ को उपनियम (७) सँग सभबशन्ित)

Photo

Government of Nepal
Ministry of Labor, Employment and Social Security
Department of Labor
Work Permit

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

1.

Name :

2.

Gender: male/female:

3.

Passport Number:

4.

Temporary Address:

5.

Permanent Address:

6.

Job title:

7.

Organization Employer Name:

8.

Work Permit Issue Date:

9.

Work Permit Expiry Date :-

Nationality/Country:-

Issued by
………………..

(Signature of Authorized Officer)
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अिुसूची–५
(नियम १३ को उपनियम (३) सँग सभबशन्ित)
श्रम इजाजत प्राप्त ववदे िी िागररकको अनिलेख

नस.िं

िाम र्र

स्र्ायी

राहदािी िं र

िेपालमा कायथरत

इजाजतप्राप्त

ठे गािा

बहाल रहिे नमनत

सं स्र्ाको िाम

व्यशक्तको पररवार

ठे गािा र फोि िं

वा िशजकको
िातेदारको
सभपकथ व्यशक्तको
िाम र ठे गािा,

िोटीः िारतीय िागररकको हकमा राहदािी ििएमा पररचय खुल्िे िभबर अवङ्कत कुिै कागजातमा उल्लेख
िएको िभबर।
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अिुसूची–६
(नियम २६ को उपनियम (३) सँग सभबशन्ित)
असिमताको प्रनतित नििाथरर्

ि.सं .

चोटपटकको वववरर्

अिक्तताको प्रनतितमा

1.

दुइव
थ टा अवयवको िनत

१००

2.

दुवै हात वा हत्केला समेत सबै औ ंलाहरुको िनत

3.

दृवि पुरै िनत िएमा

१००

4.

पूर्थ पिाघात

१००

5.

चोटपटकको कारर्बाट स्र्ायी रुपमा र्लापरे मा

6.

ँ े व्यशक्तको अको आख
ँ ा पनि िनत िएमा
एक आख

१००

7.

एक मात्र बाहु िएको व्यशक्तको अको बाहु पनि िनत िएमा

१००

8.

एउटा मात्र गोडा िएको व्यशक्तको अको गोडा पनि िनत िएमा

9.

एक हात तर्ा एक खुट्टाको िनत िएमा

१००

10.

कुिै अरु चोटपटकको कारर्बाट स्र्ायी र पूर्थ अिक्तता िएमा

१००

11.

पूर्थ रुपले बवहरो िएमा

१००

१००

१००

७०
कुिै एक बाहुको ववच्छे दि िएको अवस्र्ा

12.

स्कन्ि–सशन्िको ववच्छे दि

८०

13.

काँि र कुवहिाबीचबाट बाहु ववच्छे दि िएमा

७०

14.

कुवहिाबाट बाहुको िनत िएमा

७०

15.

कुवहिा वा िाडीको नबचबाट बाहुको िनत िएमा

16.

िाडीबाट हातको िनत िएमा

६०

17.

एउटा हातका चारै औ ंला तर्ा बुढी औ ंला समेत िनत िएमा

६०

18.

एउटा हातको बुढी औ ंला बाहेक अरु चारै वटा औ ंलाहरुको िनत िएमा

४०
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19.

बुढी औ ंलाका दुईवटा पंशक्त–अशस्र् िनत िएमा

३०

20.

बुढी औ ंलाको एक पंशक्त अशस्र् िनत िएमा

21.

चोर औ ंलाका तीिवटै पंशक्त अशस्र् िनत िएमा

१४

22.

चोर औ ंलाका दुईवटा पंशक्त अशस्र् िनत िएमा

११

23.

चोर औ ंलाका एकवटा पंशक्त अशस्र् िनत िएमा

९

24.

माझी औ ंलाका तीिवटै पंशक्त अशस्र् िनत िएमा

१२

25.

माझी औ ंलाका दुईवटा पंशक्त अशस्र् िनत िएमा

९

26.

माझी औ ंलाका एकवटा पंशक्त अशस्र् िनत िएमा

७

27.

सावहली वा कान्छी औ ंलाका तीिवटै पंशक्त अशस्र् िनत िएमा

28.

सावहली वा कान्छी औ ंलाका दुईवटा पंशक्त अशस्र् िनत िएमा

29.

सावहली वा कान्छी औ ंलाका एकवटा पंशक्त अशस्र् िनत िएमा

५

30.

पवहलो वा दोश्रो करि –अशस्र्को र्प िनत िएमा

५

31.

तेश्रो चौर्ो वा पाचौं करि–अशस्र्को र्प िनत िएमा

४

२०

७
६

कुिै एक वा दुवै गोडाहरुको ववच्छे दि िएको अवस्र्ा

32.

दुवै जं घा माझबाट ववच्छे दि िएमा वा एकानतर जं घाको बीचबाट गोडा
ँ ा िन्दा मुनिबाट
ववच्छे दि िै अको नतरको खुट्टाको िनत िएमा वा दुवै घुड
अङ्ग ववच्छे दि िएमा

१००

33.

ँ ाको ५ ईन्च तलबाट गोडा ववच्छे दि िएमा
दुवै घुड

१००

34.

ँ ाको ५ ईन्च तलबाट गोडा ववच्छे दि िै अको खुट्टाको िनत िएमा
एक घुड

35.

दुवै खुट्टाको ववच्छे दि िै टे क्ि सक्िे ठु टा मात्र बांकी रहेमा

36.

दुवै खुट्टाको प्रपद र पंशक्त अशस्र्बीचको सशन्िको मानर्ल्लो सानिध्यबाट
ववच्छे दि िएमा

37.

१००
१००

९०

दुवै खुट्टाको प्रपद र पंशक्त अशस्र्बीचको सशन्िबाट तल सबै औ ंलाहरु िनत
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िएमा
38.

८०

दुवै खुट्टाका सबै औ ंलाहरुको मानर्ल्लो अन्तर पंत्याशस्र् सशन्िको मानर्बाट
िनत िएमा

39.

४०

दुवै खुट्टाका सबै औ ंलाहरुको मानर्ल्लो अन्तर पंत्याशस्र् सशन्िबाट तल
पदट्ट मात्र िनत िएमा

२०

40.

कवट–सं शन्िको मध्यबाट ववच्छे दि िएमा

९०

41.

कवटसशन्ि िन्दा तल तर बाँकी नतघ्राको ठु टो ठू लो ट्रोक्यान्टर अशस्र्बाट
५ ईन्च िन्दा छोटो रही ववच्छे दि िएमा

42.

८०

कवट सशन्ि िन्दा तल तर बाँकी नतघ्राको ठु टो ठू लो ट्रोक्यान्टर अशस्र्बाट
५ ईन्चिन्दा बढी तर नतघ्राको माझिन्दा तल िपुग्दै बाँकी रहि गई गोडा
ववच्छे दि िएमा

43.

७०

ँ ाबाट ३.५ ईन्च तलमा िबढाई यो बीचबाट
जं घाको माझबाट तलदे शख घुड
ववच्छे दि िएमा

44.

६०

ँ ा िन्दा तल गोडा ववच्छे दि िै ठु टो घुडाबाट ३.५ ईन्च दे शख ५ ईन्च
घुड
को बीचको लभबाईको रहि गएमा

45.

५०

ँ ा िन्दा तल गोडा ववच्छे दि िै ठु टो घुड
ँ ाबाट तल ५ ईन्च िन्दा लामो
घुड
रहि गएमा

४०

46.

एउटा खुट्टाको पूर्थ ववच्छे दि िै केवल टे क्ि सक्िे ठू टो मात्र रहि गएमा

47.

एउटा खुट्टाको मात्र प्रपद र पंशक्त अशस्र्को सशन्िको मानर्ल्लो सानिध्यबाट
ववच्छे दि िएमा

48.

४०

४०

एउटा खुट्टाका सबै औ ंलाहरु अन्तर पत्याशस्र् सशन्िको मानर्ल्लो
सानिध्यबाट वा प्रपद र पंशक्त अशस्र्को सशन्िको माझबाट िनत िएमा

२०

49.

खुट्टाको बुढी औ ंलाका दुवै पंत्याशस्र् िनत िएमा

१०

50.

खुट्टाको बुढी औ ंलाका एक पंत्याशस्र् िनत िएमा

५
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51.

खुट्टाको बुढी औ ंलाका केही िाग मात्र तर हड्डी समेत िनत िएमा

३

52.

खुट्टाको बुढी औ ंला बाहेक अरु कुिै औ ंलाको िनत िएमा (प्रत्येकको)

53.

खुट्टाको बुढी औ ंला बाहेक अरु कुिै औ ंलाको एक िाग हड्डी मात्र

३

िनत िएमा

१

अन्य वविेष चोटपटकहरु
54.

ँ ा सामान्य शस्र्नतमा रहँदा रहँदै अको आख
ँ ामा कुिै जवटलता
एक आख
बेगर हुि गएको िनतमा

55.

56.

४०

ँ ाको दृवि ठीक हुद
ँ ा हुँदै अको आख
ँ ाको दृवि िशक्त आख
ँ ाको
एक आख
गेडीको कुिै जवटलता वा ववरुपता बेगर लोप हुि गएमा

३०

एक कािको श्रवर् िशक्तको िनत िएमा

२०

चोटपटक पिात् अवयव तर्ा सशन्िहरुमा उत्पन्न हुिे पूर्–
थ दृढता
57.

पृष्ठाशस्र्

३०

58.

स्कन्ि सशन्ि

४०

59.

कुवहिा

३०

60.

िाडी

३०

61.

मानर्ल्लो र तल्लो रे नडयो अल्िर सशन्ि

62.

हातको बुढी औ ंला (पवहलो करि (पंत्याशस्र् सशन्ि)

६३

63.

हातको बुढी औ ंला बाहेक अरु कुिै एक औ ंलाको एक सशन्ि

३

64.

हातको बुढी औ ंला बाहेक अरु कुिै एक औ ंलाका सबै सशन्िहरु

65.

हातको बुढी औ ंला समेत सबै औ ंलाका सबै सशन्िहरु

४०

66.

कवट सशन्ि

४०

67.

ँ ा
घुड

१९

68.

गुल्फ सशन्ि

१९

69.

टे लस हड्डी मुनिका सशन्िहरु

१९

३०
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70.

खुट्टाको बुढी औ ंला (पवहलो प्रपद–पंत्याशस्र् सशन्ि)

१९

71.

खुट्टाको बुढी औ ंला बाहेक खुट्टाका अरु औ ंलाका सशन्िहरु

१०

चोटपटक पिात हुिे अवयवहरु वा िरीरको कुिै िाग मात्रको पिाघात

72.

मेरुदण्डको चोटपटकबाट हुिे पूर्थ पिाघात

१००

निभि अङ्गको पूर्थ स्तभिता
73.

िुजग स्िायु पुन्ज (वेवकथयल प्ले क्सस)

७०

74.

रे नडयल स्िायु

५०

75.

नमनडयिल स्िायु

४०

76.

अल्िर स्िायु

४०

77.

जं घा स्िायु (नसयावटक िवथ )

७०

78.

नित्री पशप्लवटयल स्िायु

४०

79.

बावहरी पशप्लवटयल स्िायु

३०

मानर् उल्लेख ििएका अन्य अिक्तताको पररमार् यसै अिुसूचीमा परे का उस्तै प्रकारका
अवस्र्ालाई आिार मािी गररिेछ ।
िब्दार्थ
१. नडरी – पररमार्

२. नडजेवलमेन्ट – अिक्तता

३. नलभव – अवयव

४. लस – िनत

५. साइट – दृवि

७. आमथ – बाहु

८. ले ग – गोडा

१०. एभपुटेिि – ववच्छे दि

११. सोल्डर ज्वाइन्ट – स्कन्ि–सशन्ि

६. प्यारानलनसस – पिाघात, स्तभिता
९. फुट – खुट्टा

१२. याल्याङ्कस् – पंशक्त–अशस्र्
१३. मेटाकापथल – करि–अशस्र्
१४. स्टभप – ठू टो
१५. मेटाटासोफेलोशन्जयल ज्वाइन्ट – प्रपद र पंशक्त–अशस्र्बीचको सशन्ि
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१६. मेटाकापोफेलोशन्जयल ज्वाइन्ट – करि–पंत्याशस्र् सशन्ि
१७. इन्टरफेलोशन्जयल ज्वाइन्ट – अन्तर पंत्याशस्र् सशन्ि
१८. नडस्टल – तल्लो
१९. प्रेँशक्समल – मानर्ल्लो
२०. एण्ड ववयररङ्ग – टे क्ि सक्िे मात्र
२१. स्पाइि – पृष्ठाशस्र्
२२. एकल – गुल्फ सशन्ि
२३. स्पाइिल कडथ – मेरुदण्ड
२४. नमनडयल – नित्री
२५. ले टरल – बावहरी
२६. वहप ज्वाइन्ट – कवट सशन्ि
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अिुसूची –७
(नियम २७ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
श्रनमक आपूनतथ गिथ इजाजतको लानग ददिे निवेदिको ढाँचा
श्री श्रम वविाग /श्रम कायाथलय
......................
ववषय:- श्रनमक आपूनतथ गिथ इजाजत पाउँ ।

महोदय,
यस कभपिीले दे हायको िेत्रमा श्रनमक आपूनतथ गिथ चाहेको र सो कायथ गिथ यस कभपिी सिम रहेकोले
श्रम ऐि, २०७४ को दफा ५९ को उपदफा (२) तर्ा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम २७ को
उपनियम (१) बमोशजम श्रनमक आपूनतथ गिे इजाजत पत्रको लानग दे हायको वववरर् सवहत यो निवेदि
गरे को छु /गरे का छौं:१.

निवेदक कभपिीको (क) िाम:

(ख) रशजिडथ कायाथलय रहेको ठे गािा:

२.

निवेदक कभपिीको दताथ िं तर्ा दताथ नमनत:

३.

निवेदक कभपिीको मुख्य सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्र्ापकको िाम :

४.

कभपिीको तफथबाट श्रनमक आपूनतथ सभबन्िी काम गिे व्यवस्र्ापक वा प्रमुख:

५.

निवेदक कभपिीले आपूनतथ गिे श्रनमकले गिे काम:
(क)
(ख)

६.

श्रनमक आपूनतथ गिे िौगोनलक िेत्र:

७.

श्रनमकको आपूनतथ गिे अिुमानित सङ्खख्या:

८.

निवेदक कभपिीसँग पत्राचार गिे ठे गािा:

९.

सं ग्लि कागजातीः
(क) कभपिी दताथ प्रमार्पत्रको प्रनतनलवप,
(ख) कभपिीको प्रबन्िपत्र र नियमावलीको प्रमाशर्त प्रनतनलवप,
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(ग)

स्र्ायी ले खा िभबर वा मुल्य अनिवृवि कर प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रनतनलवप,

(घ)

कर च ुक्ता गरे को प्रमार्

(ङ)

कभपिीको सञ्चालकहरुको िागररकता प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त प्रनतनलवप,

(च)

सं स्र्ापक वा सञ्चालकले आफू कुिै िैनतक पति दे शखिे फौजदारी अनियोगमा
अदालतबाट सजाय िपाएको र प्रचनलत कािूि बमोशजम कालो सूचीमा िपरे को
स्वघोषर्ा पत्र।

कभपिीको छाप

कभपिीको तफथबाट निवेदि ददिे आनिकाररक
व्यशक्तको,दस्तखतीः
िामीः
नमनतीः

अिुसूची –८
(नियम २८ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
श्रनमक आपूतीकताथ इजाजत दस्तुर र िरौटी
१. श्रम नियमावली, 2075 को नियम २७ बमोशजम श्रनमक आपूनतथले इजाजतपत्रको लानग निवेदि
ददँदा निवेदकले दे हाय बमोशजमको इजाजत दस्तुर र िरौटी इजाजतपत्र जारी गिे वविाग वा
कायाथलयमा बुझाउिु पिेछीः–

ि.सं

वववरर्

वविागमा निवेदि ददिु परे मा

कायाथलयमा निवेदि ददिु परे मा

१.

इजाजत दस्तुर

बीस हजार रूपैयाँ

दि हजार रूपैयाँ

२.

प्रनतनलवप दस्तुर

एक हजार रूपैयाँ

एक हजार रूपैयाँ

३.

िवीकरर् दस्तुर

दिहजार रूपैयाँ

पाँच हजार रूपैयाँ

४.

िरौटी वा बैंक ग्यारे न्टी

पन्र लाख रूपैयाँ

पन्र लाख रूपैयाँ
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२. कुिै श्रनमक आपूनतथकताथले एक िन्दा बढी कायाथलयको कायथ िेत्रिन्दा बढीको लानग श्रनमक
आपूनतथ गिथ चाहेमा प्रनत कायथिेत्र र्प पाँचलाख रूपैयाँ िरौटी वा सो बराबरको बैङ्क ग्यारे ण्टी
इजाजतपत्र जारी गिे वविाग वा कायाथलयमा बुझाउिु पिेछ।
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अिुसूची –९
(नियम २८ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
िेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तर्ा सामाशजक सुरिा मन्त्रालय
श्रम तर्ा व्यवसायजन्य सुरिा वविाग/श्रम कायाथलय..................

श्रनमक आपूनतथकताथको इजाजतपत्र

श्री.....................................,
..........................................।

यस वविाग/कायाथलयको नमनत. .................. को निर्थय अिुसार त्यस कभपिीलाइथ ........................
िेत्रनित्र दे हायका कामसँग सभबशन्ित श्रनमक आपूनतथ गिथ श्रम ऐि, २०७४ को दफा ५९ र श्रम
नियमावली,२०७५ को नियम २८ बमोशजम दे हायका ितथहरू पालिा गिे गरी यो इजाजतपत्र प्रदाि
गररएको छ ।

(१) श्रनमक आपूनतथ गिे िेत्रीः िेपाल राज्यिर / प्रदे िको िाम..... ................., शजल्लाीः....................

(२) आपूनतथ गररएका श्रनमकले

गिे कामको प्रकृनतीः

(क)..........................................,
(ख)........................................

इजाजतपत्र जारी गिे अनिकृतको,-

श्रनमक आपूनतथकताथले पालिा गिुप
थ िे ितथहरूीः

१. ...

दस्तखतीः

२. ..

िामीः

३. ..

पदीः

४. ..

नमनतीः
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५. ..
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अिुसूची–१०
(नियम ५६ को उपनियम (2) सँग सभबशन्ित)
श्रम अनडट प्रनतवेदि
नमनत:प्रनतष्ठािको िामीः
ठे गािाीः
प्रनतष्ठािले गरर आएको मुख्य कामीः

श्रनमकको सङ्ख्यात्मक वववरर्
नियनमत रोजगारीमा रहेको श्रनमक सङ्ख्याीः

मवहला श्रनमक सङ्ख्याीः

कायथगत रोजगारीमा रहेको श्रनमक सङ्ख्याीः

पुरुष श्रनमक सङ्ख्याीः

समयगत रोजगारीमा रहेको श्रनमक सङ्ख्याीः

अन्य श्रनमक सङ्ख्याीः

आंशिक रोजगारीमा रहेको श्रनमक सङ्ख्याीः

ववदे िी श्रनमक सङ्ख्याीः
व्यवस्र्ापकीय श्रनमक

कुल कायथरत श्रनमक सङ्ख्याीः
यसवषथमा आकशस्मक रोजागारीमा श्रनमकलाई काममा लगाएको िए सोको
अिुमानित सङ्ख्याीः

सङ्ख्याीः
तानलमी श्रनमक सङ्ख्याीः
प्रशििार्ीको सङ्ख्याीः
श्रम आपूनतथकताथ माफथत
कायथरत श्रनमक सङ्ख्याीः

श्रम ऐि,२०७४, श्रम नियमावली, २०७५ को पालिा िए ििएको सभबन्िमाीः

िम

प्रनतवेदिमा समावेि हुिपु िे ववषयहरु

पालिा िएको

सं ख्या

छ,छै ि।
(प्रनतष्ठािसँग
सभबशन्ित
ििएमा
“असभबशन्ित“
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कैवफयत

ििी लेख्न)े
१.

ऐिको दफा ११ बमोशजम सबै प्रकारको रोजगारीमा रहेका
श्रनमकसँग रोजगार सभझौता गररएको वा नियुशक्त पत्र प्रदाि
गररएको छ वा छै ि ॽ

छै ि ििे कनत जिालाई वकि प्रदाि

िगररएको हो कारर् खुलाउिे।
२.

ववदे िी िागररकलाई काममा लगाएको िए ऐिको पररच्छे द–६
र नियमावलीको पररच्छे द–३ बमोशजम ववदे िीलाई काममा
लगाउदा श्रम इजाजत नलइएको छ वा छै ि ? छै ि ििे वकिॽ
छ ििे कनत जिालाई नलइएको छ, खुलाउिे।

३.

१८ वषथ पूरा ििएका कुिै बालबानलकालाई काममा लगाइएको
छ वा छै ि ? छ ििे कसरी के काममा लगाइएको छ
खुलाउिे।

४.

प्रशििार्ीलाई काममा लगाइएको अवस्र्ामा ऐिको दफा १६
तर्ा १७ को पालिा गररएको छ वा छै ि ?

५.

तानलमीलाई काममा लगाइएको छ वा छै ि ? तानलमीलाई
काममा लगाउँदा ऐिको दफा १८ बमोशजम पाररश्रनमक वा
सुवविा अन्य श्रनमक सरह ददइएको छ वा छै ि ?

६.

आंशिक रोजगारीमा श्रनमक कायथरत छि् वा छै िि् ? िएमा
ऐिको पररच्छे द–५ बमोशजम सुवविा तर्ा सामाशजक सुरिा
प्रदाि गररएको छ वा छै ि?

७.

ऐिको दफा २८ बमोशजम श्रनमकलाई दै निक आठ घण्टा र
सप्ताहमा अठचानलस घण्टा िन्दा बवढ काममा लगाउिे गररएको
छ वा छै ि ?

८.

पाँच घण्टा काम गरे पनछ आिा घण्टा ववश्रामको समय ददिे
गररएको छ वा छै ि ? कायथसमय िन्दा बवढ काम गरे मा दफा
३१ बमोशजम अनतररक्त पाररश्रनमक ददिे वा सुवविा ददिे
गररएको छ वा छै ि ?

९.

मवहलालाई सूयाथस्त पनछ वा सूयोदय अशघको समयमा काममा
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लगाउँदा ऐिको दफा ३३ बमोशजम यातायात र सुरिाको
प्रबन्ि गररएको छ वा छै ि ?
१०.

न्युितम पाररश्रनमक िन्दा कम हुिे गरी कुिै श्रनमकलाई
पाररश्रनमक प्रदाि गररएको छ वा छै ि ?

११.

प्रनतष्ठािको औसत मानसक पाररश्रनमक दर कनत हो ?
(आिारिुत पाररश्रनमक, ित्ता र सुवविा सवहतको औसत अङ्क
उल्लेख गिे)

१२.

ऐिको दफा ३६ बमोशजमको वावषथक तलववृवि (रेड) ददिे
गररएको छ वा छै ि ?

१३.

पाररश्रनमक िुक्तािीको अवनिको अन्तर एक मवहिािन्दा बढी
हुिे गरे को छ वा छै ि ?(छ ििे कारर् उल्लेख गिे)

१४.

ऐिको दफा ३७ बमोशजम चाडथपवथ खचथ श्रनमकलाई प्रदाि गिे
गररएको छ वा छै ि?

१५.

ऐिको पररच्छे द–९ बमोशजम निभि नबदाहरु श्रनमकलाई कनत
ददि ददिे गररएको छ ? (सङ्ख्या उल्ले ख गिे)
साप्तावहक नबदाीः
सावथजनिक नबदाीः
घर नबदाीः
नबरामी नबदाीः
प्रसुनत नबदाीः
प्रसुनत स्याहार नबदाीः
वकररया नबदाीः
सट्टा नबदाीः

१६.

ऐिको दफा ५२ बमोशजम प्रत्येक श्रनमकलाई (नियनमत
रोजगारी, कायथगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आंशिक समयको
रोजगारी र आकशस्मक रोजगारीमा काम गिे) सं चयकोष वा
सामाशजक सुरिा कोषमा रकम जभमा गिे गररएको छ वा छै ि
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? जभमा िगरे को िए सो रकम कहाँ प्रयोग गररएको छ
खुलाउिे।
१७.

ऐिको दफा ५३ बमोशजम प्रत्येक श्रनमकलाई (नियनमत
रोजगारी, कायथगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आंशिक समयको
रोजगारी र आकशस्मक रोजगारीमा काम गिे) उपदाि वा
सामाशजक सुरिाकोषमा रकम जभमा गिे गररएको छ वा छै ि?
सामाशजक सुरिाकोषमा जभमा िगरे को सो रकम कहाँ प्रयोग
गररएको छ खुलाउिे।

१८.

ऐिको दफा ५४ बमोशजम औषनि उपचार बीमा गररएको छ वा
छै ि ?

१९.

ऐिको दफा ५५ बमोशजम जुिसुकै प्रकारको दुघट
थ िा समेट्िे
गरी बीमा गररएको छ वा छै ि ?

२०.

श्रनमक आपूनतथकताथ माफथत श्रनमक कायथरत छि् वा छै िि्?
ती श्रनमक आपूनतथकताथ कभपिीले ऐिको दफा ५९ बमोशजम
अिुमनत नलएको छ वा छै ि ? अिुमनत नलएको िए अिुमनत
िम्बर र नमनत आपूनतथकताथ माफथत कायथरत श्रनमकले न्यूितम
पाररश्रनमक, सुवविा तर्ा ऐि र नियमावली बमोशजमको न्यूितम
स्तर प्राप्त िएको छ वा छै ि ? यसको नियनमत अिुगमि
गररएको छ वा छै ि ?

२१.

ऐिको दफा ६८ बमोशजम सुरिा र स्वास््य िीनत तजुम
थ ा गरी
कायाथन्वयि गररएको छ वा छै ि ?

२२.

ऐिको दफा ७४ बमोशजम सुरिा र स्वास््य सनमनत गठि िै
नियनमत रुपमा बैठक तर्ा निर्थय हुिे गरे को छ वा छै ि?

२३.

ऐिको

दफा

१०८

बमोशजम

प्रनतष्ठािले

आन्तररक

व्यवस्र्ापिको लानग ववनियमावली बिाएको छ वा छै ि?
२४.

ववनियमावली श्रम कायाथलयमा दताथ गिे र श्रनमकलाई ववतरर्
गररएको छ वा छै ि ? श्रम कायाथलयमा दताथ िएको िए दताथ
नमनत र दताथ िभबर उल्लेख गिे।
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२५.

ऐिको दफा १११ बमोशजम प्रनतष्ठािमा श्रम सभबन्ि सनमनत
गठि गरी नियनमत रुपमा बैठक हुिे गरे को छ वा छै ि ?
आनर्थक वषथमा अशन्तम पटक बैठक िएको नमनत उल्लेख गिे।

२६.

ऐिको दफा

११२ बमोशजम कायथसभपादि मुल्याङ्कि प्रर्ाली

लागु गररएको छ वा छै ि ?
२७.

ऐिको दफा ११३ बमोशजम व्यशक्तगत मागदाबी पेि िए वा
िएिि् ? माग दाबी पेि िएकोमा कनत वटा दाबी
व्यवस्र्ापकसँगको छलफलबाट समािाि िए ? सङ्ख्या उल्लेख
गिे।

२८.

यो आनर्थक वषथमा सामुवहक माग दाबी पेि िए वा िएि?

२९.

मागपत्र पेि िएको िए कवहले पेि िएको नर्यो ? नमनत
उल्लेख गिे ? वाताथ जारी रहेको वा सभझौता िैसकेको िए
अवस्र्ा उल्लेख गिे।सभझौता िएको िए सभझौताको नमनत ?
सामुवहक सौदाबाजीको िममा हडताल वा तालाबन्दी ियो िएि
? अन्य कुिै उल्ले ख गिुप
थ िे कुरा िए सो व्यहोरा ?

३०.

श्रम ऐि बमोशजम िएको सभझौता, निर्थय वा फैसला
कायाथन्वयि हुि बाँकी छ वा छै ि ? िएमा कवहलेसभम
कायाथन्वयि हुन्छ खुलाउिे।

योगदािमा आिाररत सामाशजक सुरिा ऐि,२०७४ तर्ा योगदािमा आिाररत सामाशजक सुरिा नियमावली,
२०७४
१.

सामाशजक सुरिा कोषमा पंजीकरर् िएको छ वा छै ि ?

२.

सामाशजक सुरिा कोषमा योगदाि जभमा गिे गररएको छ वा
छै ि ?
बोिस ऐि, २०३० तर्ा बोिस नियमावली, २०३९

१.

प्रनतष्ठािले बोिस ऐि,२०३० बमोशजम बोिस ववतरर् गिुप
थ छथ
वा पदै ि?

२.

वोिस ववतरर् गिुप
थ िे िए सो बमोशजम ववतरर् गररएको छ
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वा छै ि ?
३.

गत आनर्थक वषथको वोिस ववतरर् गिथ बाँकी छ वा छै ि ?
ट्रेड युनियि ऐि,२०४९ तर्ा ट्रेड युनियि नियमावली, २०५०

१

प्रनतष्ठािमा प्रनतष्ठािस्तरको ट्रेडयुनियि स्र्ापिा िएको छ वा
छै ि ?

२.

आनिकारीक ट्रेडयुनियिको निवाथचि िएको छ वा छै ि ?
अन्य ववषयहरुीः प्रनतष्ठािले आवश्यक ववषय र्प गिथ सक्िे

१.

व्यवसाय जन्य सुरिा र स्वास््य िीनत लागु िए ििएको
अनडट गिे छु ट्टै व्यवस्र्ा छ वा छै ि ?
सुिार गिुप
थ िे ववषयहरुमा सुझाव िए उल्लेख गिे

१.
२.
३.

वववरर् ििेको िाम:-

वववरर् स्वीकृत गिेको िाम:-

पद:-

पद:-

हस्तािर:-

हस्तािर:-

नमनत:-

नमनत:-
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