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श्रम ऐन, २०७४ 

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मममत  

२०७४/५/१९ 

संिोधन गने ऐन 

केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७५              २०७५।११।१९ 

 

सम्वत ्२०७४ सालको ऐन नं. १४ 

प्रस्तावनााः श्रममकको हक, हहत तथा सहुवधाको व्यवस्था गनन, श्रममक र रोजगारदाताको अमधकार तथा 
कतनव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको हवकास गनन, श्रम िोषणका सबै अवस्थालाई 
अन््य गरी उ्पादक्व वहृि गनन श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संिोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय 
भएकोले, 

नेपालको संहवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोशजमको व्यवस्थाहपका–संसदले यो ऐन बनाएको 
छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “श्रम ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आधारभतू पाररश्रममक” भन्नाले रोजगारी बापत श्रममकले पाउने आधारभतू 
पाररश्रममक सम्झन ुपछन र सो िब्दले रोजगार अवमध एक वषनको पगेुपमछ हनु े
पाररश्रममक बहृिको रकम समेतलाई जनाउँछ ।  

(ख)  “कायनकारी प्रमखु” भन्नाले प्रमतष्ठानको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अशन्तम 
शजम्मेवारी वहन गने व्यशि सम्झन ुपछन । 
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(ग) “कायनस्थल” भन्नाले श्रममकले काम गने स्थान वा ठाउँ सम्झन ु पछन र सो 
िब्दले कामको मसलमसलामा श्रममक रहन ुपने वा जान ुपने स्थान वा अवस्था 
समेतलाई जनाउँछ । 

(घ) “कायानलय” भन्नाले श्रम तथा रोजगार कायानलय सम्झन ुपछन । 

(ङ) “तालाबन्दी” भन्नाले श्रममकलाई मनयममत रुपमा काम गननबाट पूणन वा आंशिक 
रुपमा रोक लगाउन रोजगारदाताले प्रमतष्ठान वा कायनस्थल बन्द गरेको अवस्था 
सम्झन ुपछन । 

तर सो िब्दले श्रममकलाई जगेडामा राखेको वा त्काल खतरा उ्पन्न 
भई काम बन्द भएको अवस्थालाई जनाउने छैन । 

(च) “तोहकए वा तोहकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा 
तोहकएको वा तोहकए बमोशजम सम्झन ुपछन र सो िब्दले यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयममा उल्लेख भए बमोशजम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित 
सूचनालाई समेत जनाउँछ । 

(छ) “मनरीिक” भन्नाले वररष्ठ श्रम मनरीिक, श्रम मनरीिक, वररष्ठ व्यवसायजन्य 
सरुिा तथा स्वास््य मनरीिक र व्यवसायजन्य सरुिा तथा स्वास््य 
मनरीिकलाई सम्झन ुपछन र सो िब्दले मनरीिणको लामग खटाइएको अन्य 
कमनचारी समेतलाई जनाउँछ । 

(ज) “पररषद्” भन्नाले दफा १०२ बमोशजम गठन भएको केन्रीय श्रम सल्लाहकार 
पररषद् सम्झन ुपछन । 

(झ) “पाररश्रममक” भन्नाले श्रममकले पाउन ेआधारभतू पाररश्रममक सम्झन ुपछन र सो 
िब्दले भत्ता समेतलाई जनाउँछ । 

(ञ) “प्रमतष्ठान” भन्नाले मनुाफा आजनन गने वा मनुाफा नगने गरी उद्योग, व्यवसाय 
वा सेवा गने उदे्दश्यले प्रचमलत कानून बमोशजम स्थापना, संस्थापना, दतान वा 
गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फमन, साझेदारी फमन, 
सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झन ुपछन ।  

                                                           
 केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वारा संिोमधत । 
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(ट) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुिा 
मन्त्रालय सम्झन ुपछन ।  

(ठ) “मखु्य रोजगारदाता” भन्नाले श्रममक आपूमतनकतान माफन त श्रममकलाई काममा 
लगाउने रोजगारदाता सम्झन ुपछन ।  

(ड) “रोजगारदाता” भन्नाले श्रममकलाई काममा लगाउन ेव्यशि वा प्रमतष्ठान सम्झन ु
पछन र सो िब्दले प्रमतष्ठानको हकमा व्यवस्थापकलाई र यस ऐन बमोशजम 
आपूश्तन गररएको श्रममकको हकमा श्रममक आपूमतनकतानलाई समेत जनाउँछ । 

(ढ) “रोजगार सम्झौता” भन्नाले रोजगारीको सेवा, ितन र सहुवधाका सम्बन्धमा 
रोजगारदाता र श्रममकबीच भएको सम्झौता सम्झन ु पछन र सो िब्दले 
रोजगारदाताले श्रममकलाई ददएको मनयशुिपत्र समेतलाई जनाउँछ ।  

(ण) “रोजगार अवमध” भन्नाले श्रममकले रोजगारदातासँग रोजगारी गरेको अवमध 
सम्झन ुपछन र सो िब्दले देहायको अवमधलाई समेत जनाउँछाः– 

(१)  जगेडामा रहेको अवमध, 

(२) पाररश्रममक सहहत मबदामा रहेको अवमध, 

(३) प्रसूमत वा प्रसूमत स्याहारको लामग वेतलबी मबदामा बसेको अवमध, 

(४) रोजगारदाताको काम गदान गदै वा सोही क्रममा भएको 
दघुनटनाको कारण उपचारको क्रममा मबदामा बसेको   अवमध 
। 

(त) “हवमनयमावली” भन्नाले दफा १०८ बमोशजम प्रमतष्ठानले बनाएको श्रममकको 
सेवा ितन सम्बन्धी हवमनयमावली सम्झन ुपछन र सो िब्दले प्रमतष्ठानको आमथनक 
प्रिासन हवमनयमावली समेतलाई जनाउँछ ।  

(थ) “हवभाग” भन्नाले श्रम तथा व्यवसाय जन्य सरुिा हवभाग सम्झन ुपछन ।  

                                                           
 केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वारा संिोमधत । 
 केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वारा संिोमधत । 
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(द) “व्यवस्थापक” भन्नाले प्रमतष्ठानको कायनकारी प्रमखुलाई सम्झन ु पछन र सो 
िब्दले अशन्तम शजम्मेवारी वहन गने वा अमधकार प्रयोग गने गरी मनयिु कुनै 
िाखा वा इकाईको प्रमखुलाई समेत जनाउँछ ।  

(ध) “व्यवस्थापकीय शे्रणीको श्रममक” भन्नाले रोजगारदाताको तफन बाट श्रममकको 
काममा मूल्याङ्कन, मनयन्त्रण र सपुरीवेिण गने अमधकार ददई प्रबन्धक तह वा 
सोभन्दा मामथल्लो पदमा मनयिु भएको श्रममक सम्झन ु पछन र सो िब्दले 
व्यवस्थापक समेतलाई जनाउँछ । 

(न)  “सामाशजक सरुिा कोष” भन्नाले प्रचमलत कानून बमोशजम स्थाहपत सामाशजक 
सरुिा कोष सम्झन ुपछन । 

(प) “सामूहहक सम्झौता” भन्नाले रोजगारदाता वा रोजगारदाताको सङ्गठन र टे्रड 
यमुनयन वा सामूहहक सौदाबाजी समममतबीच श्रममकको पाररश्रममक, सेवाका ितन, 
सहुवधा वा रोजगारदाता र श्रममकको आपसी सरोकारका हवषयमा भएको 
सम्झौता सम्झन ुपछन । 

(फ) “सामूहहक सौदाबाजी समममत” भन्नाले दफा ११६ को उपदफा (१) बमोशजमको 
सामूहहक सौदाबाजी समममत सम्झन ुपछन । 

(ब) “श्रम अदालत” भन्नाले दफा १५१ बमोशजम गदठत श्रम अदालत सम्झन ु   
पछन ।  

(भ)  “श्रममक” भन्नाले पाररश्रममक मलई रोजगारदाताको लामग िारीररक वा बौहिक 
कायन गने कामदार वा कमनचारी वा जनुसकैु पदनाम ददई काममा लगाइएको 
व्यशि सम्झन ुपछन ।  

(म) “श्रममक आपूमतनकतान” भन्नाले श्रममक आपूमतन गनन पररच्छेद–११ बमोशजम 
इजाजतपत्र प्राप्त व्यशि वा संस्था सम्झन ुपछन । 

(य) “हड्ताल” भन्नाले श्रममकहरुले मनयममत रुपमा गरी आएको काम गनन सामूहहक 
तवरले पूणन वा आंशिक रुपमा अस्वीकार गरेको अवस्था सम्झन ुपछन । 
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तर मबदामा बसेको वा त्काल खतरा उ्पन्न भई काम बन्द गरेको 
वा श्रममकहरुको काब ुबाहहरको पररशस्थमत परी काममा उपशस्थत हनु नसकेको 
वा काम गनन असमथन भएको अवस्थालाई हड्ताल मामनने छैन । 

 

पररच्छेद – २ 

श्रममक सम्बन्धी आधारभतू व्यवस्था 

३. न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहनाेः (१) यो ऐन श्रममक र श्रममकसँग सम्बशन्धत हवषयमा न्यूनतम ्
मापदण्डको रुपमा रहनेछ । 

(२) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा उशल्लशखत पाररश्रममक वा 
सहुवधाभन्दा कम पाररश्रममक वा सहुवधा मलने ददने गरी वा यस ऐनमा उशल्लशखत ितन हवपरीत 
हनुे गरी रोजगारदाता तथा श्रममकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने ्यस्तो रोजगार 
सम्झौता यो ऐन हवपरीत भएको मामननेछ र सो हदसम्म ्यस्तो रोजगार सम्झौता बदर     
हनुेछ । 

४ बाधँा श्रममा लगाउन नहनुाेः (१) कुनै श्रममकलाई प्र्यि वा अप्र्यि रुपमा बाँधा श्रममा 
लगाउन हुँदैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन श्रममकले गरेको देहायको 
काम वा सेवालाई बाँधा श्रम मामनने छैनाः– 

(क) राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बखत नागररकको कतनव्य अन्तगनत गनुन पने 
काम वा सेवा, 

(ख) अदालतबाट भएको मनणनय वा आदेि बमोशजमको सजाय बापत गनुन पने 
काम वा सेवा, 

(ग) समदुायको हहतको लामग ्यस्तो समदुायको सदस्यको हैमसयतले गनुन 
पने काम वा सेवा । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामग “बाँधा श्रम” भन्नाले कुनै श्रममकलाई कुनै काम वा 
सेवा नगरेमा कुनै हकमसमको आमथनक, िारीररक वा मानमसक रूपमा कारबाही गने डर त्रास 
देखाई मनजको इच्छा हवपरीत कुनै काम वा सेवा गराउने कायन सम्झन ुपछन । 
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५. बालबामलकालाई काममा लगाउन नहनुाेः कसैले पमन बालबामलकालाई कानून हवपरीत हनुे गरी 
कुनै काममा लगाउन ुहुँदैन । 

६. भेदभाव गनन नहनुाेः (१) रोजगारदाताले श्रममकलाई धमन, वणन, मलङ्ग, जात जामत, उ्पशत्त, भाषा वा 
वैचाररक आस्था वा अन्य ्यस्तै आधारमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गनन पाइने        
छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन देहायको कायनलाई भेदभाव 
गरेको मामनने छैनाः– 

(क)  काम वा सेवाको अन्तमननहहत आवश्यकताको आधारमा कुनै व्यशिलाई 
रोजगारीमा प्राथममकता ददने, 

(ख) गभनवती श्रममकलाई पाररश्रममक र सहुवधामा कटौती नगरी मनजको 
िारीररक अवस्था अनसुार सहज र उपयिु काम वा सेवामा लगाउने 
वा 

(ग) िारीररक अपांगता भएको श्रममकलाई मनजको िारीररक अवस्था 
अनकूुलको कायन शजम्मेवारीमा प्राथममकता ददने ।  

७. समान कामको लामग पाररश्रममकमा भेदभाव गनन नहनुाेः (१) मलङ्गको आधारमा श्रममकबीच समान 
मूल्यको काम (इक्वयल भ्याल ुअफ वकन ) को लामग पाररश्रममकमा भेदभाव गनन       हुँदैन 
। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग समान मूल्यको काम हो होइन भने्न कुरा 
सम्बशन्धत कामको प्रकृमत, काम गनन लाग्न ेसमय र पररश्रम, सीप तथा कामबाट प्राप्त हनुे 
उ्पादनको आधारमा मनधानरण गररनेछ ।  

८. टे्रड यमुनयन सम्बन्धी अमधकाराः (१) यस ऐन तथा अन्य कानूनको अधीनमा रही प्र्येक 
श्रममकलाई टे्रड यमुनयन गठन गने, सञ्चालन गने, ्यस्तो यमुनयनको सदस्यता मलने वा सो 
यमुनयनमा आवि हनुे वा टे्रड यमुनयन सम्बन्धी अन्य गमतहवमधमा संलग्न हनुे अमधकार       
हनुेछ । 

(२) श्रममकले यो ऐन तथा अन्य कानून बमोशजम श्रम सम्बन्धी अमधकारको प्रयोग 
गदान रोजगारदाताप्रमत कतनव्यमनष्ठ र शजम्मेवार हनु ुपनेछ । 
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९. उपचार प्राप्त गनन सक्नाेः यस ऐन तथा अन्य कानून बमोशजम श्रममकलाई प्रदत्त कुनै अमधकारको 
हनन ्भएमा ्यस्तो श्रममकले यो ऐन तथा अन्य कानून बमोशजम उपचार प्राप्त गनन सक्नेछ । 

पररच्छेद – ३ 

रोजगारी सम्बन्धी व्यवस्था 

१०. रोजगारीका प्रकाराः (१) रोजगारदाताले श्रममकलाई देहायको कुनै प्रकारको रोजगारीमा लगाउन 
सक्नेछाः– 

(क) मनयममत रोजगारी, 

(ख) कायनगत रोजगारी, 

(ग) समयगत रोजगारी, 

(घ) आकशस्मक रोजगारी, 

(ङ)   आंशिक रोजगारी । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामग,— 

(१) “मनयममत रोजगारी” भन्नाले खण्ड (ख), (ग) र (घ) मा उशल्लशखत रोजगारी 
बाहेक अन्य जनुसकैु प्रकारको रोजगारी सम्झन ुपछन । 

(२) “कायनगत रोजगारी” भन्नाले रोजगारदाताले कुनै खास काम वा सेवा हकटान 
गरी सो सम्पन्न गनन तोकेर ददने वा ददएको रोजगारी सम्झन ुपछन । 

(३) “समयगत रोजगारी” भन्नाले रोजगारदाताले श्रममकलाई मनशित समयावमध तोकी 
सो अवमधमभत्र कुनै सेवा प्रदान गनन वा काम सम्पन्न गने गरी ददने वा ददएको 
रोजगारी सम्झन ुपछन ।  

(४) “आकशस्मक रोजगारी” भन्नाले रोजगारदाताले श्रममकलाई एक महहनाको 
अवमधमा सात ददन वा सोभन्दा कम अवमधको लामग कुनै सेवा प्रदान गनन वा 
काम सम्पन्न गने गरी ददने वा ददएको रोजगारी सम्झन ुपछन । 

(५)   “आंशिक रोजगारी” भन्नाले हप्तामा पैंतीस घण्टा वा सोभन्दा कम समयमा काम 
सम्पन्न गने गरी ददने वा ददएको रोजगारी सम्झन ुपछन ।  
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(२) कुनै रोजगारी मनयममत हो वा होइन भने्न प्रश्न उठेमा रोजगार सम्झौतामा जनुसकैु 
कुरा उल्लेख गररएको भए तापमन कामको प्रकृमतको आधारमा तोहकए बमोशजम मनधानरण  
गररनेछ ।  

११. रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नहनुाेः (१) रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी 
कसैलाई काममा लगाउन हुँदैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन आकशस्मक रोजगारीको 
लामग मलशखतरुपमा रोजगार सम्झौता गनन आवश्यक पने छैन ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम रोजगार सम्झौता गदान ्यस्तो सम्झौतामा श्रममकले पाउन े
पाररश्रममक, सहुवधा, रोजगारीको ितन तथा तोहकए बमोशजमको अन्य कुराहरु समेत उल्लेख गनुन 
पनेछ ।  

१२. रोजगार सम्बन्ध स्थापना हनुाेः (१) रोजगारदाताले श्रममकसँग रोजगार सम्झौता गरेमा वा 
मौशखक रुपमा श्रममकलाई रोजगारी ददएमा वा आकशस्मक रोजगारीको हकमा श्रममक काममा 
लागेको वा मनजले सेवा प्रदान गरेको मममत वा समयदेशख रोजगारदाता र श्रममकबीच रोजगार 
सम्बन्ध स्थापना हनुेछ ।  

(२) रोजगारदाता र श्रममकबीच रोजगार सम्बन्ध स्थापना भएको छ वा छैन भने्न 
सम्बन्धमा हववाद उ्पन्न भएमा ्यस्तो हववादको मनरुपण कायानलयले गनेछ ।  

(३) यस ऐन बमोशजम हवभाग वा अदालत समि हवचाराधीन कुनै हवषयमा उपदफा 
(२) बमोशजमको हववाद समेत समावेि भए हवभाग वा अदालतले ् यस्तो हववादकोसमेत मनरुपण 
गनेछ । 

(४) उपदफा (२) को प्रयोजनको लामग कायानलयले रोजगारदातालाई मनजसँग रहने 
रोजगारसँग सम्बशन्धत कुनै प्रमाण वा अमभलेख पेि गनन आदेि ददन सक्नेछ र ्यस्तो आदेि 
बमोशजम रोजगारदाताले प्रमाण वा अमभलेख पेि नगरेमा रोजगारदाता र श्रममकबीच रोजगार 
सम्बन्ध स्थापना भएको मामननेछ । 

१३.  परीिणकाल सम्बन्धी व्यवस्थााः रोजगारदाताले श्रममकसँग रोजगार सम्झौता गदान मनजलाई छ 
महहना परीिणकालमा रहने गरी गनन सक्नेछ र परीिणकालमा श्रममकको काम सन्तोषजनक 
नदेशखएमा ्यस्तो श्रममकसँगको रोजगार सम्झौता अन््य गनन सक्नेछ । ्यसरी रोजगार 
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सम्झौता अन््य नभएको श्रममकको परीिणकाल समाप्त भएपमछ रोजगार सम्बन्ध स्वताः सदर 
भएको मामननेछ । 

१४. स्वामम्व पररवतनन भएमा पमन रोजगार सम्बन्ध कायमै रहनाेः (१) कुनै रोजगारदाताको काम 
वा व्यवसाय वा सोको कुनै भाग कानून बमोशजम स्वामम्व पररवतनन वा हस्तान्तरण भएमा वा 
्यस्तो काम वा व्यवसाय सञ्चालन गनन अरु कसैलाई ददएमा वा दईु वा दईुभन्दा बढी प्रमतष्ठान 
वा व्यवसाय आपसमा गामभई नया ँ प्रमतष्ठान वा व्यवसाय मसजनना भएमा ्यसरी स्वामम्व 
पररवतनन वा हस्तान्तरण भएको वा सञ्चालन गनन कसैलाई ददइएको काम वा व्यवसाय वा 
गामभएको प्रमतष्ठान वा व्यवसायमा कायनरत श्रममकको रोजगार सम्बन्ध कायम रही रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनकेो मनयम 
बमोशजम वा सामूहहक सम्झौता भएको भए सो सम्झौता अन्तगनतको दाहय्व ्यसरी स्वामम्व 
ग्रहण गने वा हस्तान्तरण भई प्राप्त गने वा काम वा व्यवसाय सञ्चालन गनन शजम्मा मलन े
रोजगारदाता वा प्रमतष्ठान वा व्यवसाय गामभएकोमा ्यसरी गामभई बनेको नयाँ प्रमतष्ठान वा 
व्यवसाय वा पूवानधार संरचनाको मनमानण तथा संचालनमा मनजी लगानी सम्बन्धी प्रचमलत कानून 
बमोशजम पररयोजनाको स्वामम्व र दाहय्व हस्तान्तरण भएमा ्यस्तो स्वामम्व र दाहय्वको 
शजम्मा मलने प्रमतष्ठानले बहन गनुन पनेछ । 

तर साहवक रोजगारदाता, नयाँ रोजगारदाता र सम्बशन्धत प्रमतष्ठानको यमुनयनबीच 
अन्तररम व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएमा सोही सम्झौताको व्यवस्था लागू       
हनुेछ । 

१५. जगेडामा रहेको अवमधमा रोजगार सम्बन्ध कायमै रहनाेः (१) कायनस्थलमा कुनै हविेष पररशस्थमत 
उ्पन्न भएमा रोजगारदाताले कायन स्थगन गरी श्रममकलाई जगेडामा राख्न सक्नेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामग “हविेष पररशस्थमत” भन्नाले मबजलुी, पानी, कच्चा पदाथन 
वा आमथनक स्रोतको अभाव भएको वा काब ुबाहहरको कुनै पररशस्थमत परी कायनस्थलमा पगु्न वा 
काम गनन नसहकने वा कायनस्थल सञ्चालन हनु नसक्ने अवस्था सम्झन ुपछन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै श्रममक जगेडामा रहेको अवस्थामा ्यस्तो श्रममक र 
रोजगारदाताबीच रोजगार सम्बन्ध कायमै रहनेछ । 

(३) दि जना वा सोभन्दा बढी श्रममक कायनरत रहेको रोजगारदाताले उपदफा (१) 
बमोशजम श्रममकलाई पन्र ददनसम्म जगेडामा राख्न सक्नेछ तर सोभन्दा बढी समयको लामग 
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जगेडामा राख्न ु परेमा आमधकाररक टे«ड यमुनयन वा श्रम सम्बन्ध समममतसँग परामिन गनुन   
पनेछ । 

  (४) श्रममकलाई जगेडामा राख्न ेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद– ४ 

तामलमी तथा प्रशििाथी सम्बन्धी व्यवस्था 

१६. प्रशििाथीलाई काममा लगाउन सहकनेाः (१) कुनै प्रमतष्ठानले कुनै शििण संस्थासँग सम्झौता 
गरी ्यस्तो संस्थाको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनसुार कुनै व्यशिलाई प्रशििा्थीको रुपमा काममा 
लगाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रशििाथीलाईन यस ऐनको प्रयोजनको लामग श्रममक 
मामनने छैन । 

तर स्वीकृत पाठ्यक्रम हवपरीत काममा लगाएमा मनजलाई मनयममत रोजगारीमा रहेको 
श्रममक मामननेछ । 

१७. श्रममक सम्बन्धी व्यवस्था लागू हनुाेः (१) दफा १६ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
यस पररच्छेद बमोशजम प्रशििाथीलाई काममा लगाउँदा दैमनक आठ घण्टा र साप्ताहहक रुपमा 
अठ्चालीस घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन हुँदैन ।  

(२) व्यवसायजन्य स्वास््य र सरुिा सम्बन्धी व्यवस्था प्रशििाथीको हकमा श्रममक 
सरह लागू हनुेछ । 

(३) कुनै प्रशििाथी प्रशििणको काम गदानगदै दघुनटनामा परेमा प्रमतष्ठान र शििण 
संस्थाबीच अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक ् यस्तो प्रमतष्ठानले श्रममक सरह ् यस्तो प्रशििाथीको 
उपचार गराउन ु पनेछ र अङ्गभङ्ग भएमा यस ऐन बमोशजमको िमतपूमतन उपलब्ध गराउन ु    
पनेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लेख गररएदेशख बाहेकका अन्य कुराको हकमा 
सम्बशन्धत शििण संस्था र प्रमतष्ठानबीच भएको सम्झौतामा लेशखए बमोशजम हनुेछ । 
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१८. तामलमी श्रममकको रुपमा काममा लगाउन सहकनाेः (१) रोजगारदाताले काम मसकाउँदै तामलम 
ददने गरी कुनै व्यशिलाई काममा लगाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तामलम अवमध एक वषनभन्दा बढी हनुे छैन । 

तर खास कामको तामलमको लामग प्रचमलत कानूनद्वारा कुनै अवमध तोहकएकोमा वा 
खास अवमध आवश्यक पने भएमा सो अवमधसम्म तामलमीको रुपमा काममा लगाउन      
सक्नेछ । 

(३) यस दफा बमोशजम तामलमीको रुपमा काममा लगाइएको व्यशिलाई रोजगारदाताले 
कम्तीमा न्यूनतम पाररश्रममक, मबरामी मबदा तथा उपदान, सञ्चय कोष, मबमा लगायतका सामाशजक 
सरुिामा कमी नहनुे गरी सहुवधा ददन ुपनेछ ।  

(४) तामलम अवमध सहकएपमछ तामलमीलाई काममा राख्न रोजगारदाता बाध्य हनु े    
छैन । 

तर सोही रोजगारदाताले मनज तामलमीलाई काममा राखेमा मनजको हकमा परीिणकाल 
लागू हनुे छैन । 

 

 

पररच्छेद – ५ 

आशंिक समय काम गने श्रममक सम्बन्धी व्यवस्था 

१९. आशंिक समय काममा लगाउन सहकनाेः (१) रोजगारदाताले श्रममकलाई आशंिक समयको लामग 
काममा लगाउन सक्नेछ । 

तर पूरा समय काम गने श्रममकलाई मनजको मञ्जुरी हवना आंशिक समय काममा 
लगाउन पाइने छैन । 

(२) आंशिक समय काम गने श्रममकको पाररश्रममक सामान्यतया कायन समय (घण्टा) 
को आधारमा वा दवैु पिबीच भएको रोजगार सम्झौताको आधारमा मनधानरण गनुन पनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम आंशिक समय काम गने श्रममकको पाररश्रममक मनधानरण 
गदान समान प्रकृमतको काममा समान तहमा पूरा समय काम गने श्रममकको कम्तीमा मामसक 
पाररश्रममकलाई आधार मलई मनधानरण गनुन पनेछ । 

(४) यस दफा बमोशजम आंशिक समयको लामग काममा लगाइएको श्रममकलाई 
अमतररि समयमा काममा लगाइएमा ्यसरी अमतररि समय काम गरेबापत मनजलाई उपदफा 
(२) बमोशजम पाउने पाररश्रममकको डेढी पाररश्रममक ददन ुपनेछ । 

२०. अन्यत्र काम गनन रोक लगाउन नहनुाेः आंशिक समय काम गने श्रममकलाई अन्यत्र काम गनन 
रोक लगाउन पाइने छैन । 

२१. सामाशजक सरुिा सम्बन्धी व्यवस्थााः एकभन्दा बढी रोजगारदातासँग आंशिक समयको लामग 
काम गने श्रममकको हकमा मनज कायनरत प्र्येक रोजगारदाताले ्यस्तो श्रममकले पाउन े
आधारभतू पाररश्रममकको आधारमा उपदान, सञ्चय कोष वा सामाशजक सरुिा सम्बन्धी अन्य 
सहुवधा बापतको योगदान गनुन पनेछ ।  

 

पररच्छेद – ६ 

श्रम इजाजत सम्बन्धी व्यवस्था 

२२. हवदेिीलाई काममा लगाउन नपाइनाेः (१) हवभागबाट श्रम इजाजत नमलई रोजगारदाताले कुनै 
पमन हवदेिी नागररकलाई श्रममकको रुपमा काममा लगाउन पाइने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन रोजगारदाताले आफूलाई 
चाहहएको दि श्रममक नेपाली नागररकबाट आपूमतन हनु नसकेमा यस दफाको अधीनमा रही 
हवदेिी श्रममकलाई काममा लगाउन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम हवदेिी श्रममक मनयिु गनुनपूवन रोजगारदाताले आफूलाई 
चाहहएको दि श्रममक नेपाली नागररकबाट प्राप्त गनन राहष्ट्रयस्तरको दैमनक पमत्रकामा हवज्ञापन 
प्रकािन गनुन पनेछ । ्यसरी हवज्ञापन प्रकािन गदान पमन नपेाली नागररकबाट तोहकए बमोशजम 
दरखास्त नपरेमा वा नेपाली नागररक छनौट हनु नसकेमा सोको प्रमाण सहहत रोजगारदाताले 
हवदेिी श्रममकलाई काममा लगाउन श्रम इजाजतका लामग हवभाग समि मनवेदन ददन     
सक्नेछ ।  
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तर नेपाल सरकारका हवमभन्न मन्त्रालय, हवभाग, लगानी बोडन र नेपाल सरकारको पूणन 
वा आंशिक स्वामम्व भएका संघ, संस्था वा अन्य आमधकाररक मनकायहरुले नेपाल सरकार वा 
सम्बशन्धत मन्त्रालयको स्वीकृमत मलई गरेको लगानी सम्झौतामा उल्लेख भएको हवषयमा यस 
ऐन बमोशजम प्राहवमधक वा हवज्ञको रुपमा काम गनन आउने हवदेिी नागररकको हकमा हवज्ञापन 
प्रकािन गनुनपने छैन । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम प्राप्त मनवेदन र सो साथ संलग्न प्रमाणका सम्बन्धमा 
हवभागले जाँचबझु गरी मनामसव देशखएमा हवदेिी दि श्रममकलाई काममा लगाउन पाउने गरी 
श्रम इजाजत ददन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम इजाजत प्राप्त गरी हवदेिी श्रममकलाई काममा लगाउने 
रोजगारदाताले नेपाली नागररकलाई दि बनाई हवदेिी श्रममकलाई क्रमिाः प्रमतस्थापन गने 
व्यवस्था गनुन पनेछ । 

(६) श्रम इजाजत सम्बन्धी दस्तरु तथा अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ ।  

२३. हवदेिी नागररकले नपेालमा काम गनन श्रम स्वीकृमत मलन ु पनेाः (१) कुनै मबदेिी श्रममकले 
नेपालमा काम गननका लामग तोहकए बमोशजम श्रम स्वीकृमत मलन ुपनेछ । 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कुटनीमतक उन्मशुि पाउन े
वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सशन्ध वा सम्झौता अन्तगनत श्रम स्वीकृमत मलन नपने 
अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गने हवदेिी नागररकले तोहकए बमोशजम श्रम स्वीकृमत मलन ु
पनेछ ।  

२४. श्रम इजाजत ददन सहकनाेः दफा २२ र २३ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन देहायको 
अवस्थामा हवभागले अमभलेख राखी हवदेिी नागररकलाई श्रम इजाजत ददन सक्नेछाः– 

(क) हवदेिी लगानी भएको वा हवदेिी सहयोगबाट सञ्चामलत प्रमतष्ठानको कायनकारी 
प्रमखु र सो प्रमतष्ठानमा काम गनन तोहकए बमोशजमको सङ्खख्याका श्रममक, 

(ख) तीन महहना वा सोभन्दा कम अवमधको लामग कुनै मेिीनरी सामान ममनत गनन 
वा नयाँ प्रहवमधको जडान गनन वा यस्तै अन्य आकशस्मक काम गननको लामग 
आउने प्राहवमधक । 

                                                           
 केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वारा संिोमधत । 
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२५. सम्झौताको भाषााः रोजगारदाताले कुनै हवदेिी श्रममकसँग रोजगार सम्झौता गदान र ्यस्तो 
श्रममकले गनुन पने काम, मनजको सेवा, ितन तथा सहुवधा सम्बन्धी कुराको जानकारी श्रममकले 
बझु्ने भाषा वा अंग्रजेी भाषामा गनुन गराउन ुपनेछ । 

२६. पाररश्रममक पररवत्र्य हवदेिी मरुा लैजान पाउनाेः यस पररच्छेद बमोशजम श्रम इजाजत प्राप्त हवदेिी 
श्रममकले नपेालमा काम गरी प्राप्त गरेको पाररश्रममक रकम पररवत्र्य हवदेिी मरुामा आफ्नो 
मलुकुमा लैजान पाउनेछ । 

२७. हवदेिी श्रममकको पाररश्रममक, सेवाका ितन र सहुवधा तथा अन्य व्यवस्थााः (१) हवदेिी श्रममकले 
काम गरे बापत पाउने पाररश्रममक, सेवाका ितन र सहुवधा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयमले मनधानरण गरेको मापदण्डभन्दा घटी नहनु े गरी रोजगारदाता र श्रममकबीच भएको 
समयगत वा कायनगत रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोशजम हनुेछ । 

(२) रोजगार सम्झौतामा समयावमध उल्लेख भएकोमा सोही बमोशजम र नभएमा ्यस्तो 
रोजगार सम्झौता तीन वषनसम्म कायम रहनेछ । 

  (३) हवदेिी श्रममक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद – ७ 

काम गने समय सम्बन्धी व्यवस्था 

२८. काम गने समयाः (१) रोजगारदाताले श्रममकलाई प्रमतददन आठ घण्टा र एक हप्तामा अठ्चालीस 
घण्टाभन्दा बढी समय हनुे गरी काममा लगाउन पाइने छैन । 

(२) श्रममकलाई लगातार पाँच घण्टा काम गरेपमछ आधा घण्टा हवश्रामको समय ददन ु
पनेछ । 

(३) काम रोक्न नहनुे तथा लगातार काम चलाइरहन ुपने भएमा श्रममकलाई ्यस्तो 
हवश्रामको समय आलोपालो गरी ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजम ददइने हवश्रामको समयलाई उपदफा (१) 
बमोशजमको काम गने समयमा गणना गररनेछ । 
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२९. बढी समय काम गनन बाध्य गनन नहनुाेः (१) रोजगारदाताले दफा २८ को उपदफा (१) मा 
उशल्लशखत समयभन्दा बढी समय हनुे गरी श्रममकलाई काम गनन बाध्य पानुन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कुनै काम सम्पन्न नहुँदा 
कसैको जीवन, सरुिा तथा स्वास््यमा प्रमतकूल असर पनन सक्ने वा रोजगारदातालाई गम्भीर 
हानी नोक्सानी हनुे भएमा दफा ३० को उपदफा (१) को अधीनमा रही सम्बशन्धत श्रममकलाई 
अमतररि समय काममा लगाउन सहकनेछ ।  

३०. बढी समय काम लगाउन ेसम्बन्धी व्यवस्थााः (१) रोजगारदाताले कुनै श्रममकलाई दफा २८ 
को अधीनमा रही मनधानरण गरेको कायन समयभन्दा बढी समय काममा लगाउन ुपरेमा प्रमतददन 
चार घण्टा र एक हप्तामा चौबीस घण्टाभन्दा बढी नहनुे गरी लगाउन सहकनेछ । 

(२) रोजगारदाताले कुनै श्रममकलाई दफा ४२ बमोशजम सट्टा मबदा नददई लगाएको 
कामलाई बढी समय काम गरेको मामननेछ । 

३१. अमतररि पाररश्रममक ददन ुपनेाः (१) रोजगारदाताले श्रममकलाई दफा ३० बमोशजम बढी समय 
काममा लगाउँदा मनयममत रुपमा काम गदान पाउने आधारभतू पाररश्रममकको डेढी पाररश्रममक 
ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन बढी समय काम गरेबापत 
पाउने अमतररि पाररश्रममकको सट्टामा सामूहहक सम्झौताले मनशित सहुवधा पाउने व्यवस्था गनन 
वा व्यवस्थापकीय शे्रणीको श्रममकको हकमा रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोशजम सहुवधा 
ददन यस दफामा लेशखएको कुराले बाधा प¥ुयाएको मामनने छैन । 

३२. काम गने समयको मनधानरणाः (१) श्रममकको काम िरुु हनुे र काम समाप्त हनुे समय रोजगार 
सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोशजम र नभएमा रोजगारदाताले मनधानरण गरे बमोशजम 
हनुेछ । 

(२) काम गने समय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

३३. यातायातको व्यवस्था ममलाउन ुपनेाः सूयानस्त भएपमछ वा सूयोदय हनुभुन्दा अशघ कायन समय 
प्रारम्भ वा समाप्त हनुे गरी महहला श्रममकलाई काममा लगाउँदा कायनस्थलमा आउन तथा 
कायनस्थलबाट फकी जान रोजगारदाताले यातायातको आवश्यक व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 
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पररच्छेद – ८ 

पाररश्रममक सम्बन्धी व्यवस्था 

३४. श्रममकले पाररश्रममक पाउनाेः (१) प्र्येक श्रममकले काम िरुु गरेको मममतदेशख पाररश्रममक तथा 
सहुवधा पाउनेछ । 

(२) श्रममकले पाउने पाररश्रममक तथा सहुवधा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयममा तोहकएभन्दा कम नहनुे गरी रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोशजम हनुेछ ।  

(३) रोजगारदाता र श्रममकबीचको सामूहहक सम्झौतामा उल्लेख गररएको अवस्थामा 
बाहेक श्रममकले खाईपाई आएको पाररश्रममक तथा सहुवधा घटाउन पाइने छैन । 

३५. पाररश्रममक भिुानीाः (१) रोजगारदाताले श्रममकलाई पाररश्रममक भिुानी गदान रोजगार 
सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोशजम र उल्लेख नभएकोमा रोजगारदाताले मनधानरण 
गरेको समयमा गनुन पनेछ । 

तर देहायको श्रममकलाई देहाय बमोशजम पाररश्रममक भिुानी गनुन प्नेछाः– 

(क) एक महहनाभन्दा कम अवमध काम गने श्रममकलाई काम समाप्त भएको 
मममतले तीन ददनमभत्र, र 

(ख) आकशस्मक काम गने श्रममकलाई काम समाप्त हनुासाथ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन पाररश्रममक भिुानी गने 
समयको बीचको अन्तर एक महहनाभन्दा बढी हनुे छैन । 

३६. वाहषनक तलब वहृि (ग्रडे) पाउनाेः एक वषनको सेवा अवमध पूरा गरेको श्रममकले मामसकरुपमा 
पाउने आधारभतू पाररश्रममकको कम्तीमा आधा ददनको पाररश्रममक बराबरको रकम प्र्येक वषन 
वाहषनक तलब वहृि (ग्रडे) पाउनेछ ।  

३७. चाडनपवन खचन पाउनाेः (१) आफ्नो धमन, संस्कृमत तथा परम्परा अनसुार मनाइने चाडपवनको लामग 
प्र्येक श्रममकले खाईपाई आएको एक महहनाको आधारभतू पाररश्रममक बराबरको रकम प्र्येक 
वषन चाडपवन खचनको रूपमा पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको चाडपवन खचन श्रममकले एक आमथनक वषनमा एकपटक 
आफ्नो धमन, संस्कृमत, परम्परा अनसुार मनाइने मखु्य चाडपवनको अवसरमा भिुानी मलन 
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रोजगारदाता समि मलशखत अनरुोध गनन सक्नेछ । ्यस्तो अनरुोध नगरेको अवस्थामा प्र्येक 
वषनको बडादिंैैमा चाडपवन खचन भिुानी ददन ुपनेछ । 

(३) चाडपवन खचन भिुानी ददइने ददनसम्ममा एक वषन सेवा अवमध पूरा नभएको श्रममकले 
मनजले गरेको सेवा अवमधको अनपुातमा चाडपवन खचन पाउनेछ । 

३८. पाररश्रममक कट्टा गनन नपाउनाेः (१) देहायको अवस्थामा बाहेक श्रममकले पाउने पाररश्रममक 
कट्टा गनन पाइने छैनाः- 

(क) कानून बमोशजम लाग्ने कुनै कर, िलु्क, 

(ख) सञ्चय कोष वा मबमाबापत जम्मा गनुन पने योगदान रकम वा अन्य कुनै 
सामाशजक सरुिाको लामग गनुनपने योगदान रकम,  

(ग)  कुनै न्याहयक वा अधन न्याहयक मनकाय वा मध्यस्थताको आदेि वा 
मनणनय बमोशजम कट्टा गनुनपने रकम, 

(घ) रोजगारदाताले श्रममकलाई उपलब्ध गराएको तोहकए बमोशजमको सेवा 
वा सहुवधा बापत तोहकए बमोशजमको रकम, 

(ङ) काममा गयल भएको समयको पाररश्रममक रकम, 

(च)  बदमनयतपूवनक वा लापरवाही गरी रोजगारदाताको नगदी वा शजन्सी 
नोक्सान गरेमा वा हराएमा ्यस्तो नगदी वा शजन्सी हकताबमा उल्लेख 
भए बमोशजमको वा उ्पाददत मूल्यको हकमा उ्पादन मूल्य बराबरको 
रकम,  

(छ) सामूहहक सम्झौतामा पाररश्रममकबाट कट्टा गररने भनी उल्लेख भएको 
रकम,  

(ज) टे्रड यमुनयनले मलने सदस्यता िलु्क, 

(झ)  रोजगारदाताले श्रममकलाई उपलब्ध गराएको सापटी वा पेश्की      
रकम । 
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) वा (झ) बमोशजम रकम 
कट्टा गदान सोही उपदफाको खण्ड (क) र (ख) मा उशल्लशखत रकम कट्टा गरी बाँकी रहेको 
मामसक पाररश्रममकबाट कट्टा गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम कट्टा हनुे रकमको हद, तररका र त्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोहकए बमोशजम हनुेछ ।  

(४) यस दफा बमोशजम कट्टा गनुनपने रकम कट्टा नगदै कुनै श्रममकको मृ् य ुभएमा वा 
जनुसकैु कारणले मनज सेवामा नरहेमा मनजले पाउने जनुसकैु रकमबाट ्यस्तो रकम कट्टा गनन 
सहकनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम रकम कट्टा गदान समेत कट्टा गनुनपने रकम असलु उपर 
हनु नसकेमा रोजगारदाताले ्यस्तो श्रममकको मृ् य ुभइसकेकोमा मनजको सम्पशत्त खान ेकानून 
बमोशजमको हकवालालाई ्यस्तो रकम दाशखला गनन पन्र ददनको सूचना ददन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशजमको म्यादमभत्र पमन रकम दाशखला नगरेमा सो म्याद नाघेको 
मममतले पैँतीस ददनमभत्र रोजगारदाताले सो रकम असलुीको लामग अदालत समि मनवदेन ददन 
सक्नेछ ।  

३९.  जगेडा अवमधको पाररश्रममकाः श्रममकलाई यस ऐन बमोशजम जगेडामा राशखएमा रोजगारदाताले 
काम चाल ुनहञु्जलेसम्म मनजले पाउने पाररश्रममकको आधा रकम ददन ुपनेछ । 

तर जगेडामा राशखने बारेको सूचना जारी गदान हाशजर हनु ुपने भनी उल्लेख भएकोमा 
बाहेक सो अवमधमा ्यस्तो श्रममक कायनस्थलमा हाशजर हनु ुपने छैन । 

 

पररच्छेद – ९ 

मबदा सम्बन्धी व्यवस्था 

४०. साप्ताहहक मबदााः श्रममकले प्र्येक हप्ता एक ददन साप्ताहहक मबदा पाउनेछ । 

४१. सावनजमनक मबदााः (१) प्र्येक श्रममकले प्र्येक वषन मई ददवस सहहत तेह्र ददन तथा महहला 
श्रममकको हकमा अन्तरराहष्ट्रय श्रममक महहला ददवस सहहत चौध ददन पाररश्रममक सहहतको 
सावनजमनक मबदा पाउनेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कुनै प्रमतष्ठानलाई मनयमन 
गने मनकायले सावनजमनक मबदा मनधानरण गने भएमा ्यस्तो प्रमतष्ठानको हकमा सो मनकायले 
मनधानरण गरे बमोशजम र अन्य अवस्थामा रोजगारदाताले मनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

४२. सट्टा मबदााः (१) रोक्न नहनुे वा लगातार गनुन पने काममा संलग्न श्रममकले साप्ताहहक मबदा वा 
सावनजमनक मबदाको ददन काम गरेबापत सट्टा मबदा पाउनेछ । 

(२) कुनै श्रममकलाई साप्ताहहक मबदा वा सावनजमनक मबदाको ददनमा काममा लगाएको 
मममतले एक्काईस ददनमभत्र सट्टा मबदा ददन ुपनेछ ।  

४३. घर मबदााः (१) श्रममकले काम गरेको अवमधको बीस ददनको एक ददनको दरले पाररश्रममक 
सहहतको घर मबदा पाउनेछ । 

(२) शििण संस्थामा कायनरत श्रममक वा वषे वा हहउँदे मबदा पाउने श्रममकले घर मबदा 
पाउने छैन । 

 तर ्यस्तो मबदा घर मबदा अवमधभन्दा कम हनुे भएमा जमत ददन कम भएको हो ्यमत 
ददन घर मबदा पाउनेछ । 

४४. मबरामी मबदााः (१) श्रममकले वाहषनक बाह्र ददन पाररश्रममक सहहतको मबरामी मबदा पाउनेछ । 

तर एक वषन वा सोभन्दा कम अवमध काम गने श्रममकले सोही अनपुातमा हवरामी मबदा 
पाउनेछ । 

(२) लगातार तीन ददनभन्दा बढी मबरामी मबदा माग गने श्रममकले मान्यताप्राप्त 
शचहक्सकसँग जाँच गराएको प्रमाणपत्र पेि गनुन पनेछ ।  

(३) अचानक हवरामी भई मबदा बस्न ुपरेमा श्रममकले उपलव्ध भएसम्म मछटो साधनद्वारा 
रोजगारदाता वा रोजगारदाताले तोकेको व्यशिलाई जानकारी ददन ुपनेछ । 

४५. प्रसूमत मबदााः (१) गभनवती महहला श्रममकले प्रसूमतको अशघ वा पमछ चौध हप्ताको प्रसूमत मबदा 
पाउनेछ । 

(२) गभनवती श्रममकले प्रसूमत हनु ेसम्भाहवत मममतभन्दा कम्तीमा दईु हप्ता अगामडदेशख 
प्रसूमत भएको कम्तीमा छ हप्तासम्म अमनवायन रुपमा मबदा बस्न ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको प्रसूमत मबदा मलने महहला श्रममकले साठी ददनको पूरा 
पाररश्रममक पाउनेछ र बाँकी अवमधको पाररश्रममक पाउने छैन । 

(४) प्रसूमत भएको महहला श्रममक वा मनजको शििकुो स्वास््यको लामग थप आराम 
आवश्यक पने भनी मान्यताप्राप्त शचहक्सकले मसफाररस गरेमा रोजगारदाताले प्रसूमत मबदासँगै 
मनरन्तर हनुे गरी उपदफा (१) मा उशल्लशखत अवमधको अमतररि थप एक महहनासम्मको 
वेतलबी मबदा स्वीकृत गने वा अन्य मबदामा समायोजन हनुे गरी मबदा ददन ुपनेछ । 

(५) सात महहना वा सोभन्दा बढी गभन रहेको महहला श्रममकको शिि ुमतृ जशन्मएमा 
वा गभनपतन भएमा प्रसूमत भए सरह मबदा पाउनेछ । 

(६) बच्चा जन्मेको साठी ददन नपगु्दै आमाको मृ् य ुभएमा ्यस्तो पत्नीको मृ् य ुहनु े
श्रममकले आफू कायनरत रोजगारदाताबाट शिि ु स्याहारको लामग पाररश्रममक सहहत बाँकी 
अवमधको मबदा मलन पाउनेछ । 

(७) कुनै परुुष श्रममकको श्रीमती सु् केरी हनुे भएमा मनजले पाररश्रममक सहहतको १५ 
ददन प्रसूमत स्याहार मबदा पाउनेछ । 

४६. जन्मदतान प्रमाणपत्र पेि गनुन पनेाः नवजात शििकुो मृ् य ुभएकोमा बाहेक प्रसूमत मबदामा बसेको 
महहला श्रममकले तोहकए बमोशजमको जन्मदतान प्रमाणपत्रको प्रमतमलहप रोजगारदाता समि पेि 
गनुन पनेछ ।  

४७. पाररश्रममक ददन नपनेाः यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन महहला 
श्रममकले प्रसूमत मबदा अवमधको पाररश्रममक सामाशजक सरुिा कोषबाट प्राप्त गने व्यवस्था 
भएकोमा रोजगारदाताले सो हदसम्म ्यस्तो मबदा अवमधको लामग श्रममकलाई यस पररच्छेद 
बमोशजमको पाररश्रममक ददनपुने छैन । 

४८. हकररया मबदााः (१) पमत वा पत्नीको मृ् य ुभई वा आफ्नो कूल धमन अनसुार श्रममक आफैले 
हकररया बस्न ुपने भएमा वा हववाहहता महहला श्रममकले आफ्नो माताहपता वा सासू ससरुाको 
मृ् य ुभई हकररया बस्न ुपने भएमा तेह्र ददन हकररया मबदा पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको हकररया मबदामा बस्ने श्रममकले पूरा पाररश्रममक   
पाउनेछ ।  
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४९. मबदा सशञ्चत हनुाेः (१) श्रममकले घर मबदा नब्बे ददनसम्म र मबरामी मबदा पैँतालीस ददनसम्म 
सशञ्चत गनन सक्नेछ । 

(२) श्रममक कुनै कारणले सेवामा नरहेमा वा मनजको मृ् य ुभएमा वा मनजको सशञ्चत 
घर मबदा र हवरामी मबदा बापत मनजले खाईपाई आएको पमछल्लो आधारभतू पाररश्रममकको 
दरले हनु आउने एकमषु्ट रकम मनज वा मनजको तोहकए बमोशजमको पररवारको सदस्यले 
पाउनेछ । 

(३) उपदफा (१) मा उशल्लशखत अवमधभन्दा बढी मबदा सशञ्चत हनुे श्रममकले प्र्येक 
वषनको अन््यमा ्यस्तो बढी अवमधको मबदाको मनजको आधारभतू पाररश्रममकको दरले हनु 
आउने रकम पाउनेछ ।  

५०. वषनको गणनााः मबदा प्रयोजनको लामग वषनको गणना गदान देहायको आधारमा गणना गनुन 
 पनेछाः– 

(क) कानूनद्वारा मनधानरण भएकोमा सोही बमोशजम, 

(ख) मनयामक मनकायले मनधानरण गरेकोमा सोही बमोशजम, 

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोशजम मनधानरण नभएकोमा रोजगार सम्झौतामा 
उल्लेख भए बमोशजम, र 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेशखए बमोशजम मनधानरण नभएकोमा नेपाल 
सरकारको आमथनक वषन बमोशजम । 

५१. मबदा अमधकार होइनाः (१) यस पररच्छेद बमोशजम श्रममकले पाउने मबरामी मबदा, हकररया मबदा, 
प्रसूमत मबदा बाहेकका अन्य मबदाहरु सहमुलयत मात्र हनु र अमधकारको रुपमा दाबी गनन पाइने 
छैन । 

(२) श्रममकले माग गरेको उपदफा (१) मा उशल्लशखत मबदा बाहेकका अन्य मबदा 
रोजगारदाताले कायनस्थलको कामको आवश्यकता अनसुार कारण जनाई अस्वीकृत गनन, स्थमगत 
गनन, कट्टा गनन वा स्वीकृत भएको मबदाको समय पररवतनन गनन सक्नेछ ।  
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पररच्छेद – १० 

सञ्चय कोष, उपदान तथा मबमा सम्बन्धी व्यवस्था 

५२. सञ्चय कोष रकम जम्मा गनुन पनेाः (१) रोजगारदाताले प्र्येक श्रममकको आधारभतू 
पाररश्रममकबाट दि प्रमतित रकम कट्टा गरी सो रकममा ितप्रमतित रकम थप गरी सञ्चय 
कोष बापतको रकम जम्मा गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको रकम रोजगारदाताले सम्बशन्धत श्रममकले काम प्रारम्भ 
गरेको ददनदेशख नै लागू हनुे गरी मनजको नाममा सामाशजक सरुिा कोषमा जम्मा गनुन        
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन देहायको अवस्थामा ्यस्तो 
सञ्चय कोषको रकम रोजगारदाताले तोहकए बमोशजम हनुे गरी जम्मा गनुन पनेछाः– 

(क) सामाशजक सरुिा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म, वा 

(ख) सम्बशन्धत रोजगारदाताको हकमा सामाशजक सरुिा कोष सम्बन्धी 
कानून लागू नभएसम्म । 

(४) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ सञ्चय कोष रकम जम्मा नहनुे श्रममकको हकमा 
रोजगारदाताले यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतदेशख सञ्चय कोष रकम जम्मा गनुन पनेछ । 

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचमलत कानून बमोशजम स्थाहपत अवकाि कोष वा 
्यस्तै अन्य कुनै कोषमा सशञ्चत वा रोजगारदाताको शजम्मामा रहेको सञ्चय कोष बापतको रकम 
यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ तोहकए बमोशजम सामाशजक सरुिा कोषमा हस्तान्तरण गनुन पनेछ । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन सञ्चय कोष बापतको 
रकम कुनै कारणले उपदफा (२) वा (३) बमोशजम जम्मा गनन नसहकने भएमा रोजगारदाताले 
्यस्तो श्रममकको आधारभतू पाररश्रममकको दि प्रमतित रकम थप गरी भिुानी ददन ुपनेछ ।
  

५३. उपदान पाउनाेः (१) रोजगारदाताले प्र्येक श्रममकको आधारभतू पाररश्रममकको आठ दिमलव 
तेत्तीस प्रमतित बराबरको रकम प्र्येक महहना उपदान बापत जम्मा गनुन पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको रकम रोजगारदाताले सम्बशन्धत श्रममकले काम िरुु 
गरेको ददनदेशख नै लागू हनुे गरी मनजको नाममा सामाशजक सरुिा कोषमा जम्मा गनुन        
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन देहायको अवस्थामा ्यस्तो 
उपदानको रकम रोजगारदाताले तोहकए बमोशजम हनुे गरी जम्मा गनुन पनेछाः– 

(क) सामाशजक सरुिा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म, वा 

(ख) सम्बशन्धत रोजगारदाताको हकमा सामाशजक सरुिा कोष सम्बन्धी 
कानून लागू नभएसम्म । 

(४) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ उपदान ददन ुनपने श्रममकको हकमा रोजगारदाताले यो 
ऐन प्रारम्भ भएको मममतदेशख उपदफा (१) बमोशजमको उपदान ददन ुपनेछ । 

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कानून बमोशजम स्थाहपत अवकाि कोष वा ्यस्तै 
अन्य कुनै कोषमा सशञ्चत वा रोजगारदाताको शजम्मामा रहेको उपदान बापतको रकम यो ऐन 
प्रारम्भ भएपमछ तोहकए बमोशजम सामाशजक सरुिा कोषमा हस्तान्तरण गनुन पनेछ । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन उपदान बापतको रकम 
कुनै कारणले उपदफा (२) वा (३) बमोशजम जम्मा गनन नसहकने भएमा रोजगारदाताले ्यस्तो 
श्रममकको आधारभतू पाररश्रममकको आठ दिमलव तेत्तीस प्रमतित रकम थप गरी श्रममकलाई 
भिुानी ददन ुपनेछ । 

(७) .............. 

५४. औषमध उपचार बीमा गराउन ुपनेाः (१) रोजगारदाताले प्र्येक श्रममकको कम्तीमा वाहषनक एक 
लाख रुपैयाँ बराबरको औषमध उपचार बीमा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको बीमा गदान लाग्ने बीमा िलु्क रोजगारदाताले र श्रममकले 
आधाआधा व्यहोनुन पनेछ । 

५५. दघुनटना बीमा गराउन ुपनेाः (१) रोजगारदाताले प्र्येक श्रममकको जनुसकैु प्रकारको दघुनटनालाई 
समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दघुनटना बीमा गराउन ुपनेछ । 

                                                           
 केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वारा शझहकएको ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको बीमाको सम्पूणन हप्रममयम रकम रोजगारदाताले व्यहोनुन 
पनेछ । 

(३) दघुनटनाबाट कुनै श्रममकको मृ् य ुभएमा वा िारीररक वा मानमसक रुपले पूणन 
असिम भएमा मनजले उपदफा (१) बमोशजमको बीमा रकमको ितप्रमतित रकम ्यस्तो 
श्रममक वा मनजको प्रचमलत कानून बमोशजमको हकवालाले िमतपूमतन बापत पाउनेछ । 

(४) दघुनटना भई अङ्गभङ्ग वा असिम भएकोमा तोहकए बमोशजम असिमताको 
प्रमतितको आधारमा िमतपूमतन पाउनेछ ।  

५६. रोजगारदाताले रकम भिुानी गनुन पनेाः रोजगारदाताले यस पररच्छेद बमोशजमको बीमा नगरेको 
वा बीमा गदान कुनै लापरबाही वा त्रहुट गरेको कारणबाट श्रममकले वा मनजको आशश्रत हकवालाले 
बीमा रकम प्राप्त गनन नसकेमा सो बीमा बराबरको रकम रोजगारदाताले ्यस्तो श्रममक वा 
आशश्रत हकवालालाई भिुानी गनुन पनेछ । 

५७. सामाशजक सरुिा योजना बमोशजम हनुाेः सामाशजक सरुिा कोष सम्बन्धी कानून बमोशजम सञ्चय 
कोष, उपदान, औषमध उपचार बीमा समेत सहुवधा पाउने गरी सामाशजक सरुिा योजनामा योगदान 
गने रोजगारदाता वा श्रममकले योगदान गरेको हदसम्म यस पररच्छेद बमोशजम थप योगदान 
वा बीमा गनुन पने छैन । 

 

  

पररच्छेद – ११ 

श्रममक आपूमतन सम्बन्धी व्यवस्था 

५८. आपूमतनकतान माफन त काममा लगाउन सक्नाेः (१) मन्त्रालयले पररषद्को मसफाररसमा नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी श्रममक आपूमतनकतान माफन त श्रममकलाई लगाउन सहकने कामको 
सूची प्रकािन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम रोजगारदाताले श्रममक आपूमतनकतान माफन त श्रममकलाई 
काममा लगाउँदा व्यवसाय वा सेवाको मखु्य काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन ुपनेछ । 
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(३) श्रममक आपूमतनकतान माफन त श्रममक आपूमतन गने, गराउने गरी कुनै हकमसमको प्रस्ताव 
वा बोलपत्र आह्वान वा पेि गदान वा श्रममक आपूमतन गने गरी सम्झौता गदान आपूमतन गररने 
श्रममकको पाररश्रममक र अन्य सहुवधा यस ऐनमा तोहकएभन्दा कम नहनुे गरी गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (३) हवपरीत हनुे गरी आह्वान वा पेि भएको प्रस्ताव वा बोलपत्र वा 
भएको सम्झौता स्वताः रद्द हनुेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामग “मखु्य काम” भन्नाले व्यवसाय स्थापना गदान उल्लेख 
गररएका काम र सोसँग प्र्यि रुपमा सम्बशन्धत काम सम्झन ुपछन । 

५९. इजाजतपत्र मलन ुपनेाः (१) श्रममक आपूमतन गनन चाहने कम्पनीले यस ऐन बमोशजम इजाजतपत्र 
मलन ुपनेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस पररच्छेदको प्रयोजनको लामग “कम्पनी” भन्नाले कानून बमोशजम स्थापना भएको 
कम्पनी सम्झन ुपछन । 

(२) इजाजतपत्र मलन चाहने कम्पनीले तोहकए बमोशजमको दस्तरु, हववरण तथा कागजात 
संलग्न गरी सम्बशन्धत िेत्रको कायानलयमा तोहकएको ढाँचामा मनवेदन ददन ुपनेछ । 

तर एकभन्दा बढी कायानलय रहेको िेत्रमा श्रममक आपूमतन गनन चाहने कम्पनीले 
इजाजतपत्र मलन तोहकए बमोशजमको दस्तरु, हववरण तथा कागजात संलग्न गरी हवभाग समि 
तोहकएको ढाँचामा मनवेदन ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त मनवेदन जाँचबझु गदान व्यहोरा मनामसब देशखएमा 
तोहकए बमोशजमको धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी मलई पन्र ददनमभत्र हवभाग वा कायानलयले ्यस्तो 
मनवेदकलाई श्रममक आपूमतन गनन पाउने गरी तोहकए बमोशजमको ितन र ढाँचामा इजाजतपत्र 
जारी गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम इजाजतपत्र जारी गदान ्यस्तो इजाजतपत्रमा नै श्रममक 
आपूमतन सम्बन्धी काम वा सेवा तथा कायनिेत्र उल्लेख गनुन पनेछ । 

तर एउटै कम्पनीले दईुभन्दा बढी काम वा सेवाको लामग श्रममक आपूमतन गनन पाउने 
छैन । 
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(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रममक आपूमतन सम्बन्धी काम गने संस्था वा व्यशिले 
यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले छ महहनामभत्र प्रचमलत कम्पनी कानून बमोशजम श्रममक आपूमतन 
सम्बन्धी काम गने कम्पनीको संस्थापना गरी यस दफा बमोशजम इजाजतपत्र मलन ुपनेछ । 

६०. इजाजतपत्रवालाले हववरण बझुाउन ुपनेाः कायानलयबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेको इजाजतपत्रवालाले 
कायानलय समि र हवभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेको इजाजतपत्रवालाले हवभाग समि हरेक 
वषनको पौष मसान्तमभत्र तोहकएको हववरण बझुाउन ुपनेछ ।  

६१. श्रममक आपूमतनकतानको दाहय्वाः (१) श्रममक आपूमतनकतानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयम बमोशजम तोहकददएका ितन वा मनदेिन हवपरीत हनुे गरी काम कारबाही गनन पाउने   
छैन । 

(२) श्रममक आपूमतनकतानले यस ऐन बमोशजमको रोजगारदाताको हैमसयतमा आफूले 
आपूमतन गने श्रममकलाई यस ऐन बमोशजम मनधानरण भएकोभन्दा कम नहनुे गरी मनयममत रुपमा 
पाररश्रममक र अन्य सहुवधा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) मखु्य रोजगारदाताले श्रममकको व्यवसायजन्य सरुिा तथा स्वास््यका लामग 
कायनस्थलमा अपनाउन ुपने उपाय तथा व्यवस्था वा बन्दोवस्त गरे नगरेको सम्बन्धमा श्रममक 
आपूमतनकतानले मनयममत रुपमा जानकारी मलई बन्दोवस्त नगरेको पाइएमा त्काल ्यस्तो 
व्यवस्था गनन मसफाररस गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको मसफाररस मखु्य रोजगारदाताले कायानन्वयन नगरेको 
पाइएमा श्रममक आपूमतनकतानले हवभाग वा सम्बशन्धत कायानलयमा सोको जानकारी ददन ुपनेछ । 

६२. इजाजतपत्रको खारेजी, मनलम्बन वा जररबानााः (१) देहायको अवस्थामा इजाजतपत्र जारी गने 
हवभाग वा कायानलयले श्रममक आपूमतनकतानको इजाजतपत्र खारेज गनन सक्नेछाः– 

(क) श्रममक आपूमतनक्तानले आफ्नो इजाजतपत्र खारेज गनन मलशखत मनवेदन 
ददएमा, वा 

(ख)  श्रममक आपूमतनक्तानले उपदफा (६) बमोशजम जररबाना गदान समेत यो 
ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोशजम तोकेका ितन वा 
ददइएको मनदेिन उल्लङ्घन गरेमा । 
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजम इजाजतपत्र खारेज गनुनअशघ सम्बशन्धत 
श्रममक आपूमतनक्तानलाई आफ्नो सफाई पेि गनन कम्तीमा सात ददनको मौका ददन ुपनेछ । 

(३) यस दफा बमोशजम इजाजतपत्र खारेज गने मनणनय गरेको सूचना सावनजमनक रुपमा 
प्रकािन गनुन पनेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन इजाजतपत्र खारेज भएको 
श्रममक आपूमतनकतानको नपेाल सरकार वा कुनै श्रममकप्रमत कुनै आमथनक दाहय्व देशखएमा 
इजाजतपत्र खारेज भएको कारणबाट ्यस्तो दाहय्व वहन गननबाट उन्मशुि पाउने छैन ।  

(५) कुनै श्रममक आपूमतनक्तानले यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा तोहकददएका 
ितन तथा ददइएका मनदेिन पालना नगरेमा हवभाग वा कायानलयले ्यस्तो श्रममक आपूमतनकतानको 
इजाजतपत्र तोहकए बमोशजम मनलम्बन गनन सक्नेछ ।  

(६) कुनै श्रममक आपूमतनकतानले यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा तोहकददएका 
ितन तथा ददइएका मनदेिन पालना नगरेमा हवभाग वा कायानलयले ्यस्तो श्रममक आपूमतनकतानको 
पहहलो पटकको लामग पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ ।  

६३. पाररश्रममक तथा अन्य सहुवधाको भिुानीाः (१) श्रममक आपूमतनकतानको इजाजतपत्र खारेज भएमा 
्यस्तो श्रममक आपूमतनकतानले पन्र ददनमभत्र श्रममकलाई भिुान गनुन पने पाररश्रममक तथा अन्य 
सहुवधा बापतको रकम भिुान गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत अवमधमभत्र श्रममकले पाउने पाररश्रममक तथा अन्य 
सहुवधा बापतको रकम भिुानी नगरेमा इजाजतपत्र जारी गने हवभाग वा कायानलयले श्रममक 
आपूमतनकतानले इजाजतपत्र मलँदा जम्मा गरेको धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीको रकमबाट ्यस्तो 
श्रममकलाई मनजले पाउने पाररश्रममक तथा अन्य सहुवधा ददलाई ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीको रकमबाट पाररश्रममक र अन्य 
सहुवधा भिुान गनन नपगु भएमा दामासाहीले भिुान गनुन पनेछ । ्यसरी भिुान गदान बाँकी 
पाररश्रममक र सहुवधाको हकमा श्रममक आपूमतनकतान संस्था खारेज वा हवघटन भएको भए प्रचमलत 
कानून बमोशजम हनुेछ । ् यस्तो संस्था खारेज वा हवघटन नभई अन्य काम कारबाही गरररहेको 
भए कायानलयले ्यस्तो संस्थाको अन्य सम्पशत्तबाट पाररश्रममक र अन्य सहुवधा भिुानी गनन 
आदेि ददनेछ । 
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६४. मखु्य रोजगारदाताको दाहय्वाः (१) मखु्य रोजगारदाताले इजाजतपत्र प्राप्त श्रममक आपूमतनकतान 
माफन त श्रममकलाई काममा लगाउँदा ्यस्तो आपूमतनकतानसँग गरेको सम्झौताका आधारमा 
लगाउन ुपनेछ । 

(२) मखु्य रोजगारदाताले सम्झौता गनुन अगावै श्रममकलाई यस ऐन वा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयममा तोहकएभन्दा कम नहनुे गरी पाररश्रममक र सहुवधा प्रदान गने व्यवस्था ममलाई 
सम्झौता गनुन पनेछ ।  

(३) मखु्य रोजगारदाताले श्रममक आपूमतनकतान माफन त काममा लगाएका श्रममकलाई 
श्रममक आपूमतनकतानले मनयममत रुपमा पाररश्रममक तथा सहुवधा उपलब्ध गराए वा नगराएको 
सम्बन्धमा मनयममत जानकारी मलन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम जानकारी मलँदा श्रममक आपूमतनकतानले श्रममकलाई 
पाररश्रममक तथा सहुवधा उपलब्ध नगराएको पाइएमा ्यस्तो पाररश्रममक तथा सहुवधा उपलब्ध 
गराउन मखु्य रोजगारदाताले श्रममक आपूमतनकतानलाई त्कालै अनरुोध गनुन पनेछ र ्यसको 
जानकारी हवभाग वा कायानलयलाई समेत ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम अनरुोध गदान समेत श्रममकलाई पाररश्रममक तथा अन्य 
सहुवधा उपलब्ध नगराएमा मखु्य रोजगारदाताले सोको जानकारी हवभाग वा कायानलयलाई ददन ु
पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजम जानकारी प्राप्त भएमा वा श्रममक आपूमतनकतानले श्रममकलाई 
पाररश्रममक तथा सहुवधा उपलब्ध नगराएको भने्न जानकारी अन्य कुनै तरीकाबाट प्राप्त हनु 
आएमा हवभाग वा कायानलयले ्यस्तो श्रममक आपूमतनकतानले इजाजतपत्र प्राप्त गदानका बखत 
राखेको धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीबाट भिुानी गरी ददन सक्नेछ । 

(७) मखु्य रोजगारदाताले व्यवसायजन्य स्वास््य र सरुिाका लामग कायनस्थलमा 
अपनाउन ुपने उपाय तथा व्यवस्था वा बन्दोवस्त गनुन पनेछ । 

(८) श्रममक आपूश्तनकतान र मखु्य रोजगारदाताबीच सम्झौता भइसकेपमछ प्रचमलत कानून 
बमोशजम श्रममकलाई प्रदान गनुनपने पाररश्रममक वा सहुवधामा वहृि भएमा ्यस्तो वहृि भएको 
पाररश्रममक वा सहुवधा मखु्य रोजगारदाताले थप गरी भिुानी गनुन पनेछ । 
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(९) मखु्य रोजगारदाता आफै संलग्न भई वा रोजगारदाताको तफन बाट मनजको 
व्यवस्थापक वा संचालक वा पररवारका सदस्य संलग्न भई स्थापना भएको प्रमतष्ठानबाट श्रममक 
आपूमतन गनन पाइने छैन । 

(१०) रोजगारदाताको दाहय्व सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

६५. मनरीिण, सपुरीवेिण तथा अनमुगन गनेाः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम तथा 
यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोशजम ददइएको मनदेिन तथा तोहकददएको ितन 
बमोशजम श्रममक आपूमतनकतानले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा कायानलयले मनयममत रुपमा मनरीिण 
र अनगुमन गनुन पनेछ ।  

(२) स्थलगत मनरीिण, अनगुमन वा अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै श्रममक आपूमतनकतानले 
यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम वा मनजलाई तोहकददएको ितन अनरुुप काम कारबाही 
गरेको नपाइएमा कायानलयले श्रममक आपूमतनकतानलाई आवश्यक मनदेिन ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम ददएको मनदेिन पालना गनुन सम्बशन्धत श्रममक 
आपूमतनकतानको कतनव्य हनुछे ।  

६६. मखु्य रोजगारदाताको श्रममक मामननाेः मखु्य रोजगारदाताले यस ऐन बमोशजम श्रममक आपूमतन 
गने इजाजतपत्र नमलएको व्यशि वा कम्पनी माफन त वा यस ऐनमा उशल्लशखत प्रावधान हवपरीत 
श्रममक आपूमतन गरी काममा लगाएमा ्यस्तो श्रममक मखु्य रोजगारदाताको श्रममक मामननेछ । 

६७. श्रममकबाट िलु्क मलन नपाउनाेः श्रममक आपूमतनकतानले आफूले आपूमतन गरेको श्रममकबाट कुनै 
हकमसमको िलु्क वा कममिन मलन पाउने छैन । 

 

पररच्छेद - १२ 

व्यवसायजन्य सरुिा र स्वास््य सम्बन्धी व्यवस्था 

६८. सरुिा र स्वास््य सम्बन्धी नीमत बनाउन ुपनेाः (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोशजम ददइएको मनदेिनको अधीनमा रही 
रोजगारदाताले कायनस्थलमा श्रममक तथा अन्य व्यशिको सरुिा र स्वास््य सम्बन्धी नीमत बनाई 
लागू गनुन पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम बनाइएको नीमत कायानलयमा दतान गनुन पनेछ । 
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(३) रोजगारदाताले बनाउने सरुिा तथा स्वास््य सम्बन्धी नीमत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

(४) यस दफा बमोशजम रोजगारदाताले बनाएको सरुिा तथा स्वास््य नीमतको पालना 
भए नभएको सम्बन्धमा कायानलयले मनयममत रुपमा अनगुमन गनुन पनेछ ।  

६९. श्रममकप्रमत रोजगारदाताको कतनव्याः (१) व्यवसायजन्य सरुिा र स्वास््यका सम्बन्धमा 
रोजगारदाताको श्रममकप्रमत देहाय बमोशजमको कतनव्य हनुेछाः– 

(क) कायनस्थलमा सरुिा र स्वास््य सम्बन्धी उशचत प्रबन्ध गरी काम गने 
सरुशित वातावरण बनाउने, 

(ख) कायनस्थलमा रासायमनक, भौमतक वा जैहवक पदाथन वा उपकरणको प्रयोग, 

सञ्चालन, सञ्चय र पररवहन गदान सरुिा र स्वास््यमा प्रमतकूल असर 
नपने व्यवस्था ममलाउन,े 

(ग) श्रममकलाई आवश्यकता अनसुार सरुिा र स्वास््य सम्बन्धी आवश्यक 
सूचना, जानकारी र तामलम प्रदान गने, 

(घ) श्रममकलाई उपकरण वा कामसँग सम्बशन्धत रासायमनक, भौमतक वा 
जैहवक पदाथनको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तामलम र 
जानकारी उपयिु भाषामा ददने, 

(ङ) कायनस्थलमा सरुशित रुपमा प्रवेि गने तथा मनस्कने समशुचत व्यवस्था 
गने । 

(च) श्रममकलाई आवश्यकता अनसुार व्यशिगत सरुिा साधन उपलब्ध 
गराउने । 

(छ) तोहकए बमोशजमको अन्य व्यवस्था गने  

(२) श्रममकलाई सरुिा सम्बन्धी कुनै सहुवधा वा उपकरण ददए बापत रोजगारदाताले 
श्रममकबाट कुनै िलु्क वा दस्तरु मलन पाउने छैन । 
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७०. गैरश्रममक प्रमत रोजगारदाताको कतनव्याः (१) रोजगारदाताले कायनस्थलमा आउने र जाने वा 
कायनस्थल भएर हहड्ने गैरश्रममकको सरुिा तथा स्वास््यमा प्रमतकूल असर नपने गरी आवश्यक 
व्यवस्था गनुन पनेछ । 

(२) कायनस्थलको कुनै कायन प्रकृयाबाट कसैको सरुिा वा स्वास््यमा प्रमतकूल असर 
पने वा खतरा पगु्न सक्ने भए सो सम्बन्धमा रोजगारदाताले सङ्केत ददन,े राख्न ेवा जानकारी ददने 
व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 

(३) रासायमनक पदाथन प्रयोग वा उ्पादन गने प्रमतष्ठानले आफ्नो कायन सञ्चालन गदान 
मनस्कने रासायमनक पदाथन वा ग्याँस वा अन्य कुनै कुराले स्थानीय जीवजन्त,ु मामनस तथा 
वातावरणमा प्रमतकूल प्रभाव नपाने गरी व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

७१. शजम्मेवार व्यशिको कतनव्याः कुनै कायनस्थल, उपकरण, वस्त ुवा पदाथन सम्बशन्धत कामको लामग 
सरुशित तथा स्वस्थ भए वा नभएको कुरा समुनशित गने कतनव्य शजम्मेवार व्यशिको हनुेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लामग “शजम्मेवार व्यशि” भन्नाले कायनस्थल, उपकरण, वस्त ु
वा पदाथनमामथ स्वामम्व वा मनयन्त्रण भएको व्यशि सम्झन ुपछन र सो िब्दले ्यस्तो कायनस्थल 
प्रमखु, उपकरण, वस्त ुवा पदाथनको प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने ्यस्तो 
सम्झौताबाट स्वामम्व वा मनयन्त्रण कायम हनुे व्यशि वा संस्था समेतलाई जनाउँछ । 

७२. उ्पादनकतान, आयातकतान र आपूमतनकतानको कतनव्याः (१) कायनस्थलमा प्रयोग गररने कुनै 
उपकरण, वस्त ुवा पदाथनको उ्पादनकतान, आयातकतान वा आपूमतनकतानको कतनव्य देहाय बमोशजम 
हनुेछाः– 

(क)  सरुिा तथा स्वास््यको दृहष्टले कायनस्थलमा सञ्चालन तथा प्रयोग गनन 
परीिणबाट उपयिु देशखएको उपकरण, वस्त ुवा पदाथनको उ्पादन, 

आयात तथा आपूमतन गने, 

(ख) ्यस्तो उपकरण, वस्त ु वा पदाथनबाट कायनस्थलमा सम्बि व्यशिको 
सरुिा र स्वास््यमा प्रमतकूल असर नपने गरी उपयिु ढङ्गले सञ्चालन 
वा प्रयोग गने हवमध तथा प्रकृया मनधानरण गने, 

(ग)  ्यस्तो उपकरण, वस्त ु वा पदाथनको प्रयोगबाट सरुिा वा स्वास््यमा 
प्रमतकूल असर प¥ुयाउन सक्ने खतरा पत्ता लगाउने, 
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(घ) खण्ड (ग) बमोशजम पत्ता लागेको खतरा हटाउन वा घटाउन आवश्यक 
अनसुन्धान, प्रयोग वा परीिण गने, 

तर अरु कसैबाट ्यस सम्बन्धमा पहहले नै गरेको कुनै 
अनसुन्धान, प्रयोग वा परीिणको पररणाममा हवश्वास गनुन पने मनामसब 
आधार देशखएमा ्यस्तो अनसुन्धान, प्रयोग वा परीिणलाई मान्यता ददन 
सहकनेछ । 

(ङ)  कायनस्थलमा सञ्चालन तथा प्रयोग हनुे उपकरण, वस्त ु वा पदाथनको 
सञ्चालन तथा प्रयोग गदान सरुिा र स्वास््यको दृहष्टले अपनाउन ुपने 
आवश्यक कुराहरुको बारेमा पूणन रुपमा जानकारी गराउन ददग्दिनन 
तयार गने । 

(२) कायनस्थलमा प्रयोग हनुे उपकरण मनमानण वा जडान गने व्यशि तथा संस्थाले 
्यसरी मनमानण वा जडान गररएको उपकरण उपयिु ढङ्गले प्रयोग गरेमा ्यसबाट कसैको 
सरुिा वा स्वास््यमा प्रमतकूल असर नपने कुराको मलशखत प्रमतवेदन रोजगारदातालाई ददन ु
पनेछ । 

(३) कुनै उपकरण, वस्त ुवा पदाथन उपलब्ध गराउने उ्पादनकतान वा आपूमतनकतानले 
उपकरण, वस्त ुवा पदाथनको प्रयोगको सम्बन्धमा उपलब्ध गराएको जानकारी वा सल्लाह अनरुुप 
्यस्तो उपकरण, वस्त ुवा पदाथन प्रयोग नगरेमा यस दफाको प्रयोजनका लामग ्यस्तो उपकरण 
वा पदाथन उपयिु ढङ्गले प्रयोग गरेको मामनने छैन । 

(४) कायनस्थलमा प्रयोग हनुे कुनै रासायमनक पदाथनको उ्पादक, आयातकतान वा 
आपूमतनकतानले सो पदाथनको सम्बन्धमा रासायमनक सरुिा त्याङ्कपत्र (केममकल सेफ्टी डाटा 
सीट) लगायत तोहकए बमोशजमका अन्य हववरण रोजगारदातालाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

७३. श्रममकको कतनव्याः व्यवसायजन्य सरुिा र स्वास््यका सम्बन्धमा श्रममकको कतनव्य देहाय 
बमोशजम हनुेछाः–  

(क) कायनस्थलमा जानाजानी वा लापरवाहीपूवनक आफ्नो वा अरु कसैको 
सरुिा तथा स्वास््यमा प्रमतकूल असर पने वा खतरा पगु्न सक्ने कुनै 
कायन नगने, 
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(ख)  यस पररच्छेदमा उशल्लशखत कुनै कतनव्य पूरा गनन गराउन रोजगारदाता 
तथा सम्बशन्धत व्यशिलाई आवश्यक सहयोग गने, 

(ग) कायनस्थलमा सञ्चालन तथा प्रयोग हनुे उपकरण, वस्त ु वा पदाथनको 
सञ्चालन तथा प्रयोग सरुशित तथा होमसयारीपूवनक सञ्चालन तथा प्रयोग 
गनन तयार गररएको ददग्दिनन, सल्लाह तथा अन्य कुराको सम्बन्धमा 
जानकारी हामसल गने, 

(घ) कायनस्थल, उपकरण, वस्त ु वा पदाथन सञ्चालन तथा प्रयोग गनन तयार 
पाररएको ददग्दिनन जानकारी तथा सल्लाह बमोशजम ्यस्तो कायनस्थल, 

उपकरण वा पदाथन सरुशित तथा होमसयारीपूवनक सञ्चालन तथा प्रयोग 
गने, 

(ङ) रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको व्यशिगत सरुिा साधनको अमनवायन 
रुपमा प्रयोग गने । 

७४. सरुिा तथा स्वास््य समममत गठन गनेाः (१) बीस वा सोभन्दा बढी श्रममक काम गने प्रमतष्ठानमा 
रोजगारदाताले श्रममकको समेत प्रमतमनमध्व हनुे गरी तोहकए बमोशजमको सरुिा तथा स्वास््य 
समममत गठन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग श्रममक आपूमतनकतान माफन त काममा लगाइएका 
श्रममकलाई समेत गणना गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम गदठत सरुिा तथा स्वास््य समममतको काम, कतनव्य र 
अमधकार देहाय बमोशजम हनुेछाः– 

(क) कायनस्थलमा गनुन पने सरुिा तथा स्वास््य सम्बन्धी प्रवन्ध र ्यस्तो 
प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउन रोजगारदातालाई मनयममत रुपमा परामिन 
ददने, 

(ख)  कायनस्थलमा प्रबन्ध गररएको सरुिा तथा स्वास््य सम्बन्धी प्रबन्धको 
मूल्याङ्कन गने र ्यस्तो प्रबन्धलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन 
रोजगारदाताको ध्यान आकृष्ट गने, 
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(ग) खण्ड (ख) बमोशजम ध्यान आकृष्ट गदान काम नगरेमा सोको जानकारी 
कायानलयलाई ददन,े 

(घ) दफा ६८ बमोशजम बनाइएको सरुिा तथा स्वास््य नीमतको हरेक वषन 
पनुरावलोकन गने, 

(ङ) तोहकए बमोशजमको अन्य कायन गने । 

७५. कारबाहीबाट बचाउाः देहायको कुनै कायन गरेको कारणले मात्र रोजगारदाताले कुनै श्रममकलाई 
अनिुासन सम्बन्धी कारबाही गनन पाउने छैनाः– 

(क) सरुिा तथा स्वास््य सम्बन्धी प्रबन्ध नगरेको सम्बन्धमा रोजगारदाता 
हवरुि जानकारी, सूचना वा उजूरी ददएको वा ददन सहयोग गरेको, 

(ख) दफा ७४ बमोशजमको स्वास््य तथा सरुिा समममतको हैमसयतमा कुनै 
काम गरेको, वा 

(ग) सरुिा तथा स्वास््यमा त्काल खतरा परेको कारणबाट दफा ७६ वा 
७७ बमोशजम काम बन्द गरेको । 

७६. त्काल खतरा भएमा काम बन्द गनेाः (१) कुनै काम त्काल बन्द नगरे ्यस्तो काम गने 
श्रममक वा अरु कसैलाई िारीररक चोटपटक लाग्ने वा खतरा पगु्ने वा मनजको स्वास््यमा 
गम्भीर असर पने वा कुनै उपकरण, वस्त ुवा पदाथनको अनपेशित िमत वा हानी नोक्सानी हनुे 
अवस्था भएमा ्यस्तो काममा संलग्न श्रममकले सोको जानकारी रोजगारदाता वा दफा ७१ 
बमोशजमको शजम्मेवार व्यशिलाई ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको जानकारी प्राप्त भएपमछ रोजगारदाता वा शजम्मेवार 
व्यशिले सो सम्बन्धमा त्काल उशचत मनदेिन ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको जानकारी ददन रोजगारदाता वा शजम्मेवार व्यशि त्काल 
उपलब्ध नभएमा श्रममक आफैले ्यस्तो काम बन्द गनन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम काम बन्द गरेकोमा ्यसरी काम बन्द गने श्रममकले 
सोको जानकारी त्काल मछटो साधनद्वारा रोजगारदाता तथा शजम्मेवार व्यशिलाई ददन ु     
पनेछ । 
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(५) उपदफा (४) बमोशजमको जानकारी प्राप्त भएपमछ रोजगारदाता वा शजम्मेवार 
व्यशिले सो सम्बन्धमा त्काल जाँचबझु गरी सोबाट मसशजनत खतरा मनवारण वा न्यूनीकरण 
गनुन पनेछ । 

(६) कुनै काम बन्द गनुन पने गरी त्काल कुनै खतरा उ्पन्न भए वा नभएको तथा 
खतरा मनवारण वा न्यूनीकरण गनन गररएको व्यवस्था पयानप्त भए वा नभएको सम्बन्धमा श्रममक 
र रोजगारदाताबीच कुनै हववाद भएमा ्यस्तो हववादको मछनोफानोको लामग कुनै पिले श्रम 
कायानलयमा मनवेदन ददन सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोशजम मनवेदन परेमा कायानलयले सो सम्बन्धमा छानहवन गरी 
दवैु पिको कुरा सनुी आवश्यक भए प्रमाण समेत बझुी ्यस्तो हववादको मछनोफानो गनुन   
पनेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोशजम कायानलयले हववाद मछनोफानो गररददएको मनणनय अशन्तम 
हनुेछ र ्यस्तो मनणनय रोजगारदाता तथा श्रममक दवैु पिले मानु्न पनेछ । 

(९) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन रोजगारदातालाई हानी 
नोक्सानी प¥ुयाउने, दाुःख ददने वा ररसइवी साध्ने उदे्दश्यले काम बन्द गनन पाइने छैन । 

(१०) यस दफा बमोशजम काम बन्द भएको समयमा श्रममकलाई मनजको सेवा ितनको 
अधीनमा रही रोजगारदाताले अन्य काममा लगाउन सक्नेछ । 

७७. काम रोक्न मनदेिन ददनाेः (१) मनरीिण वा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै प्रमतष्ठानको कायनस्थलमा 
श्रममक वा अन्य व्यशिको सरुिा तथा स्वास््यमा त्काल खतरा उ्पन्न भएको वा हनु सक्ने 
आधार देशखएमा कायानलयले ्यस्तो कायनस्थलमा त्काल काम रोक्न रोजगारदातालाई मनदेिन 
ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनदेिन ददँदा खतरा उ्पन्न भएको कारण र आधार समेत 
खलुाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम मनदेिन ददँदा कायानलयले कायनस्थलमा रहेको कुनै उपकरण 
सञ्चालन वा प्रयोग गनन उपयिु नहनुे देशखएमा ्यस्तो उपकरण प्रयोग नगनन आदेि ददन 
सक्नेछ र ्यसरी आदेि ददँदा सो उपकरण वा ्यसको कुनै भागमा मसलबन्दी वा टाँचा समेत 
लगाउन सक्नेछ ।  
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(४) कायानलयले उपदफा (१) बमोशजम काम रोक्न मनदेिन ददएकोमा रोजगारदाताले 
त्काल काम रोक्न ुपनेछ । 

(५) यस दफा बमोशजम कायानलयले ददएको मनदेिनका सम्बन्धमा शचत्त नबझु्न े
रोजगारदाताले ्यस्तो मनदेिन पाएको सात ददनमभत्र हवभाग समि मनवेदन ददन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशजम परेको मनवेदन उपर हवभागले पन्र ददनमभत्र टुङ्गो लगाउन ु
पनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोशजमको अवमधमा काम गनन पाइने छैन ।  

तर सो अवमधमा व्यशिको सरुिा तथा स्वास््यमा त्काल खतरा उ्पन्न नभएको 
जानकारी कायानलयले ददएमा काम सचुारु गनन सहकनेछ । 

७८. व्यवसायजन्य सरुिा र स्वास््य सम्बन्धी हविषे व्यवस्थााः (१) देहायका हवषयसँग सम्बशन्धत 
काम गने प्रमतष्ठानले पालना गनुन पने सरुिा र स्वास््य सम्बन्धी मापदण्ड तोहकए बमोशजम 
हनुेछाः– 

   (क)  आखँा बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था, 

   (ख)  रासायमनक पदाथनबाट बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था,  

   (ग)  प्रसेर प्लान्टको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, 

   (घ)  मेमसनको छेकवार सम्बन्धी व्यवस्था,  

   (ङ)  भारी उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था, 

   (च)  अन्य आवश्यक व्यवस्था । 

  (२) प्रसेर प्लान्ट तथा वोइलर परीिण सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ ।  

 (३) प्रमतष्ठान स्थापनाको जानकारी तथा अन्य व्यवसायजन्य सरुिा तथा स्वास््य 
सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ ।  

७९. सूचना ददनाेः कायनस्थलमा कुनै दघुनटना भएमा वा दघुनटनाबाट कसैलाई चोटपटक लागेमा वा 
मृ् य ुभएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेमा रोजगारदाताले सोको जानकारी कायानलयमा तरुुन्त 
ददन ुपनेछ । 
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८०. सङ्खक्रामक रोग मनयन्त्रणको व्यवस्था ममलाउन ुपनेाः (१) रोजगारदाताले कायनस्थलमा सङ्खक्रामक 
रोगको रोकथाम तथा मनयन्त्रणका लामग समशुचत व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ । 

(२) कुनै श्रममकलाई सङ्खक्रामक रोग लागी उपचार गराउन ुपरेमा उपचारको अवमधभर 
काममा आउन मनजलाई रोक लगाउन सहकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम उपचार गराउनको लामग ्यस्तो श्रममकको मबरामी मबदा 
अपगु भएमा अन्य मबदामा समायोजन गनन वा हविेष वेतलबी मबदामा बस्न श्रममकलाई 
रोजगारदाताले मनदेिन ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम ददइएको मनदेिन पालना गनुन सम्बशन्धत श्रममकको कतनव्य 
हनुेछ । 

८१. सरल काममा लगाउन ुपनेाः (१) कुनै महहला श्रममक गभनवती भएमा मनजले स्वास््य परीिण 
गराएको मनस्सासमेत संलग्न गरी सोको जानकारी रोजगारदातालाई ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको जानकारी प्राप्त भएमा रोजगारदाताले गभनवती श्रममक 
महहलालाई सामान्यतया मनजको स्वास््यमा प्रमतकूल असर नपने गरी काममा लगाउन ु     
पनेछ । 

८२.  व्यवसायजन्य रोगको उपचार सम्बन्धी हविषे व्यवस्थााः (१) कुनै प्रमतष्ठानको काम गदान कुनै 
श्रममकलाई तोहकए बमोशजमको कुनै व्यवसायजन्य रोग लागेमा सो प्रमतष्ठानले ्यस्तो रोगको 
उपचारको लामग तोहकए बमोशजमको उपचार खचन तथा ्यस्तो रोगको उपचार हनु नसक्ने 
भएमा तोहकए बमोशजमको िमतपूमतन रकम श्रममकलाई ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन श्रममकले सामाशजक सरुिा 
कोषबाट व्यवसायजन्य रोगको उपचार खचन वा िमतपूमतन रकम पाउने भएमा प्रमतष्ठानले उपदफा 
(१) बमोशजमको उपचार खचन वा िमतपूमतन रकम ददन ुपने छैन । 

८३. मनदेिन ददन सक्नाेः (१) रोजगारदाताले सरुिा तथा स्वास््य सम्बन्धी प्रवन्ध गरे वा नगरेको 
सम्बन्धमा कायानलयले आवमधक वा आकशस्मक रुपमा मनरीिण गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनरीिण गदान रोजगारदाताले कायनस्थलमा यो ऐन वा 
प्रचमलत कानून बमोशजमको सरुिा तथा स्वास््य सम्बन्धी प्रबन्ध गरेको नपाइएमा सोको प्रबन्ध 
गनन कायानलयले समायावमध तोकी सम्बशन्धत रोजगारदातालाई मनदेिन ददन ुपनेछ ।  
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तर त्काल ्यस्तो प्रबन्ध नगरेमा श्रममक वा अन्य व्यशिको सरुिा र स्वास््यमा 
खतरा हनुे वा वातावरणमा प्रमतकूल प्रभाव पने देशखएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी त्कालै 
्यस्तो प्रबन्ध गनन मनदेिन ददन ुपनेछ ।  

(३) कायानलयले कायनस्थलमा भएको दघुनटना, व्यवसायजन्य रोग वा श्रममक तथा अन्य 
व्यशिको स्वास््य तथा सरुिा सम्बन्धमा रोजगारदातालाई आवश्यक सूचना तथा हववरण 
उपलब्ध गराउन मनदेिन ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम ददएको मनदेिन पालना गनुन गराउन ुसम्बशन्धत 
रोजगारदाताको कतनव्य हनुेछ । 

 

पररच्छेद – १३ 

हविषे प्रकृमतको उद्योग वा सेवा सम्बन्धी व्यवस्था 

८४.  शचया बगानका श्रममक सम्बन्धी हविषे व्यवस्थााः (१) शचया बगानका श्रममकप्रमत रोजगारदाताको 
दाहय्व देहाय बमोशजम हनुेछाः– 

(क)  शचया बगान नशजक बसोबास नभएका शचया बगानका श्रममक तथा 
मनजका आशश्रत पररवारलाई शचया बगानमभत्र उपयिु आवासको प्रबन्ध 
गने, 

(ख) शचया बगानका श्रममक तथा मनजका आशश्रत पररवारका सदस्यलाई 
सानामतना चोटपटकको मनाःिलु्क प्राथममक उपचार गने र सोको लामग 
तामलमप्राप्त व्यशि सहहत स्वास््योपचार सामग्रीको प्रबन्ध गने, 

(ग) शचया बगान नशजक बजार सहुवधा नभएमा दैमनक उपभोग्य बस्त ुसरल 
तररकाबाट उपलव्ध हनु सक्ने व्यवस्था ममलाउने, 

(घ) शचया बगानका श्रममक तथा मनजको आशश्रत पररवारका सदस्यको 
िारीररक तथा मानमसक हवकासका लामग खेलकूद तथा मनोरञ्जनको 
समशुचत व्यवस्था ममलाउने । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामगाः– 
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(१) “शचया बगान” भन्नाले प्रचमलत कानून बमोशजम दतान भएको 
शचया बगान सम्झन ुपछन र सो िव्दले शचया बगानमभत्र स्थापना 
भएको कारखाना, अन्य भौमतक पूवानधार तथा सोको पररसर 
समेतलाई जनाउँछ । 

(२)  “शचया बगानका श्रममक” भन्नाले शचया बगानको जग्गामा खन्ने, 
जोत्ने, सम्याउने, झोने, छने, रोप्न,े गोड्ने, काट्न,े हटप्न,े उखेल्ने वा 
्यस्तै अन्य काम गने श्रममक सम्झन ुपछन र सो िब्दले शचया 
प्रिोधन गने तथा शचया बगानको अन्य कुनै काममा संलग्न 
श्रममक समेतलाई जनाउँछ । 

(३) “आशश्रत पररवार” भन्नाले शचया बगानका श्रममकसँगै बस्ने तथा 
मनजले पालन पोषण गनुन पने मनजको पररवार सम्झन ुपछन । 

(२) शचया बगानको कुनै काम सम्पन्न गने सम्बन्धमा शचया बगानमा काम गने श्रममक 
र रोजगारदाताबीच सम्झौता गनन यो दफाले बाधा प¥ुयाएको मामनने छैन । 

८५. मनमानण श्रममक सम्बन्धी हविषे व्यवस्थााः (१) मनमानण श्रममकप्रमत रोजगारदाताको दाहय्व देहाय 
बमोशजम हनुेछाः–  

(क)  मनमानणको लामग आवश्यक पने औजार, उपकरण तथा सामग्री पयानप्त 
मात्रामा उपलब्ध गराउने, 

(ख) मनमानण कायनस्थल नशजक बसोबास नभएका श्रममकलाई अस्थायी 
बासस्थान र ििु हपउन े पानीको प्रबन्ध गने तथा आवश्यक खाद्य 
सामग्रीको आपूमतनको व्यवस्था ममलाउने, 

(ग)  मनमानण कायनस्थलमा उपयिु सरुिाको प्रबन्ध गने ।  

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामग,– 

(१) “मनमानण कायन” भन्नाले भवन, सडक, पलु, नहर, िरुुङ, आन्तररक 
वा अन्तरदेिीय जलमागन, रेलमागन, मनमानण कायन वा हवद्यतुगहृ, 

दूरसञ्चार, टेमलफोन वा टेमलग्राहफक संरचना र यस्तै अन्य 
संरचना मनमानण गने कायन सम्झन ु पछन र सो िब्दले सो 
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संरचनामा यन्त्र, औजार वा उपकरण जडान गने कायन समेतलाई 
जनाउँछ । 

(२) “मनमानण श्रममक” भन्नाले मनमानण कायनमा संलग्न श्रममक सम्झन ु
पछन । 

(२) मनमानण कायनको शजम्मा वा ठेक्का मलने व्यशि वा संस्था यस ऐनको प्रयोजनको 
लामग रोजगारदाता मामननेछ । 

(३) मनमानण श्रममकको लामग पाररश्रममक तथा अन्य सहुवधाको दररेट मनधानरण गदान 
सम्बशन्धत तहको टे्रड यमुनयन र मनमानण व्यवसायी संघको अमनवायन प्रमतमनमध्व गराउन ु    
पनेछ । 

(४) मनमानण श्रममकसँग सम्बशन्धत अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

८६. यातायात श्रममक सम्बन्धी हविषे व्यवस्थााः (१) यातायात श्रममकप्रमत रोजगारदाताको दाहय्व 
देहाय बमोशजम हनुेछाः–  

(क)  लामो दरुी (लङरुट) मा यात्र ुओसारपसार गने सवारी साधन आलोपालो 
गरी चलाउन कम्तीमा दईु जना चालकको व्यवस्था अमनवायन रुपमा 
गने, 

(ख) लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको चालकलाई गन्तव्य स्थानमा 
पगु्नअुशघ ठाउँ ठाउँमा आराम गने व्यवस्था गने, 

(ग)  ददनको आठ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइएको यातायात 
श्रममकलाई बढी समय काम गरे बापत मनजले पाउने पाररश्रममकको 
डेढीका दरले पाररश्रममक ददने, 

तर यातायात श्रममकलाई ट्रीप भत्ता, खरुाकी भत्ता वा अन्य यस्तै 
भत्ता ददइने भएमा मनजले रोजे बमोशजम ्यस्तो भत्ता वा डेढी रकममध्ये 
कुनै एउटा मात्र पाउनेछ । 

(घ) गन्तव्य स्थानमा नपगु्दै सवारी साधन हवमग्रएर नचल्ने भएमा वा कुनै 
कारणले एकै स्थानमा रोकी राख्न ुपरेमा श्रममकलाई सवारी साधन चालू 
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रहेको अवस्थामा पाउने गरेको भत्ताको पचास प्रमतित भत्ता ददन ु   
पनेछ । 

(ङ) सवारी साधनमा प्राथममक उपचारको लामग आवश्यक औषमध र 
स्वास््योपचार सामग्री राख्न े।  

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामग,– 

(१) “लामो दरुी” भन्नाले कानून बमोशजम मनधानरण भएको लामो बाटो 
(लङरुट) सम्झन ुपछन । 

(२) “यातायातको काम” भन्नाले याशन्त्रक साधनको माध्यमबाट एक 
ठाउँबाट अको ठाउँसम्म मामनस, जीवजन्त ु वा मालसामान 
ओसारपसार गने काम सम्झन ुपछन । 

(३) “यातायात श्रममक” भन्नाले यातायातको काममा संलग्न श्रममक 
सम्झन ुपछन । 

(२) सवारी साधन चलाउने यातायात श्रममकले सवारी साधन चलाउन ुभन्दा कम्तीमा 
बाह्र घण्टाअशघदेशख गन्तव्य स्थानमा नपगेुसम्म मादक पदाथन सेवन गनुन हुँदैन । 

(३) उपदफा (२) हवपरीत काम गने श्रममकलाई खराब आचरण गरेको मानी सम्बशन्धत 
रोजगारदाताले सेवाबाट हटाउन सक्नेछ । 

तर ्यसरी सेवाबाट हटाउनअुशघ ्यस्तो श्रममकलाई स्पष्टीकरण पेि गने मौका ददन ु
पनेछ । 

(४) रोजगारदाताले आफ्नो स्वामम्वमा रहेको सवारी साधन मबक्री गरी वा अन्य 
कारणबाट स्वामम्व पररवतनन भएको कारण सवारी साधनमा कायनरत श्रममकलाई सेवाबाट 
हटाउन चाहेमा अवकाि बापत ददन ुपने सहुवधा ददएर रोजगार सम्बन्ध अन््य गनन सक्नेछ ।  

तर यो व्यवस्था सवारी साधन सञ्चालन गने प्रमतष्ठानको हकमा लागू हनुे छैन । 

८७. पयनटनसँग सम्बशन्धत श्रममक सम्बन्धी हविषे व्यवस्थााः (१) पयनटनसँग सम्बशन्धत श्रममकप्रमत 
रोजगारदाताको दाहय्व देहाय बमोशजम हनुेछाः–  
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(क)  श्रममकलाई कायनस्थलमा पठाउँैंदा पयानप्त मात्रामा प्राथममक उपचारका 
लामग औषमध र स्वास््योपचारका सामग्रीहरु उपलव्ध गराउने, 

(ख) श्रममक सङ्कट गम्भीर स्वास््य समस्या वा दघुनटनामा परेमा अहवलम्ब 
उिार कायन गने, गराउने । 

(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत श्रममक कायनस्थलमा जाँदा हफल्ड भत्ता, खरुाकी भत्ता 
वा यस्तै अन्य भत्ता वा अमतररि समय काम गरेबापत डेढी पाररश्रममकमध्ये मनजले रोजेको 
कुनै एउटा सहुवधा रोजगारदाताले उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) होटल, मोटल, रेषु्टरेण्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गने रोजगारदाताले 
सामूहहक सम्झौता बमोशजम मलइएको सेवा िलु्क रकम तोहकए बमोशजम हवतरण गनुन       
पनेछ ।  

८८. घरेल ुश्रममक सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) घरेल ुश्रममकका लामग नेपाल सरकारले छुटै्ट न्यूनतम 
पाररश्रममक मनधानरण गनन सक्नेछ । 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन घरेल ुश्रममकको सावनजमनक 
मबदा, साप्ताहहक मबदा र ्यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

(३) घरेल ु श्रममकलाई रोजगारदाताले घरमा नै खान बस्नको व्यवस्था गरेको वा 
अध्ययनमा सहयोग गरेको रहेछ भने सो बापतको रकम रोजगारदाताले पाररश्रममकबाट कटाउन 
सक्नेछ । 

(४) रोजगारदाताले घरेल ुश्रममकलाई मनजको संस्कृमत, कुल धमन, परम्परा अनसुारको 
चाडपवन मान्न ददन ुपनेछ । 

८९. मौसमी प्रमतष्ठान सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) मौसमी प्रमतष्ठान बेमौसममा बन्द भएमा ्यस्तो 
प्रमतष्ठानमा काम गने श्रममकलाई प्रमतष्ठान बन्द भएको अवमधभर जगेडामा राशखनेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामग “मौसमी प्रमतष्ठान” भन्नाले कुनै खास मौसममा मात्र 
सञ्चालन गनन सहकन ेप्रमतष्ठान सम्झन ुपछन र सो िब्दले एक वषनमा एकसय असी ददनभन्दा 
बढी सञ्चालन गनन नसहकन ेप्रमतष्ठान समेतलाई जनाउँछ । 
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(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन रोजगारदाताले मनयममत 
रोजगारीमा रहेको श्रममकलाई मौसमी प्रमतष्ठान बन्द रहेको बेमौसमको अवमधभर मनजले पाउने 
पाररश्रममकको पच्चीस प्रमतित बराबरको रकम पाररश्रममक ददन ुपनेछ । 

(३) कुनै प्रमतष्ठान मौसमी प्रमतष्ठान हो वा होइन भने्न प्रश्न उठेमा सोको मनणनय 
कायानलयले गनेछ । 

९०. हवदेिमा दतान भई नपेालमा व्यवसाय सञ्चालन गने प्रमतष्ठान सम्बन्धी व्यवस्थााः नेपालमा कुनै 
व्यवसाय प्रवद्र्धन गने, कुनै वस्त ुमबक्री गने वा अन्य कुनै पमन काममा संलग्न कुनै हवदेिी 
प्रमतष्ठानले सो प्रमतष्ठानको नेपालशस्थत प्रमतमनमध वा श्रममकसँग भएको रोजगार सम्झौताको 
उल्लंघन गरेमा ्यस्तो प्रमतमनमध वा श्रममकले यस ऐन बमोशजम कायानलय वा श्रम अदालतमा 
उजरुी गनन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद – १४ 

उशचत श्रम अभ्यास सम्बन्धी व्यवस्था 

९१. उशचत श्रम अभ्यासको पालना गनुन पनेाः रोजगारदाता, प्रमतष्ठान र टे्रड यमुनयनले आफ्नो काम 
कारबाहीको मसलमसलामा एक अकानप्रमत व्यवहार गदान उशचत श्रम अभ्यासको पालना गनुन   
पनेछ । 

९२. अनशुचत श्रम अभ्यास गरेको मामननाेः (१) रोजगारदाता तथा टे्रड यमुनयनले उपदफा (२) वा 
(३) बमोशजमको अनशुचत श्रम अभ्यास गनन वा गराउन हुँदैन । 

(२) रोजगारदाताले देहायको कुनै कायन गरेमा अनशुचत श्रम अभ्यास गरेको मामननेछाः–  

(क) श्रम सम्बन्धी कानून पालना नगने वा नगराउने कायन गरेमा, 

(ख) श्रम सम्बन्धी कानूनद्वारा प्रदत्त अमधकारको प्रयोग गननमा बन्देज 
लगाएमा, 

(ग) कुनै श्रममकलाई कारबाही गने उदे्दश्यले जानाजानी झटुो प्रमाण मसजनना 
गरेमा,  
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(घ) श्रममकलाई जानाजानी दाुःख वा हैरानी ददने उदे्दश्यले मात्र कुनै कायन 
गरेमा,  

(ङ)  टे्रड यमुनयनको गठन, सञ्चालन र ्यसको प्रिासमनक कायनमा हस्तिपे 
गरे वा गराएमा, 

(च) अवैध घोहषत गरेको तालाबन्दी जारी राखेमा, 

(छ)  श्रममकलाई कुटहपट वा हातपात गरे गराएमा, 

(ज)  श्रममकहरुबीच बैमनश्यता वा मनमटुाव ल्याउने उदे्दश्यले श्रममकलाई 
भड्काएमा वा उते्तशजत गराएमा । 

(३) टे्रड यमुनयनले देहायको कुनै कायन गरेमा अनशुचत श्रम अभ्यास गरेको मामननेछाः– 

(क) श्रममकलाई कुनै यमुनयनको सदस्य बन्न वा नबन्न दवाव वा धम्की ददन,े  

(ख) जबजनस्ती चन्दा वा सहयोग उठाउने, 

(ग) कायनस्थलमा बाहेक रोजगारदाताको मनजी मनवास वा रोजगारदाताको 
अको प्रमतष्ठानमा धनान ददन ेवा घेराउ गने, गराउने, 

(घ) आफ्नो माग पूरा गराउनको लामग रोजगारदाता, मनजको प्रमतमनमध वा 
श्रममकलाई कुटहपट गने वा अन्य कुनै गैरकानूनी हक्रयाकलाप गने, 

गराउने, 

(ङ) जानाजानी रोजगारदाताको सम्पशत्त हानी नोक्सानी हनुे कुनै कायन गने। 

 

पररच्छेद – १५ 

मनरीिण सम्बन्धी व्यवस्था 

९३. कायानलय तथा मनरीिक सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐन तथा प्रचमलत श्रम सम्बन्धी नेपाल 
कानूनको कायानन्वयनको लामग नेपाल सरकारले आवश्यकता अनसुार श्रम कायानलयहरुको 
स्थापना गनन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना भएका श्रम कायानलयको कायनिेत्रमभत्र पने 
शजल्लाहरु मन्त्रालयले तोके बमोशजम हनुेछ । 

(३) नपेाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी कुनै िेत्रको लामग 
आवश्यकता अनसुार एक वा एकभन्दा बढी मनरीिक मनयिु गनन सक्नेछ ।  

९४. कायानलयको काम, कतनव्य र अमधकाराः (१) कायानलयको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय 
बमोशजम हनुेछाः– 

(क) यस ऐन बमोशजम मनधानरण गररएको न्यूनतम पाररश्रममक, भत्ता वा 
सामूहहक सम्झौता बमोशजम पाउनपुने सहुवधा तथा प्रचमलत नेपाल 
कानूनले श्रममक तथा रोजगारदातालाई प्रदान गरेको अमधकार 
कायानन्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गने, 

(ख) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमको प्रभावकारी कायानन्वयन 
भए नभएको सम्बन्धमा मनयममत रुपमा अनगुमन गरी कायानन्वयन गनन 
सम्बशन्धत पिलाई आवश्यक मनदेिन ददन,े  

(ग) यो ऐन तथा श्रम सम्बन्धी प्रचमलत अन्य कानून बमोशजम बनेको 
मापदण्ड तथा आचारसंहहता सम्बन्धी तामलम ददन ेतथा सो मापदण्ड 
तथा आचारसंहहता कायानन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा मनयममत रुपमा 
अनगुमन गने, 

(घ) श्रममक तथा रोजगारदातालाई आवश्यक तामलम प्रदान गननको लामग 
प्राहवमधक सहयोग मागेमा आवश्यक प्राहवमधक सहयोग उपलब्ध गराउने, 

(ङ) रोजगारदाताले व्यवसायजन्य सरुिा र स्वास््य सम्बन्धी मापदण्ड वा 
कमनचारी हवमनयमावली वा अन्य आवश्यक सम्बि कागजात उपलव्ध 
गराउन मनदेिन ददने,  

(च) रोजगारदाता र श्रममकबीच भएको सामूहहक सम्झौता तथा मध्यस्थले 
गरेको मनणनय कायानन्वयन गने, 
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(छ) बालबामलकालाई काममा लगाए नलगाएको सम्बन्धमा मनरीिण गरी 
काममा लगाएको देशखएमा त्काल उिार गने र ्यस्तो 
रोजगारदातालाई कारबाही गने, 

(ज) प्रमतष्ठान तथा कायनस्थलमा पररच्छेद–१२ बमोशजमको व्यवसायजन्य 
सरुिा तथा स्वास््य सम्बन्धी व्यवस्था रोजगारदाताले कायानन्वयन गरे 
नगरेको सम्बन्धमा मनरीिण गने, 

(झ) कायनस्थलमा जमडत यन्त्र, औजार, उपकरण वा वस्त ु वा पदाथनको 
अवलोकन वा मनरीिण गने र ्यस्तो यन्त्र, औजार, उपकरण, वस्त ुवा 
पदाथन मनधानररतस्तरको भए नभएको जाँच गने र परीिण गनुन पने भएमा 
सोको नमूना सङ्कलन गने, 

(ञ)  प्रमतष्ठान वा कायनस्थलको आवमधक वा आकशस्मक रुपमा मनरीिण गने 
वा गराउने, 

(ट)  प्रमतष्ठान वा कायनस्थलमा रहेको हवद्यतुीय अमभलेख लगायत कुनै रशजष्टर, 

मलखत, कागजात उपलब्ध गराउन सम्बशन्धत प्रमतष्ठान वा प्रमतष्ठानका 
पदामधकारीलाई आदेि ददने र उपलब्ध नगराएमा ्यस्तो प्रमतष्ठान वा 
कायनस्थलमा प्रवेि गरी सक्कल रशजष्टर, मलखत वा कागजात वा सोको 
प्रमतमलहप भपानइ गरी आफ्नो मनयन्त्रणमा मलन,े 

(ठ) रोजगारदाता, प्रमतष्ठानको व्यवस्थापकीय शे्रणीको श्रममक वा अन्य 
श्रममकबाट आवश्यक हवषयमा सूचना वा जानकारी मलन,े 

(ड) आवश्यक देशखएमा रोजगारदाता, प्रमतष्ठानको व्यवस्थापकीय शे्रणीको 
श्रममक वा अन्य श्रममकलाई कायानलयमा उपशस्थत गराई बयान मलन,े 

(ढ) कायनस्थल वा प्रमतष्ठानको मनरीिण गदान वा अन्य कुनै स्रोतबाट 
रोजगारदाता वा श्रममक वा टे्रड यमुनयनले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयम हवपरीत कायन गरेको जानकारी हनु आएमा ्यस्तो कायन 
त्काल सच्याउन आवश्यक मनदेिन ददन,े  
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(ण)  कायानलयमा प्राप्त मनवेदन वा कागजात वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त 
सूचनाहरुको अमभलेख राख्न,े ्यसरी प्राप्त मनवेदन तथा कागजात दतानको 
मनस्सा प्रदान गने, कायानलयबाट भएका मनणनय, आदेि तथा मेलममलापको 
अमभलेख राख्न ेवा कुनै पमन कागजातको नक्कल माग्नेलाई प्रमाशणत गरी 
नक्कल उपलब्ध गराउने,  

(त)  यस ऐन तथा प्रचमलत नपेाल कानून बमोशजम कायानलयले गने भमनएका 
अन्य काम गने, वा  

(थ) तोहकए बमोशजमका अन्य कायन गने ।  

(२) कायानलयले यो दफा बमोशजमको अमधकार प्रयोग गदान स्थानीय प्रिासन, प्रहरी वा 
अन्य कुनै मनकायको सहयोग मलन आवश्यक देशखएमा ् यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन स्थानीय 
प्रिासन, प्रहरी वा सम्बशन्धत मनकायमा अनरुोध गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम सहयोग माग गरेमा ्यस्तो सहयोग कायानलयलाई उपलब्ध 
गराउन ुस्थानीय प्रिासन, प्रहरी तथा सम्बशन्धत मनकायको कतनव्य हनुेछ । 

९५. मनरीिकको काम, कतनव्य र अमधकाराः (१) कायानलयको तफन बाट सम्पादन गररने काम तथा 
कतनव्यको पालना र अमधकारको प्रयोग मनरीिक तथा मातहतका कमनचारीबाट तोहकए बमोशजम 
हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन यस ऐन वा अन्य कानूनमा 
कुनै काम व्यवसायजन्य सरुिा र स्वास््य मनरीिकले नै गनुनपने भनी उल्लेख भएकोमा ्यस्तो 
कायन वा कारखानाको मेमसनरी तथा औजारको मनरीिण, व्यवसायजन्य सरुिा र स्वास््य 
सम्बन्धी हवषय तथा अन्य प्राहवमधक कायन गने अमधकार कायानलयको तफन बाट व्यवसायजन्य 
सरुिा र स्वास््य मनरीिकलाई हनुेछ ।  

तर कुनै कायानलयमा व्यवसायजन्य सरुिा र स्वास््य मनरीिक नभएमा अको 
कायानलयमा कायनरत व्यवसायजन्य सरुिा र स्वास््य मनरीिकलाई वा सम्बशन्धत हवषयमा 
जानकार प्राहवमधकलाई समेत कायानलयले मनरीिणको काममा लगाउन र सो बमोशजम श्रम 
मनरीिकले कायानलयको तफन बाट काम गनन यस उपदफामा लेशखएको कुराले बाधा प¥ुयाएको 
मामनने छैन । 
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९६. मनरीिक वा कमनचारीको दाहय्वाः (१) दफा ९५ बमोशजम प्रमतष्ठान वा कायनस्थल मनरीिण गनन 
खहटएको मनरीिक वा कमनचारीको दाहय्व देहाय बमोशजम हनुेछाः– 

(क)  प्रमतष्ठान वा कायनस्थलमा प्रवेि गदान आफ्नो पररचयपत्र देखाएर मात्र 
प्रवेि गने, 

(ख) कुनै रशजष्टर, कागजात वा अमभलेख वा सामान आफ्नो मनयन्त्रणमा मलँदा 
सो बशुझमलएको मलशखत भपानइ ददने, 

(ग) उजरुीकतानले आफ्नो पहहचान गोप्य राशखददन अनरुोध गरेमा मनजको 
पहहचान गोप्य राशखददन,े 

(घ) प्रमतष्ठान वा कायनस्थलको काममा बाधा नपने गरी आफ्नो पदीय कतनव्य 
पालना गने, र 

(ङ)  मनरीिण गदान प्राप्त गरेको सूचना वा जानकारी वा त्याङ्क कानून 
बमोशजम प्रकट गनुन पने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्न े। 

(२) प्रमतष्ठान वा कायनस्थल मनरीिण गनन खहटएको मनरीिक वा कमनचारीले उपदफा 
(१) बमोशजमको कतनव्य पालना नगरेमा, अिोभनीय वा पदीय कतनव्य हवपरीतको कुनै काम 
गरेमा वा बदमनयतपूवकन  कुनै कायन गरी हानी नोक्सानी प¥ुयाएमा सम्बशन्धत व्यशिले सोको 
जानकारी कायानलय माफन त अशख्तयारवाला समि ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम मनरीिक वा कमनचारीलाई आवश्यक छानहवन गदान दोषी 
पाइएमा अशख्तयारवालाले प्रचमलत कानून बमोशजम हवभागीय सजाय गनन सक्नेछ । 

९७. आवश्यक सहयोग गनुन पनेाः प्रमतष्ठान वा कायनस्थल मनरीिणको लामग खहटएको मनरीिक वा 
कुनै कमनचारीलाई मनरीिणको क्रममा आवश्यक सहयोग गनुन सम्बशन्धत रोजगारदाता, श्रममक 
तथा टे्रड यमुनयनको कतनव्य हनुेछ । 

९८. प्रमतवेदन पेि गनुन पनेाः मनरीिक वा कमनचारीले यस पररच्छेद बमोशजम प्रमतष्ठान वा कायनस्थलको 
मनरीिण समाप्त गरेको मममतले अन्यथा मनदेिन भएकोमा बाहेक पन्र ददनमभत्र तोहकए 
बमोशजमको हववरण खलुाई कायानलय समि प्रमतवेदन ददन ुपनेछ । 

९९. कायानलयले मनदेिन ददन सक्नाेः (१) दफा ९८ बमोशजम प्रमतवेदन प्राप्त भएपमछ कायानलयले 
आवश्यक अध्ययन गरी कुनै प्रमतष्ठान वा कायनस्थल वा श्रममक वा टे्रड यमुनयनको कुनै काम, 
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कायन प्रहक्रया वा अन्य हवषयमा सधुार गनुनपने भए ्यस्तो सधुार गनन र कानून हवपरीत कुनै 
कायन भइरहेको भए ्यस्तो कायन प्रहक्रया रोक्न त्काल मनदेिन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मनदेिनमा शचत्त नबझु्ने पिले पैँतीस ददनमभत्र श्रम 
अदालतमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम परेको पनुरावेदन सम्बन्धमा श्रम अदालतले ददएको मनणनय 
अशन्तम हनुेछ । 

१००. श्रम अमडट गनुन पनेाः (१) प्र्येक प्रमतष्ठानले प्रमतष्ठानमा यस ऐन, मनयमावली र प्रचमलत कानून 
बमोशजम काम कारबाही भए नभएको सम्बन्धमा तोहकए बमोशजम श्रम अमडट गरी सोको 
प्रमतवेदन तयार गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रमतवेदन कायानलय वा मनरीिकले यस पररच्छेद बमोशजम 
मनरीिण गदान वा माग गरेका बखत कायानलय वा मनरीिकलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

१०१.  पायक पने कायानलयमा मनवेदन ददन सक्नाेः एकभन्दा बढी कायानलय रहेको िेत्रमा िाखा वा 
कायनस्थल रहेको प्रमतष्ठानका श्रममकले आफूलाई पायक पने कायानलयमा मनवेदन ददन सक्नेछ 
र ्यसरी मनवेदन परेपमछ सो मनवेदन उपर सम्बशन्धत कायानलयले सनुवुाई गनुन पनेछ । 

 

पररच्छेद – १६ 

पररषद् तथा समममत सम्बन्धी व्यवस्था 

१०२. केन्रीय श्रम सल्लाहकार पररषद्को गठनाः (१) श्रम सम्बन्धी हवषयमा नेपाल सरकारलाई 
परामिन ददन देहाय बमोशजमको एक केन्रीय श्रम सल्लाहकार पररषद् गठन हनुेछाः– 

(क) श्रम तथा रोजगार मन्त्री वा राज्यमन्त्री     – अध्यि 

(ख) सशचव, अथन मन्त्रालय     – सदस्य 

(ग) सशचव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय   – सदस्य 

(घ) सशचव, भौमतक पूवानधार तथा यातायात मन्त्रालय  – सदस्य 

(ङ) सशचव, कृहष हवकास मन्त्रालय    – सदस्य 
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(च) सशचव, उद्योग मन्त्रालय     – सदस्य 

(छ) सशचव, स्वास््य मन्त्रालय    – सदस्य 

(ज) महामनदेिक, श्रम हवभाग    – सदस्य 

(झ) कायनकारी मनदेिक, सामाशजक सरुिा कोष  – सदस्य 

(ञ) कायनकारी मनदेिक, व्यावसाहयक सीप हवकास  

तामलम केन्र      – सदस्य 

(ट) रोजगारदाताहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोहकए  

बमोशजम मनोनयन गरेका कम्तीमा दईु जना  

महहला सहहत पाँच जना    – सदस्य 

(ठ) टे्रड यमुनयन महासंघहरुमध्येबाट मन्त्रालयले  

तोहकए बमोशजम मनोनयन गरेका कम्तीमा  

दईु जना महहला सहहत पाँच जना   – सदस्य 

(ड) सहसशचव (सम्बशन्धत महािाखा हेने),  

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय         – सदस्य–सशचव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोशजमका सदस्यको पदावमध तीन वषनको 
हनुेछ र मनजहरुलाई पनुाः मनोनयन गनन सहकनेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोशजम प्रमतमनमध मनोनयन गदान 
रोजगारदाताको हकमा रोजगारदाताहरुको सङ्गठन र टे्रड यमुनयन महासंघहरुको हकमा संयिु 
टे्रड यमुनयन समन्वय केन्रको मसफाररसमा मन्त्रालयले मनोनयन गनेछ ।  

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोशजमका सदस्यले आफ्नो अनपुशस्थमतमा 
पररषद्को बैठकमा भाग मलन वैकशल्पक सदस्य मनोनयन गनन सक्नेछन ्।  

१०३. पररषद्को काम, कतनव्य र अमधकाराः (१) पररषद्को काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछाः– 
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(क)  श्रम नीमत सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय सझुाव प्रदान गने, 

(ख) श्रम सम्बन्धी कानूनलाई समसामहयक रुपमा सधुार गनन नेपाल 
सरकारलाई आवश्यक राय सझुाव ददने, 

(ग) नेपाल पि भएका श्रम सम्बन्धी अन्तरराहष्ट्रय महासशन्धहरुको अनमुोदन 
तथा कायानन्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने, 

(घ) नेपाल पि भएको श्रम सम्बन्धी अन्तरराहष्ट्रय महासशन्धका सम्बन्धमा 
नेपाल सरकारले पेि गनुनपने प्रमतवेदनका सम्बन्धमा राय सझुाव ददने, 

(ङ) व्यवसायजन्य सरुिा तथा स्वास््य सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी नेपाल 
सरकारलाई मसफाररस गने, 

(च) उशचत श्रम अभ्यास सम्बन्धी संहहता तयार गरी नेपाल सरकारलाई 
मसफाररस गने, 

(छ) व्यावसाहयक तामलम तथा शिल्प प्रशििण (एप्रशेन्टस) तामलम सम्बन्धी 
नीमत मनधानरण गनन नेपाल सरकारलाई राय सल्लाह प्रदान गने, 

(ज) औद्योमगक िाशन्त तथा असल औद्योमगक सम्बन्ध कायम गनन र श्रम 
हववाद न्यूनीकरण गनन नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा टे्रड यमुनयनसँग 
आवश्यक समन्वय गने, 

(ञ) रोजगारी तथा उ्पादक्व वहृि गनन नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा 
टे्रड यमुनयनसँग आवश्यक समन्वय गने, 

(ट) आवश्यकता अनसुार सामूहहक सौदाबाजी सम्बन्धी मनदेशिका बनाई 
जारी गने,  

(ठ) तोहकए बमोशजमका अन्य कायन गने । 

(२) पररषद्ले आफनो कायन सम्पादन गनन आवश्यकता अनसुार समममत वा कायनदल 
गठन गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम गठन भएको समममत वा कायनदलको काम, कतनव्य र 
अमधकार ्यस्तो समममत गठन गदानका बखत पररषद्ले तोहकददए बमोशजम हनुेछ । 
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(४) पररषद्को सशचवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । 

१०४. पररषद्को सदस्यको पद ररि हनुाेः (१) दफा १०२ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) वा (ठ) 
बमोशजमका सदस्यको पद देहायको अवस्थामा ररि हनुेछाः– 

(क) मनजले अध्यि माफन त मन्त्रालय समि मलशखत रुपमा राजीनामा ददएमा, 

(ख) मनज मबना सूचना लगातार तीन पटकसम्म समममतको बैठकमा 
अनपुशस्थत भएमा, 

तर वैकशल्पक सदस्य उपशस्थत भएमा यो व्यवस्था लागू हनुे 
छैन । 

(ग)  मनजको कायनकाल समाप्त भएमा, वा 

(घ) मनजको मृ् य ुभएमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजम पररषद्को सदस्यलाई पदमिु गनुनअशघ 
मनजलाई सफाइको मौका ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम पररषद्को कुनै सदस्यको पद ररि भएमा ्यस्तो पदमा 
अको व्यशिलाई सदस्य मनोनयन गदान जनु िेत्रबाट ्यस्तो सदस्य मनोनयन गररएको हो सोही 
िेत्रबाट र सोही प्रहक्रया अपनाई बाँकी कायनकालका लामग मनोनयन गनुन पनेछ । 

१०५. पररषद्को बैठक सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) पररषद्को बैठक आवश्यकता अनसुार पररषद्को 
अध्यिले तोकेको मममत, स्थान र समयमा बस्नेछ ।  

तर दईुवटा बैठक बीचको फरक चार महहनाभन्दा बढी हनुे छैन । 

(२) पररषद्का कुल सदस्य सङ्खख्याको एक चौथाई सदस्यले बैठक बोलाउन मलशखत 
अनरुोध गरेमा अध्यिले पन्र ददनमभत्र पररषद्को बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(३) पररषद्को बैठक बस्ने कम्तीमा चौबीस घण्टाअशघ पररषद्को सदस्य सशचवले 
बैठकमा छलफल हनुे हवषय सहहतको सूचना पररषद्का सबै सदस्यलाई ददन ुपनेछ । 

(४) नपेाल सरकार, रोजगारदाता तथा टे«ड यमुनयनको प्रमतमनमध्व हनुे गरी पररषद्का 
कुल सदस्य सङ्खख्याको कम्तीमा पचास प्रमतितभन्दा बढी सदस्य उपशस्थत भएमा पररषद्को 
बैठकको लामग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मामननेछ । 
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(५) पररषद्को बैठकको अध्यिता पररषद्को अध्यिले गनेछ र मनजको अनपुशस्थमतमा 
मन्त्रालयको सशचवले बैठकको अध्यिता गनेछ ।  

(६) पररषद्को बैठकमा श्रम सम्बन्धी हविेषज्ञलाई आमन्त्रण गनन सहकनेछ । 

(७) पररषद्को मनणनय सवनसम्ममतको आधारमा गररनेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोशजम सवनसम्ममत कायम हनु नसकेमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता 
तथा यमुनयनको प्रमतमनमध सहहतको पररषद्का सदस्यहरुको बहमुतबाट मनणनय हनुेछ । 

(९) पररषद्को बैठकको मनणनयको अमभलेख छुटै्ट माइन्यटु बकु तयार गरी राशखनेछ र 
बैठकको मनणनय पररषद्को सदस्य–सशचवले प्रमाशणत गनेछ । 

(१०) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनहवमध पररषद् आफैले मनधानरण गरे बमोशजम 
हनुेछ । 

(११) पररषद्का सदस्यहरुले नेपाल सरकारले तोके बमोशजमको बैठक भत्ता पाउने 
छन ्। 

१०५क. प्रदेि सरकारले प्रदेि श्रम सल्लाहकार पररषद गठन गनन सक्नाेः (१) यो ऐनको 
कायानन्वयनको लामग सहजीकरण गनन तथा प्रदेि तहमा श्रम िेत्रमा गनुन पने सधुारको कामलाई 
व्यवशस्थत गननको लामग प्रदेि सरकारले प्रदेि श्रम सल्लाहकार पररषद्को गठन गनन      
सक्नेछ । 

(२) प्रदेि श्रम सल्लाहकार पररषदको गठन, संचालन तथा अन्य व्यवस्था प्रदेि 
सरकारले तोके बमोशजम हनुेछ । 

१०६. न्यूनतम पाररश्रममक मनधानरण गनेाः (१) मन्त्रालयले प्र्येक दईु वषनमा दफा १०७ बमोशजमको 
न्यूनतम पाररश्रममक मनधानरण समममतको मसफाररसमा श्रममकको न्यूनतम पाररश्रममक मनधानरण 
गनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन दफा १०७ बमोशजमको 
न्यूनतम पाररश्रममक मनधानरण समममतमा सवनसम्ममत कायम हनु नसकेको कारणले न्यूनतम 
पाररश्रममक मसफाररस गनन नसकेमा मन्त्रालयले न्यूनतम पाररश्रममक मनधानरण गनेछ । 

                                                           
  केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वारा थप । 
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(३) यस दफा बमोशजम मनधानरण गररएको न्यूनतम पाररश्रममक मन्त्रालयले नेपाल 
राजपत्रमा प्रकािन गनेछ । 

(४) यस दफा बमोशजम मनधानरण भएको न्यूनतम पाररश्रममक नयाँ आमथनक वषनको 
पहहलो ददनदेशख लागू हनुेछ । 

तर टे्रड यमुनयन र रोजगारदाताका बीचमा न्यूनतम पाररश्रममक लागू हनुे मममतका 
सम्बन्धमा अन्यथा सहममत भएकोमा सोही बमोशजम हनुेछ ।  

(५) अन्य प्रचमलत कानून बमोशजम न्यूनतम पाररश्रममक मनधानरण गदान यस ऐन बमोशजम 
मनधानरण भएको पाररश्रममक भन्दा कम हनुे गरी मनधानरण गनन पाइने छैन । 

१०७. न्यूनतम पाररश्रममक मनधानरण समममताः (१) मन्त्रालयले श्रममकको न्यूनतम पाररश्रममक मसफाररस 
गनन नेपाल सरकार, टे्रड यमुनयन र रोजगारदाता सङ्गठनको प्रमतमनमध्व हनुे गरी तोहकए 
बमोशजमको एक स्थायी न्यूनतम पाररश्रममक मनधानरण समममत गठन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम गठन भएको समममतले श्रममकको न्यूनतम पाररश्रममक 
मसफाररस गदान नेपालभरको लामग वा कुनै खास िेत्र वा प्रकृमतको प्रमतष्ठान वा उद्योगको वा 
रोजगारीको िेत्रको लामग श्रममकको न्यूनतम पाररश्रममक मसफाररस गनन सक्नेछ । 

(३) न्यूनतम पाररश्रममकको मसफाररस गने आधार उपदफा (१) बमोशजमको न्यूनतम 
पाररश्रममक मनधानरण समममत आफैले तय गनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजमको न्यूनतम पाररश्रममक मनधानरण समममतले प्र्येक दईु 
वषनको बैिाख महहनाबाट न्यूनतम पाररश्रममक पनुरावलोकनको प्रकृया प्रारम्भ गनुन पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोशजमको समममतको बैठक सम्बन्धी कायनहवमध तथा अन्य व्यवस्था 
तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद–१७ 

प्रमतष्ठानको आन्तररक व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

१०८.  आन्तररक व्यवस्थापन गनन सक्नाेः (१) प्र्येक प्रमतष्ठानले आफ्नो आन्तररक व्यवस्थापनको 
लामग आवश्यकता अनसुार हवमनयमावली बनाउन सक्नेछ ।  
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(२) प्रमतष्ठानले श्रममकको लामग सेवा, ितन र सहुवधा सम्बन्धी हवमनयमावली बनाउँदा 
वा प्रमतष्ठानले बनाएको हवमनयमावलीमा स्वीकृमत प्रदान गने अमधकार प्राप्त मनकायले ्यस्तो 
हवमनयमावलीमा स्वीकृमत प्रदान गदान यस ऐनमा उशल्लशखत न्यूनतम मापदण्ड र सामूहहक 
सम्झौता हवपरीत नहनुे गरी गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुार नमूना 
हवमनयमावली बनाउन सक्नेछ ।  

तर बैङ्क तथा हवत्तीय संस्थाको लामग नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य प्रमतष्ठानको हकमा 
मनयामक मनकायले हवमनयमावली बनाउन बाधा प¥ुयाएको मामनने छैन । 

(४) प्रमतष्ठानले बनाएको हवमनयमावलीको एक प्रमत कायानलयमा दतान गनुन पनेछ र 
्यस्तो हवमनयमावली श्रममकले हेनन चाहेमा मनजलाई उपलव्ध गराउन ुपनेछ ।  

(५) प्रमतष्ठानले हवमनयमावली बनाउँदा वा संिोधन गदान प्रमतष्ठानमा आमधकाररक टे्रड 
यमुनयन भए ्यस्तो टे्रड यमुनयनसँग र ्यस्तो टे्रड यमुनयन नभए हक्रयािील टे्रड यमुनयनसँग 
परामिन गनुन पनेछ । 

(६) प्रमतष्ठानले बनाएको हवमनयमावलीको कुनै व्यवस्था यस ऐन, प्रचमलत कानून वा 
सामूहहक सम्झौतासँग बाशझएमा अदालतले हवमनयमावलीको ्यस्तो व्यवस्था बदर गनन वा अन्य 
उपयिु आदेि ददन सक्नछे । 

१०९. सरुवा गनन सक्नाेः (१) प्रमतष्ठानले श्रममकलाई मनजको सेवा ितन तथा सहुवधामा प्रमतकूल असर 
नपने र मनजको कामको प्रकृमत एवं स्तरमा फरक नपने गरी प्रमतष्ठानको एउटा कायानलय, 

िाखा वा इकाईबाट अकान कायानलय, िाखा वा इकाईमा सरुवा गनन सक्नेछ ।  

तर देहायको अवस्थामा कामको प्रकृमत एवं स्तरमा फरक पने गरी सरुवा गनन    
सहकनेछाः– 

(क)  सम्बशन्धत श्रममकको मञ्जुरीले,  

(ख)  श्रममकलाई बढुवा गरी पदस्थापन भएको अवस्थामा,  

(ग)  सामूहहक सम्झौतामा उल्लेख भए बमोशजम, वा 
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(घ)  कुनै श्रममकले प्राप्त गरेको तामलम वा दिता वा िैशिक योग्यतासँग 
सम्बशन्धत अन्य काममा सरुवा गनन ।  

(२) कुनै एक प्रमतष्ठानमा काम गने श्रममकलाई मनजको सहममतमा अको प्रमतष्ठानमा 
सरुवा गनन सहकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम सरुवा गदान ्यसरी सरुवा हनुे श्रममकको सेवा अवमध 
जोमडने र सेवा अवमधको आधारमा प्राप्त हनुे सबै सहुवधाहरु तथा सेवाका अन्य ितनहरु सरुवा 
भई जाने प्रमतष्ठानले वहन गने कुरामा सरुवा गने र सरुवा भई जाने प्रमतष्ठानबीच तोहकए 
बमोशजम सम्झौता गनुन पनेछ । 

(४) श्रममकको स्थायी बसोबास भएको वा सामबक कायनस्थलभन्दा बाहहर सरुवा गदान 
तोहकए बमोशजमको सहुवधा रोजगारदाताले ददन ुपनेछ । 

११०. प्रमतमनमधको हैमसयतमा खटाउन सक्नाेः (१) कुनै प्रमतष्ठानले आफ्नो श्रममकलाई अकानैे प्रमतष्ठानमा 
आफ्नो प्रमतमनमधको हैमसयतमा काम गनन पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम खटाइएको अवस्थामा अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक 
्यस्तो श्रममकको सेवा तथा सहुवधा सम्बन्धी दाहय्व ्यसरी खटाउने प्रमतष्ठानमा नै रहनेछ । 

१११. श्रम सम्बन्ध समममतको गठनाः (१) दि जना वा सोभन्दा बढी श्रममक कायनरत रहेको प्रमतष्ठानमा 
रोजगारदाताले तोहकए बमोशजम श्रम सम्बन्ध समममत गठन गनुन पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम गठन भएको श्रम सम्बन्ध समममतको काम, कतनव्य र 
अमधकार देहाय बमोशजम हनुेछाः–  

(क)  उ्पादक्व वहृि तथा कायन प्रणालीमा सधुार गने सम्बन्धमा आवश्यक 
छलफल गने, 

(ख)  श्रममकको गनुासो भएमा वा हनु सक्ने अवस्था देशखएमा सम्बशन्धत 
पिसँग छलफल गरी ्यसलाई समाधान गनन प्रयत्न गने, 

(ग) कायनस्थलको कायन वातावरण सधुार गने, 

(घ) व्यवसायजन्य स्वास््य तथा सरुिा समममत गठन नभएसम्म सो समममतको 
हैमसयतले काम गने, 
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(ङ) तोहकए बमोशजमका अन्य कायन गने । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको श्रम सम्बन्ध समममतको बैठक प्रमतष्ठानको कायन समयमा 
प्रमतकूल असर नपने गरी आवश्यकता अनसुार बस्नछे । 

(४) समममतको गठन, कायानवमध तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोशजम     
हनुेछ । 

११२. प्रमतष्ठानले श्रममकको कायन सम्पादन मूल्याङ्कन गनन सक्नाेः (१) प्रमतष्ठानले सामान्यतया वषनको 
एक पटक श्रममकको कायन सम्पादन मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कायन सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार तथा कायनहवमध 
न्यायोशचत र मनामसब रुपमा मनधानरण गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको आधार र कायनहवमध कायन सम्पादन हनुे अवमध प्रारम्भ 
हनु ुअगावै श्रममकलाई जानकारी ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम कायन सम्पादन मूल्याङ्कन गरेपमछ रोजगारदाता वा मनजले 
तोकेको व्यशिले सम्बशन्धत श्रममकसँग मनजको सवल पि तथा कमजोर पिको बारेमा छलफल 
गरी कमजोरीहरु सधुार गनन मनामसब अवसर ददन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम भएको मूल्याङ्कनमा सम्बशन्धत श्रममकले असहममत जनाएमा 
मनजलाई असहममत उल्लेख गने मौका प्रदान गरी कायन सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा हस्तािर 
गराउन ुपनेछ ।  

(६) श्रममकले उपदफा (५) बमोशजम असहममत जनाएमा सो सम्बन्धमा पनुरावलोकन 
हनुे व्यवस्था प्रमतष्ठानले गनुन पनेछ । 

(७) श्रममकको कायन सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम  
हनुेछ । 
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पररच्छेद – १८ 

व्यशिगत हववादको समाधान 

११३. व्यशिगत माग दाबी पेि गनन सक्नाेः (१) श्रममकलाई यस ऐन, मनयमावली, प्रचमलत कानून वा 
सामूहहक सम्झौता बमोशजम प्राप्त हक सम्बन्धी कुनै हवषयमा व्यशिगत दाबी भएमा ्यस्तो 
श्रममकले रोजगारदाता समि मलशखत मनवेदन ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मनवेदन प्राप्त भएमा रोजगारदाताले सो मनवेदन मलई 
श्रममकलाई सोको मनस्सा ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम मनवेदन प्राप्त भएमा रोजगारदाताले पन्र ददनमभत्र सम्बशन्धत 
श्रममकसँग छलफल गरी ्यस्तो दाबी सम्बन्धी हववाद समाधान गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन रोजगारदाता र श्रममककाबीच 
भएको सहममतको आधारमा हववाद समाधान गनुन पने अवमध थप गनन सहकनेछ ।  

११४. कायानलयमा मनवेदन ददनाेः (१) देहायका अवस्थामा दफा ११३ बमोशजमको व्यशिगत दाबी 
मेलममलापद्वारा समाधान गनन सम्बशन्धत पिले कायानलय समि मनवेदन ददन सक्नेछाः– 

(क)  दफा ११३ को उपदफा (१) बमोशजम मनवेदन परेको सात ददनमभत्र 
रोजगारदाताले छलफलका लामग सूचना नददएमा वा, 

(ख) दफा ११३ को उपदफा (३) बमोशजम छलफल गदान सहममत हनु 
नसकेमा रोजगारदाता समि िरुु मनवेदन परेको १५ ददनपमछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनवेदन प्राप्त भएमा कायानलयले सम्बशन्धत रोजगारदाता र 
श्रममकलाई छलफलका लामग मममत र समय तोकी सूचना ददन ुपनेछ । 

(३) कायानलयले उपदफा (१) बमोशजम मनवेदन प्राप्त भएको एक्काईस ददनमभत्र 
रोजगारदाता र श्रममकबीच आवश्यक वातान गराई दाबी सम्बन्धी हववाद समाधान गनुन       
पनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कायानलय, रोजगारदाता र 
श्रममककाबीच भएको सहममतको आधारमा हववाद समाधान गनुन पने अवमध थप गनन      
सहकनेछ ।  



www.lawcommission.gov.np 

59 
 

(५) उपदफा (३) बमोशजमको वातान गराउँदा सम्बशन्धत रोजगारदाता र श्रममकबीच 
सहममत भएमा सो दाबी सम्बन्धी हववाद समाधान भएको मामननेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशजम भएको सहममत सम्बशन्धत पिलाई बाध्यकारी हनुेछ । 

११५.  कायानलयले मनणनय गनुन पनेाः दफा ११४ बमोशजम समस्या समाधान नभएमा प्राप्त प्रमाणको 
आधारमा कायानलयले पन्र ददनमभत्र मनणनय गनुन पनेछ । 

 

पररच्छेद १९ 

सामूहहक हववादको समाधान 

११६. सामूहहक माग दाबी पेि गनन सक्नाेः (१) दि वा सोभन्दा बढी श्रममक कायनरत प्रमतष्ठानमा 
देहाय बमोशजमको सामूहहक सौदाबाजी समममत  रहनेछाः– 

(क)  प्रमतष्ठानको मनवानशचत आमधकाररक टे्रड यमुनयनको तफन बाट तोहकएको 
वातान प्रमतमनमधहरुको समूह,  

(ख)  खण्ड (क) बमोशजमको आमधकाररक टे्रड यमुनयनको मनवानचन हनु 
नसकेको वा मनवानचन भएकोमा कायनकाल समाप्त भएको अवस्थामा 
प्रमतष्ठानमा रहेका सबै यमुनयनको आपसी सहममतबाट मनोनयन गररएका 
वातान प्रमतमनमधहरुको समूह,  

(ग) खण्ड (क) बमोशजमको आमधकाररक टे्रड यमुनयन वा खण्ड (ख) 
बमोशजमको समूह नभएको अवस्थामा प्रमतष्ठानमा कायनरत 
श्रममकहरुमध्ये साठी प्रमतितभन्दा बढी श्रममकहरुको हस्तािरबाट 
सममथनत प्रमतमनमधहरुको समूह ।  

(२) सामूहहक सौदाबाजी समममतले श्रममकहरुको हहत सम्बन्धी हवषयमा रोजगारदाता 
समि मलशखत रुपमा सामूहहक माग दाबी पेि गनन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन देहायका हवषयमा सामूहहक 
माग दाबी पेि गनन पाइने छैनाः– 

(क)  नेपालको संहवधान प्रमतकूल हनु,े 
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(ख)  अप्रमाशणत वा आधारहीन आरोपको आधारमा कसैको हहत प्रमतकूल हनु,े  

(ग)  कुनै रोजगारदाता वा श्रममकको व्यशिगत आचरणमा असर पने हवषय, 

(घ)  आफ्नो प्रमतष्ठानसँग असम्बशन्धत हवषय,  

(ङ)  सामूहहक सम्झौता भएकोमा यस ऐनमा उशल्लशखत समयावमध व्यमतत 
नहञु्जलेसम्म, 

(च)  सामाशजक सरुिा योजनाको लामग तोहकएको योगदानको दर तथा 
सहुवधाका सम्बन्धमा । 

(४) सामूहहक सौदाबाजी समममतमा श्रममक संख्याको आधारमा तोहकए बमोशजम तीन 
जनादेशख बढीमा एघार जनासम्म रहन सक्ने छन ्।  

(५) यस दफा बमोशजम गदठत सामूहहक सौदाबाजी समममतलाई सामूहहक माग दाबी 
पेि गने, सम्झौता गने, कुनै व्यशि उपर मदु्दा दायर गने वा मदु्दामा प्रमतरिा गने समेतका 
अमधकार हनुेछ ।  

११७. सामूहहक माग दाबीका सम्बन्धमा वातान गनेाः (१) दफा ११६ बमोशजम सामूहहक माग दाबी 
पेि भएमा सम्बशन्धत रोजगारदाताले माग दाबी पेि गररएको सात ददनमभत्र सामूहहक सौदाबाजी 
समममतलाई वा्तान हनुे स्थान र समय समेत उल्लेख गरी मलशखत सूचना ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सूचना ददइएकोमा सूचनामा उशल्लशखत स्थान र समयमा 
वातान गनन सामूहहक सौदाबाजी समममतका सदस्यहरु उपशस्थत हनु ुप्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम वातान गदान दवैु पिबीच सहममत वा सम्झौता भएमा 
सामूहहक माग दाबी सम्बन्धी हववाद समाधान हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम भएको सहममत सम्बशन्धत पिलाई बाध्यकारी हनुेछ । 

११८. मेलममलाप गराउनाेः (१) देहायका अवस्थामा सामूहहक माग दाबी सम्बन्धी हववाद 
मेलममलापद्वारा समाधान गनन सम्बशन्धत पिले कायानलय समि मनवेदन ददन सक्नेछाः– 

(क)  दफा ११७ को उपदफा (१) बमोशजमको अवमधमभत्र रोजगारदाताले 
सामूहहक सौदाबाजी समममतलाई वातान गनन सूचना नददएमा, वा 
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(ख) दफा ११७ को उपदफा (३) बमोशजम वातान गदान माग पेि भएको 
एक्काईस ददनमभत्र सहममत हनु नसकेमा ।  

तर वातान जारी रहेको अवस्थामा पिहरुको सहममतले सो अवमध 
थप गनन बाधा पगेुको मामनने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनवेदन प्राप्त भएमा कायानलयले सम्बशन्धत पिहरुलाई 
शझकाई मेलममलाप गराई हववाद समाधान गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको मेलममलाप सम्बन्धी कारबाहीको टुङ्गो कायानलयमा 
मनवेदन प्राप्त भएको मममतले तीस ददनमभत्र लगाइसक्न ुपनेछ । 

तर वातान जारी रहेको अवस्थामा पिहरुको सहममतले सो अवमध थप गनन बाधा पगेुको 
मामनने छैन । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम कायानलयको रोहवरमा वातान गदान दवैु पिबीच सहममत 
भएमा सामूहहक माग दाबी सम्बन्धी हववाद समाधान हनुेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम भएको सहममत सम्बशन्धत पिलाई बाध्यकारी हनुेछ । 

११९.  मध्यस्थताद्वारा हववाद समाधान गनुन पनेाः (१) दफा ११८ बमोशजम मेलममलाप नभएमा देहायको 
अवस्थामा सामूहहक माग दाबी सम्बन्धी हववादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गराउन ु
पनेछाः–  

(क)  सामूहहक सौदाबाजी समममत वा रोजगारदाताबीच सामूहहक माग दाबी 
सम्बन्धी हववादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गने सहममत 
भएकोमा, 

(ख) अ्यावश्यक सेवा सञ्चालन ग्ने प्रमतष्ठानमा सामूहहक हववाद उ्पन्न 
भएकोमा,  

(ग) हविेष आमथनक िेत्रमभत्रको प्रमतष्ठानमा सामूहहक हववाद उ्पन्न भएकोमा, 
वा  

(घ) संहवधान बमोशजम सङ्कटकाल लागू भई हड्तालमा रोक लगाइएको 
भएमा ।  
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स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लामग “अ्यावश्यक सेवा” भन्नाले कुनै 
सेवाको अवरोधको कारणबाट मलुकुभर वा मलुकुको कुनै भागमा बसोबास गने 
व्यशिको जीवन, स्वास््य र सरुिामा प्रमतकूल असर पने सेवा सम्झन ुपछन ।  

(२) हड्ताल वा तालाबन्दी भएको वा हनु सक्ने अवस्था हवद्यमान भएकोमा सोको 
कारणबाट मलुकुमा आमथनक सङ्कट उ्पन्न हनु सक्ने वा मध्यस्थबाट हववाद समाधान गनुन पने 
कुरामा मन्त्रालय हवश्वस्त भएमा कुनै सामूहहक हववाद जनुसकैु अवस्थामा पगेुको भए पमन 
मन्त्रालयले मध्यस्थताबाट सामूहहक हववादको समाधान गनन आदेि ददन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लामग मन्त्रालयले श्रममक, रोजगारदाता र 
नेपाल सरकारको प्रमतमनमध्व हनुे गरी मध्यस्थको गठन गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम गठन हनुे मध्यस्थको खचन नेपाल सरकारले तोहकए 
बमोशजम व्यहोनुन पनेछ । 

(५) मध्यस्थताबाट हववाद समाधान गराउन चाहने पिले मध्यस्थ समि तोहकए 
बमोशजम मलशखत रूपमा दाबी पेि गनुन पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजमको दाबी प्राप्त भएपमछ मध्यस्थले ्यस्तो दाबीको प्रमतमलहप 
अकान पिलाई पठाई सो सम्बन्धमा प्रमत दाबी पेि गनन मौका ददन ुपनेछ । 

(७) मध्यस्थले यस दफा बमोशजमको कारबाही गदान कुनै हविेषज्ञसँग परामिन वा 
छलफल गनन सक्नेछ ।  

(८) मध्यस्थले तोकेको मममत, समय र स्थानमा सनुवुाई हनुेछ र कुनै पि अनपुशस्थत 
भएमा वा प्रमत दाबी पेि नगरेको कारणले मात्र मध्यस्थताको कारबाही रोहकने छैन । 

(९) उपदफा (८) बमोशजम सनुवुाई समाप्त भएको मममतले तीस ददनमभत्र मध्यस्थले 
मनणनय ददन ुपनेछ ।  

(१०) मध्यस्थले आफ्नो कारबाहीका सम्बन्धमा प्रमाण बझु्ने, सािी वकपत्र गने, 

स्थलगत मनरीिण गने लगायतका कामको सम्बन्धमा प्रचमलत कानूनमा अदालतलाई भए 
सरहको अमधकार प्रयोग गनन पाउने छन ्। 

(११) पिहरुको सहममतमा अन्यथा व्यवस्था गररएकोमा बाहेक मध्यस्थताको कारबाही 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मध्यस्थले मनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  
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१२०.  श्रम मध्यस्थता ट्राईब्यूनल गठन गनन सक्नाेः (१) सामूहहक हववादको सम्बन्धमा मेलममलाप 
गराउन तथा मध्यस्थता गननका लामग नपेाल सरकारले स्वतन्त्र श्रम मध्यस्थता ट्राईब्यूनल 
गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम श्रम मध्यस्थता ट्राईब्यूनल गठन भएको अवस्थामा यस 
पररच्छेद बमोशजमको मेलममलाप तथा मध्यस्थताको कारबाही सोही श्रम मध्यस्थता 
ट्राईब्यूनलबाट हनुेछ । 

(३) श्रम मध्यस्थता ट्राईब्यूनल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ ।  

१२१. सामूहहक हववाद समाधानको लामग हड्ताल गनन सहकनाेः (१) देहायको कुनै अवस्था हवद्यमान 
भएमा सामूहहक सौदाबाजी समममतले सामूहहक हववाद समाधानको लामग हड्ताल गनन सक्नेछाः– 

(क) दफा ११९ को उपदफा (१) बमोशजम अमनवायन मध्यस्थता गनुन पने 
अवस्था हवद्यमान नभएमा, 

(ख) मध्यस्थले मध्यस्थताको कायन नगरेमा, 

(ग)  मन्त्रालयमा मनवेदन गरेको एक्काईस ददनमभत्र मध्यस्थताको गठन हनु 
नसकेमा वा मध्यस्थता गनुन पने भनी मनणनय नभएमा  

(घ)  तोहकएको अवमधमभत्र मध्यस्थबाट मनणनय हनु नसकेमा,  

(ङ)  मध्यस्थले गरेको मनणनयलाई रोजगारदाताको तफन बाट कायानन्वयन गनन 
अस्वीकार गरेमा वा ्यस मनणनयलाई कानूनी चनुौती ददएमा, र 

(च)  अमनवायन मध्यस्थता गनुन पनेमा बाहेक दफा १२२ को उपदफा (२) 
बमोशजम मध्यस्थको मनणनयमा कुनै पि असहमत भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम हड्ताल गनन चाहेमा आफ्नो माग दाबी सहहतको मलशखत 
सूचना तीस ददन अगावै हड्ताल प्रारम्भ हनुे मममतसमेत तोकी रोजगारदातालाई ददन ुपनेछ र 
सोको जानकारी स्थानीय प्रिासन तथा सम्बशन्धत श्रम कायानलयलाई समेत ददन ुपनेछ ।  

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन उपदफा (२) बमोशजम 
हड्तालको सूचना ददएपमछ वा हड्ताल प्रारम्भ भएपमछ दफा ११९ को उपदफा (२) बमोशजम 
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मन्त्रालयले मध्यस्थताबाट हववाद समाधान गनन आदेि ददएमा ्यस्तो हड्ताल स्थमगत गरी 
मध्यस्थताको प्रहक्रयामा सामेल हनु ुपनेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन प्रमतष्ठानको पालो, पहरा 
तथा सरुिाको कायनमा खहटएका श्रममकले आफ्नो काममा खहटएको समयमा हड्तालमा भाग 
मलन र दफा १२५ बमोशजमको कायन गनन पाउने छैन । 

१२२. मध्यस्थको मनणनय तथा सामूहहक सम्झौता बाध्यकारी हनुाेः (१) दफा ११९ को उपदफा (१) 
बमोशजम अमनवायन मध्यस्थ गनुन पनेमा ्यस्ता सामूहहक हववादका सम्बन्धमा मध्यस्थले गरेको 
मनणनय सम्बशन्धत पिको लामग बाध्यकारी हनुेछ ।  

(२) दफा ११९ को उपदफा (२) बमोशजम मन्त्रालयको आदेि बमोशजम मध्यस्थतामा 
पठाइएको कुनै हववादका सम्बन्धमा मध्यस्थले गरेको मनणनय शचत्त नबझेुमा सो मनणनय भएको 
मममतले पाँच कायन ददनमभत्र सो हववादका कुनै पिले मध्यस्थ समिमा मलशखत रुपमा असहममत 
नजनाएमा सो अवमध समाप्त भएपमछ ्यस्तो मनणनय समेत सम्बशन्धत पिलाई स्वताः बाध्यकारी 
हनुेछ । 

(३) सामूहहक सम्झौता तथा मध्यस्थको मनणनय कायानन्वयन तथा अमभलेखका लामग 
कायानलयमा दतान गराउन ुपनेछ ।  

(४) सामूहहक सम्झौतामा नै सम्झौता लागू हनुे मममत तोहकएकोमा सोही बमोशजम र 
लागू हनुे मममत नतोहकएकोमा सम्झौतामा हस्तािर भएको मममतले र मध्यस्थद्वारा मनणनय भएकोमा 
्यस्तो मनणनय भएको मममतले दईु वषनसम्म लागू हनुेछ र कानून सरह मान्य   हनुेछ ।  

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन अको सामूहहक सम्झौता वा 
मध्यस्थको मनणनयले संिोधन वा खारेज नगरेसम्म सामूहहक सम्झौता वा मध्यस्थको मनणनयमा 
उशल्लशखत प्रावधान यथावत रूपमा लागू हनुेछ । 

१२३. सामूहहक माग दाबी पेि गने सम्बन्धी हविषे व्यवस्थााः (१) शचया बगान, कापेट िेत्र, मनमानण 
व्यवसाय, श्रम आपूश्तनकतान, यातायात िेत्र वा तोहकए बमोशजमका समान प्रकृमतको वस्त ु
उ्पादक वा सेवा प्रदायक वा व्यवसायीहरुको उद्योग समूहमा हक्रयािील टे्रड यमुनयन संघले 
सम्बशन्धत उद्योग समूहको रोजगारदाता संघ समिमा तोहकए बमोशजम सामूहहक सौदाबाजी 
समममत बनाई सामूहहक माग दाबी पेि गनन सक्ने छन ्। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको माग दाबी पेि गने तररका, सामूहहक सौदाबाजी सम्बन्धी 
कायनहवमध तथा सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

(३) यस दफा बमोशजमको सामूहहक सम्झौता लागू भएको प्रमतष्ठानको हकमा यस 
पररच्छेद बमोशजम सामूहहक माग दाबी पेि गनन तथा सम्झौता गनन पाइने छैन ।  

(४) दफा १२२ को उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन मन्त्रालयले 
कुनै मनशित समयमा सामूहहक माग दाबी पेि गने र वातान गनुनपने गरी आदेि जारी गनन 
सक्नेछ । ्यस्तो आदेि जारी भएकोमा एक पटकको लामग सोही दफाको सोही उपदफामा 
उशल्लशखत समयभन्दा चाँडो वा हढला हनु सक्नेछ ।  

१२४. तालाबन्दी गनन सक्नाेः (१) यस ऐन बमोशजम सूचना नददई हड्ताल गरेमा वा हड्ताल जारी 
राखेमा वा यस ऐन बमोशजमको प्रहक्रयाबाट सामूहहक हववाद समाधान नभई व्यवस्थापन पिबाट 
औशच्य सहहतको पषु्ट्याई ददई हवभागको स्वीकृमत मलई प्रमतष्ठानमा तालाबन्दी गनन      
सहकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तालाबन्दी गनुनअशघ हड्ताल समाप्त नगरेमा तालाबन्दी 
हनुेछ भनी कम्तीमा सात ददन अगावै श्रममकहरुको जानकारीको लामग तालाबन्दीको मममतसमेत 
उल्लेख गरी व्यवस्थापकले सूचना जारी गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन हड्ताल अवमधमा 
श्रममकबाट घेराउ, हलुदङ्गा तोडफोड आदद भई प्रमतष्ठानलाई िमत पगु्न जाने शस्थमत भएमा 
व्यवस्थापकले तालाबन्दी गनन सक्नेछ । ्यसरी तालाबन्दी गररएमा तालाबन्दी गनुन परेको 
औशच्य सहहतको जानकारी तीन ददनमभत्र कायानलय वा हवभाग र स्थानीय प्रिासनलाई ददन ु
पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम जानकारी प्राप्त भएमा स्थानीय प्रिासनले ्यस्तो 
कायनस्थलमा त्काल सरुिाको आवश्यक प्रबन्ध ममलाउन ुपनेछ ।  

(५) कुनै प्रमतष्ठानमा लगाइएको तालाबन्दी औशच्यहीन देशखएमा वा सोबाट देिको 
िाशन्त सरुिामा खलल पनन सक्ने सम्भावना देशखएमा वा देिको आमथनक हहतको प्रमतकूल हनु े
भएमा ्यस्तो तालाबन्दीलाई हवभागले कुनै पमन समयमा अवैध घोहषत गनन सक्नेछ । 
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(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन अ्यावश्यक सेवा सञ्चालन 
गने प्रमतष्ठानमा तालाबन्दी गनन पाइने छैन । 

१२५. धनान ददन वा सभा गनन सक्नाेः (१) हड्ताल वा तालाबन्दी गरेको अवस्थामा माग पूरा गराउन 
दवाव ददने उदे्दश्यले श्रममकले िाशन्तपूणन रुपमा कायनस्थल वा प्रमतष्ठानको मूल ढोकामा धनान 
ददन वा सभा गनन सक्नेछन ्। 

(२) हड्ताल वा तालाबन्दीको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कायनस्थल वा 
प्रमतष्ठानको काममा बाधा नपने गरी कायन समयभन्दा अगामड वा पछामड वा हवश्रामको समयमा 
मात्र धनान बस्न वा सभा गनन पाउने छन ्। 

(३) श्रममकले उपदफा (१) बमोशजम धनान ददएको वा सभा बसेको अवस्थामा समेत 
कसैलाई कायनस्थल वा प्रमतष्ठानमभत्र प्रवेि गनन वा बाहहर मनस्कन रोक लगाउने वा कायनस्थलमा 
कुनै हानी नोक्सानी प¥ुयाउने जस्ता काम कारबाही गनन पाउने छैन । 

१२६. रोजगार सम्झौता उल्लङ्घन नहनुाेः हड्ताल गरेको वा तालाबन्दी गरेको वा धनान ददएको वा 
कानून बमोशजम उजूरी ददएको कारणबाट कुनै पमन श्रममकले रोजगार सम्झौता उल्लघंन गरेको 
मामनने छैन र सो अवमधमा रोजगार सम्बन्ध मनरन्तर कायम रहेको मामननेछ । 

१२७. हड्ताल वा तालाबन्दी अवमधको पाररश्रममकाः (१) प्रचमलत कानूनको प्रमतकूल हनुे गरी हड्ताल 
गने श्रममकले ्यस्तो हड्ताल अवमधको कुनै पाररश्रममक पाउने छैन । 

(२) रोजगारदाताले कानून प्रमतकूल हनुे गरी तालाबन्दी गरेमा श्रममकले सो अवमधमा 
पूरा पाररश्रममक पाउने छन ्। 

(३) सामूहहक सम्झौतामा पाररश्रममक पाउने सम्बन्धमा कुनै सहममत भए सोही बमोशजम 
हनुे अन्यथा यस ऐनको प्रहक्रया पूरा गरी भएको हड्ताल वा तालाबन्दीको अवमधमा श्रममकले 
आधा पाररश्रममक पाउनेछ । 

(४) प्रमतष्ठानमा भएको कुनै हड्ताल वा तालाबन्दी कानून हवपरीत हो वा होइन भने्न 
प्रश्न उ्पन्न भएमा हवभागले आवश्यक जाँचबझु गरी पैँतीस ददनमभत्र मनणनय गनेछ । 

१२८. नोक्सानी सम्बन्धमा मदु्दा दायर गनन नपाइनाेः (१) यस ऐन बमोशजमको प्रहक्रया पूरा गरी 
हड्ताल, धनान वा तालाबन्दी गदान रोजगारदाता वा श्रममकलाई कुनै आमथनक नोक्सानी भएमा 
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्यस्तो नोक्सानीका सम्बन्धमा हड्ताल, धनान, तालाबन्दी गने श्रममक, सामूहहक सौदाबाजी समममत 
वा टे्रड यमुनयन वा रोजगारदाता हवरुि कुनै अदालतमा मदु्दा दायर गनन पाइने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कायनस्थलमा तोडफोड, 

आगजनी वा अन्य कुनै प्रकारले कुनै सम्पशत्त नष्ट गरेमा वा भौमतक िमत प¥ुयाएमा ्यस्तो 
कायन गने व्यशि वा समूहबाट हामन नोक्सानी बराबरको रकम प्रचमलत कानून बमोशजम असलु 
उपर गनन सहकनेछ । 

१२९.  असल मनयतले सामूहहक सौदाबाजी वा सम्झौता गनुन पनेाः (१) टे्रड यमुनयन वा सामूहहक 
सौदाबाजी समममत वा रोजगारदाताले सामूहहक सौदाबाजी वा सामूहहक सम्झौता गदान असल 
मनयतले गनुन पनेछ ।  

(२) सामूहहक सौदाबाजी वा सम्झौता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम     
हनुेछ ।  

 

पररच्छेद – २० 

आचरण तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 

१३०.  अनिुासन तथा कतनब्यको पालनााः यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम वा हवमनयमावली 
बमोशजमको अनिुासन तथा कतनव्यको पालना गनुन प्र्येक श्रममकको कतनव्य हनुेछ ।  

१३१. खराब आचरण र सजायाः (१) श्रममकले देहायको खराब आचरण गरेमा नमसहत ददन सहकनेछाः– 

(क)  मबदा स्वीकृत नगराई काममा गैरहाशजर भएमा, 

(ख)  व्यवस्थापकको स्वीकृमत नमलई कायनस्थल छाडेमा, 

(ग)  स्वीकृमत नमलई काममा बारम्बार हढलो उपशस्थत भएमा, 

(घ) कामको सम्बन्धमा रोजगारदाता वा आफूभन्दा मामथल्लो दजानको 
श्रममकले ददएको आदेि पालना नगरेमा, 

(ङ)  हवमनयमावलीमा तोहकएको अन्य खराब आचरण गरेमा । 
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(२) देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा बढीमा एक ददन बराबरको पाररश्रममक कट्टा 
गनन सहकनेछाः– 

(क) रोजगारदाता वा सजाय गने अमधकारीले ददएको सूचना वा पत्र बझु्न 
इन्कार गरेमा, 

(ख) गैरकानूनी हड्तालमा भाग मलएमा वा भाग मलन बाध्य गराएमा वा 
सामूहहक रुपमा कायनमा हढलाससु्ती गरेमा, 

(ग) कसैले लापरवाही वा हेलचेक्र्याईँ गरी उ्पादन वा सेवा घटाई 
प्रमतष्ठानलाई हानी नोक्सारी प¥ुयाएमा, 

(घ)  झटुा हववरण पेि गरी सहुवधा मलने प्रयास गरेमा , 

(ङ)  सरुिा उपकरण प्रयोग गनुनपने श्रममकले रोजगारदाताले ददएको उपकरण 
प्रयोग नगरेमा, 

(च) हवमनयमावलीमा तोहकएको अन्य समान प्रकृमतको खराब आचरण   
गरेमा । 

(३) देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा एक वषनको वाहषनक तलब वहृि रोक्का वा एक 
वषन बढुवा रोक्का गनन सहकनेछाः– 

(क) अशख्तयार प्राप्त व्यशिको स्वीकृमतमबना प्रमतष्ठानको सम्पशत्त बाहहर लगी 
प्रयोग गरेमा वा अनमधकृत व्यशिलाई प्रयोग गनन ददएमा 

(ख) रोजगारदाताको कारोबारमा हहनाममना गने प्रयास गरेमा , 

(ग) रोजगारदाताको सम्पशत्त लापरबाही वा हेलचेक्र्याई गरी िमत प¥ुयाएमा,  

(घ) कायनस्थलमभत्र अन्न, पानी, टेमलफोन, हवद्यतु सेवा बन्द गरेमा वा 
कायनस्थलमभत्र आवत जावत गनन नददएमा, 

(ङ) श्रममकको हहत, सरुिा वा स्वास््यको लामग राशखएको वस्त ुवा गररएको 
व्यवस्थामा जानाजानी दरुुपयोग गरेमा वा हानी नोक्सानी प¥ुयाएमा । 

(च)  हवमनयमावलीमा तोहकएको अन्य समान प्रकृमतको खराब आचरण गरेमा 
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(४) देहायको कुनै खराब आचरण गरेमा सेवाबाट हटाउन सहकनेछाः– 

(क) रोजगारदाता वा कुनै श्रममक वा सेवाग्राही वा कायनस्थलसँग सम्बशन्धत 
कुनै व्यशि हवरुि कुनै हकमसमको हातहमतयार प्रयोग गरी वा नगरी 
कुटहपट वा िारीररक चोट प¥ुयाएमा वा बन्धक बनाएमा वा प्रमतष्ठानको 
िेत्रमभत्र हूलदङ्गा वा तोडफोड गरेमा, 

(ख) घूस मलने ददने कायन गरेमा, 

(ग) कायनस्थलमा कसैको सम्पशत्त चोरी गरेमा, 

(घ) प्रमतष्ठानको आमथनक हहनाममना गरेमा, 

(ङ) रोजगारदाताको वा मनजको शजम्मामा रहेको वा प्रयोगमा रहेको सम्पशत्त 
जानाजानी िमत प¥ुयाएमा,  

(च) मबदा स्वीकृत नगराई लगातार तीस ददनभन्दा बढी काममा अनपुशस्थत 
भएमा, 

(छ) आफू कायनरत रहेको प्रमतष्ठान वा कायनस्थलमा हामन नोक्सानी प¥ुयाउन े
उदे्दश्यले ्यस्तो प्रमतष्ठानको उ्पादन सूत्र हविेष प्रहवमध सम्बन्धी 
गोपनीयता भङ्ग हनुे कुनै काम गरेमा,  

(ज)  प्रमतष्ठानको कायनप्रकृमतसँग ममल्दो प्रमतस्पधी रोजगारदातासँग ममलेर काम 
गरेमा वा आफैले प्रमतस्पधी कायन सञ्चालन गरेमा वा प्रमतस्पधी 
रोजगारदातालाई आफू कायनरत प्रमतष्ठानको गोप्य सूचना ददएमा, 

(झ)  सेवामा रहँदाका बखत नैमतक पतन देशखने फौजदारी अमभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहर भएमा, 

(ञ) मनयशुिका लामग आवश्यक िैशिक तथा अन्य प्रमाणपत्र झटुा बनाई 
पेि गरेमा,  

(ट) कायन समयमा लागू पदाथन वा मादक पदाथन सेवन गरेमा वा सेवन गरी 
आएमा,  
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(ठ)  तीन वषनमभत्र खराब आचरण गरे बापत उपदफा (१), (२) र (३) 
बमोशजम दईु पटकभन्दा बढी सजाय पाएमा, 

(ड) प्रचमलत नेपाल कानूनमा नै कुनै खराब आचरण गरेमा सेवाबाट हटाउने 
प्रवाधान रहेछ भने ्यस्तो खराब आचरण गरेमा । 

१३२. यौनजन्य दवु्यनवहार गनन नहनुाेः (१) कसैले कायनस्थलमा वा कामको मसलमसलामा अनशुचत 
प्रभावमा पारी कानून बमोशजम यौनजन्य दवु्यनवहार मामनन ेकुनै कायन गनन वा गराउन हुँदैन । 

(२) रोजगारदाताले यौनजन्य दवु्यवनहार गने श्रममकलाई दवु्यनवहारको अवस्था र गाम्भीयन 
हेरी सेवाबाट हटाउनेसम्मको सजाय गनन सक्नेछ । 

(३) रोजगारदाता वा प्रमतष्ठानको कायनकारी प्रमखुले यौनजन्य दवु्यनवहार गरेमा यमुनयन, 

पीमडत व्यशि वा मनजको पररवारको कुनै सदस्यले कानून बमोशजम उजरुी गनन सक्नेछ ।  

१३३. खराब आचरण सम्बन्धी व्यवस्था हवमनयमावलीमा गनन सहकनाेः (१) बैङ्क वा हवत्तीय सस्था, 
हवद्यालय, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, अस्पताल, हवाई सेवा, बीमा कम्पनी वा खास प्रकृमतका 
प्रमतष्ठानलाई मनयमन गने मनयामक मनकायले खास प्रकारको खराब आचरणका सम्बन्धमा खास 
सजाय तोकेको रहेछ भने सो बमोशजम हवमनयमावलीमा व्यवस्था गनन सहकनेछ । 

(२) सामूहहक सम्झौताबाट वा हवभागको अनमुमत मलई गम्भीर प्रकृमतको खराब आचरण 
गरेमा सेवाबाट हटाउने गरी प्रमतष्ठानको हवमनयमावलीमा व्यवस्था गनन सहकनेछ । 

१३४. मनलम्बन गनन सक्नाेः (१) कुनै श्रममक कानून बमोशजम थनुामा रहेमा सो अवमधभर ्यस्तो 
श्रममक स्वताः मनलम्बन हनुेछ र सो अवमधको पाररश्रममक पाउने छैन । 

तर रोजगारदाता आफैले उजरुी ददई थनुामा परेको श्रममक मनदोष प्रमाशणत भएमा उि 
अवमधको पूरा पाररश्रममक पाउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अवस्थामा बाहेक दफा १३१ को उपदफा (४) 
बमोशजमको सजाय प्रस्ताव गररएको कुनै श्रममकलाई काममा लगाई राख्न उपयिु नदेशखएमा 
वा मनजलाई काममा लगाइरहँदा मनजले आफूमामथ लागेको आरोप सम्बन्धी प्रमाण नष्ट गने 
सम्भावना भएमा वा छानहवनमा बाधा अवरोध पगु्ने सम्भावना भएमा रोजगारदाताले ्यस्तो 
श्रममकलाई मनलम्बन गनन सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम कुनै श्रममकलाई मनलम्बन गदान साधारणतया तीन 
महहनाभन्दा बढी मनलम्बन गनन सहकने छैन ।  

तर छानहवन कायन पूरा नभएमा मनलम्बन अवमध एक महहनासम्म थप गनन सहकनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोशजमको मनलम्बन अवमधमा श्रममकले आधा पाररश्रममक    
पाउनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोशजम मनलम्बनमा परेको श्रममकले मनज हवरुि लगाइएको 
आरोपमा सफाई पाएमा मनजले सो अवमधमा पाएको पाररश्रममक कटाई बाँकी पूरै पाररश्रममक, 

तलब बहृि पाउनेमा तलब बहृि समेत पाउनेछ । 

(६) रोजगारदाता आफैले जाहेरी वा उजरुी ददई थनुामा रहेको अवस्थामा बाहेक 
उपदफा (१) बमोशजमको मनलम्बन अवमध नब्बे ददनभन्दा बढी भएमा ्यस्तो श्रममकको सेवा 
रोजगारदाताले अन््य गनन सक्नेछ । यसरी सेवा अन््य गदान सनुवुाईको मौका ददइरहन ुपने 
छैन । 

१३५. सफाई पेि गने मौका ददनपुनेाः कुनै श्रममकलाई खराब आचरणमा सजाय ददनभुन्दा अशघ सजाय 
गने अमधकारीले खराब आचरण गरेको त्य र सो प्रमाशणत भएमा हनुसक्ने सजायसमेत प्रष्ट 
उल्लेख गरी सात ददनको म्याद ददई आफ्नो सफाई पेि गने मौका ददन ुपनेछ । 

१३६. सजाय गने अमधकारीाः (१) खराब आचरणमा सजाय गने अमधकार प्रमतष्ठानको हकमा कायनकारी 
प्रमखुलाई हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन खराब आचरण बापत गने 
सजायका सम्बन्धमा अशन्तम मनणनय समेत मलने गरी व्यवस्थापकीय शे्रणीको श्रममकलाई 
हवमनयमावलीले अमधकार प्रदान गरेकोमा ्यस्तो अमधकारीलाई छानहवन तथा सजाय गने 
अमधकार हनुेछ । 

१३७. मनणनय गनुन पने अवमधाः (१) कुनै श्रममकले खराब आचरण गरेको पाइएमा ्यस्तो आचरण 
गरेको जानकारीमा आएको मममतले दईु महहना मभत्र कारबाही िरुु गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कारबाही िरुु गरेको मममतले तीन महहनामभत्र मनणनय गरी 
सक्न ुपनेछ । 
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१३८.  सजाय घटाउन सहकनाेः (१) कुनै श्रममकलाई ठूलो सजाय प्रस्ताव गरी सानो सजाँय गनन यस 
पररच्छेदमा उशल्लशखत कुनै कुराले बाधा प¥ुयाएको मामनने छैन । 

(२) यस पररच्छेद बमोशजम हनुे सजायभन्दा कम सजाय हनुे गरी कुनै प्रमतष्ठानले 
हवमनयामावली बनाएको रहेछ भने ्यस्तो प्रमतष्ठानको श्रममकको हकमा सोही हवमनयमावलीको 
व्यवस्था लागू हनुेछ । 

 

पररच्छेद – २१ 

रोजगारी अन््य सम्बन्धी व्यवस्था 

१३९. रोजगारीको सरुिााः (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्र्तगत बनेको मनयम वा हवमनयमावली बमोशजम 
बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै पमन श्रममकको रोजगारी अन््य गररने छैन । 

(२ ) रोजगारी अन््य गदान उशचत र पयानप्त कारण खलुाउन ुपनेछ । 

१४०. समयगत वा कायनगत रोजगारीमा रहेको श्रममकको रोजगारी अन््य हनुाेः देहायको अवस्थामा 
समयगत वा कायनगत रोजगारीमा रहेको श्रममकको रोजगारी अन््य हनुेछाः– 

(क) समयगत रोजगारीमा रहेको श्रममकको हकमा रोजगार सम्झौतामा 
उशल्लशखत समय समाप्त भएपमछ, 

तर पररयोजनामा आधाररत रोजगारीमा रहेको भए सो समयावमध 
थप भएमा वा कामको प्रकृमतको आधारमा ्यस्तो काम सम्पन्न गने 
अवमध थप भएमा सो अवमधसम्म रोजगारी अन््य हनुे छैन । 

(ख) कायनगत रोजगारीमा रहेको श्रममकको हकमा रोजगार सम्झौतामा 
उशल्लशखत काम सम्पन्न भएपमछ, वा 

तर पररयोजनामा आधाररत रोजगारीमा रहेको भए सो कायन थप 
भएमा वा कामको प्रकृमतको आधारमा ्यस्तो काम थप भएमा सो काम 
रहेसम्म रोजगारी अन््य हनुे छैन । 

(ग) आकशस्मक रोजगारीमा रहेको श्रममकको हकमा रोजगारदाता वा 
श्रममकको स्वेच्छाले । 
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१४१. स्वेच्छाले रोजगारी अन््य गनन सहकनाेः (१) श्रममकले रोजगारदाता समि मलशखत राजीनामा ददई 
रोजगारी अन््य गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम श्रममकले ददएको राजीनामा रोजगारदाताले पन्र ददनमभत्र 
स्वीकृत गनुन पनेछ र सोको जानकारी सम्बशन्धत श्रममकलाई ददन ुपनेछ । 

(३) रोजगारदाताले उपदफा (२) बमोशजमको म्यादमभत्र राजीनामा स्वीकृत नगरेमा सो 
म्याद समाप्त भएको भोमलपल्टदेशख ्यस्तो राजीनामा स्वताः स्वीकृत भएको मामननेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन श्रममकले ददएको राजीनामा 
रोजगारदाता र श्रममकको आपसी सहममतमा रद्द गनन सहकनेछ । 

(५) राजीनामा स्वीकृत भई लागू भएको ददन पिात पमन श्रममक सोही प्रमतष्ठानमा 
कायनरत रही रहेमा मनजको राजीनामा रद्द भएको मामननेछ ।  

१४२. कायनिमताको अभाव भएमा रोजगारीको अन््य गनन सहकनाेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयम तथा हवमनयमावलीमा व्यवस्था भए बमोशजम कुनै श्रममकको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन 
गदान लगातार तीन पटक वा सोभन्दा बढी मनजको कायनिमता सन्तोषजनक नभएमा वा 
न्यूनस्तरको पाइएमा रोजगारदाताले ्यस्तो श्रममकको रोजगारी अन््य गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम रोजगारी अन््य गनुनभन्दा अगामड यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम तथा हवमनयमावलीमा उल्लेख भए बमोशजम कायनसम्पादन मूल्याङ्कन 
गररएको हनु ुपनेछ । 

(३) दि जना वा सोभन्दा बढी श्रममक कायनरत प्रमतष्ठानको रोजगारदाताले यस दफा 
बमोशजम रोजगारी अन््य गनुन अगामड श्रममकलाई सफाई पेि गनन कम्तीमा सात ददनको समय 
ददन ुपनेछ । 

१४३. स्वास््यको कारणले रोजगारी अन््य गनन सहकनाेः (१) कुनै श्रममक िारीररक वा मानमसक रुपले 
अिि वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भई काम गनन नसक्ने भएमा वा स्वास्थोपचारको लामग लामो 
समय लाग्ने भई काममा असर पने भएमा शचहक्सकको मसफाररसका आधारमा रोजगारदाताले 
्यस्तो श्रममकको रोजगारी अन््य गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन रोजगारदाताले तोकेको 
कायनसम्पादन गने मसलमसलामा कुनै दघुनटना भई वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्पतालमा 
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बसी उपचार गराएकोमा उपचार गराउँदाको अवमधभर र घरमा बसी उपचार गराएकोमा उपचार 
िरुु भएको मममतले एक वषनसम्म ्यस्तो श्रममकको रोजगारी अन््य गनन सहकने छैन र ्यस्तोै े
अवमधको रोजगारदाताले पूरा पाररश्रममक ददन ुपनेछ ।  

तर सामाशजक सरुिा कोषबाट उपचार अवमधको पाररश्रममक सहुवधा पाउने भएमा यस 
उपदफा बमोशजम रोजगारदाताले पाररश्रममक ददन ुपने छैन । 

(३) उपदफा (२) मा उशल्लशखत अवस्थामा बाहेक स्वास््यको कारणले उपचार गनन 
प्रमतष्ठानको काममा उपशस्थत हनु नसक्ने श्रममकको हकमा छ महहनासम्म रोजगारी अन््य गनन 
सहकने छैन । 

तर शचहक्सकले काममा फकन न सक्दैन भने्न स्पष्ट मसफाररस गरेमा सोभन्दा अगावै 
सेवाबाट हटाउन यस उपदफाले बाधा प¥ुयाएको मामनने छैन ।  

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन िारीररक रुपले अिि 
भएको वा अङ्गभङ्ग वा घाइते श्रममकलाई मनजको स्वास््य अवस्था अनसुारको कुनै काममा 
लगाउन सहकने अवस्था भएमा रोजगारदाताले ्यस्तो श्रममकलाई काममा लगाउन ुपनेछ । 

१४४. सूचना ददन ुपनेाः (१) खराब आचरणमा कारबाही भई रोजगारी अन््य भएकोमा 
बाहेक अन्य अवस्थामा रोजगार सम्बन्ध अन््य गनुनअशघ रोजगारदाता वा श्रममकले एक अकोलाई 
देहाय बमोशजम सूचना ददन ुपनेछाः– 

(क) चार हप्तासम्मको रोजगारीको हकमा कम्तीमा एक ददन अगावै, 

(ख) चार हप्तादेशख एक वषनसम्मको रोजगारीको हकमा कम्तीमा सात ददन 
अगावै, र 

(ग) एक वषनभन्दा बढी अवमधको रोजगारीको हकमा कम्तीमा तीस ददन 
अगावै । 

(२) रोजगारदाताले उपदफा (१) बमोशजमको सूचना नददई रोजगारी अन््य गरेमा 
्यसरी सूचना ददन ुपने अवमधको पाररश्रममक सम्बशन्धत श्रममकलाई ददन ुपनेछ । 

(३) श्रममकले उपदफा (१) बमोशजम रोगारदातालाई सूचना नददई रोजगारी अन््य 
गरेमा ्यसरी सूचना ददन ुपने अवमधको पाररश्रममक बराबरको रकम रोजगारदाताले सम्बशन्धत 
श्रममकले पाउने पाररश्रममकबाट कट्टा गनन सक्नेछ । 
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१४५.  श्रममक कटौती गनन सक्नाेः (१) प्रमतष्ठान सञ्चालनमा आमथनक समस्या उ्पन्न भएमा वा एकभन्दा 
बढी प्रमतष्ठानहरु गामभएको कारण श्रममक सङ्खख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रमतष्ठान 
आंशिक वा पूणनरुपमा बन्द गनुन पने भएमा रोजगारदाताले श्रममकको सङ्खख्यामा कटौती गनन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम श्रममकको सङ्खख्या कटौती गदान ्यसरी कटौती गने 
मममतभन्दा कम्तीमा तीस ददन अगावै कटौती गनुन पने कारण, कटौती हनुे सम्भाहवत मममत र 
कटौतीमा पने सम्भाहवत श्रममकको सङ्खख्या खलुाई रोजगारदाताले कायानलय र प्रमतष्ठानस्तरको 
आमधकाररक टे्रड यमुनयन भएमा ्यस्तो यमुनयन र नभएमा प्रमतष्ठानमा हक्रयािील टे्रड यमुनयन 
वा श्रम सम्बन्ध समममतलाई सूचना ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम सूचना ददएपमछ रोजगारदाताले सम्बशन्धत यमुनयन वा श्रम 
सम्बन्ध समममतसँग श्रममक कटौतीको हवकल्प र कटौती गररने श्रममक छनौट गने आधार तथा 
ितनका हवषयमा छलफल गनुन पनेछ र छलफलमा सहममत भए बमोशजम श्रममक कटौती गनन 
सहकनेछ । 

(४) टे्रड यमुनयन वा श्रम सम्बन्ध समममतले उपदफा (३) बमोशजम छलफल गनन 
नचाहेमा वा छलफल ग्दान सहममत नभएमा रोजगारदाताले सोही कुराको जानकारी 
कायानलयलाई ददई श्रममकको सङ्खख्यामा कटौती गनन सक्नेछ । 

(५) यस दफा बमोशजम श्रममकको सङ्खख्या कटौती गनुनपदान सामान्यतयााः देहायको 
क्रमले गनुन पनेछाः– 

(क) हवदेिी श्रममक, 

(ख) खराब आचरणमा तलुना्मक रुपमा बढी सजाय पाएको श्रममक, 

(ग) कायन सम्पादन स्तर कमजोर रहेको श्रममक, 

(घ) एकै हकमसमको काममा कायनरत श्रममकहरु मध्ये ्यस्तो काममा 
सबैभन्दा पमछ मनयिु भएको श्रममक । 

 तर सबैभन्दा पमछ मनयिु भएकालाई कटौती गनुन पने गरी 
तोहकएको क्रम अनसुार कटौती नगरी अगामड मनयिु भएकालाई कटौती 
गनुन परेमा कारण खोली कटौती गनन सहकनेछ । 
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(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन टे्रड यमुनयनसँग अन्यथा 
सहममत भएकोमा बाहेक सामूहहक सौदाबाजी समममत वा आमधकाररक टे«ड यमुनयनका 
पदामधकारीलाई कटौती गदान प्राथममकता क्रममा अशन्तममा कटौती गनुन पनेछ । 

(७) श्रममकको सङ्खख्या कटौती गदान रोजगारदाताले कम्तीमा एक वषन सेवा अवमध पूरा 
गने श्रममकलाई मनजले सेवा गरेको प्र्येक वषनको मनममत्त एक महहनाको आधारभतू 
पाररश्रममकका दरले हहसाब गदान हनु आउने एकमषु्ट रकम िमतपूमतन स्वरुप श्रममकलाई ददन ु
पनेछ । 

तर सेवा अवमध एक बषनभन्दा कम भएमा दामासाहीले िमतपूमतन पाउनेछ ।  

(८) उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन सामाशजक सरुिा सम्बन्धी 
कानून बमोशजम बेरोजगार भत्ता पाउने श्रममकले उपदफा (७) बमोशजम ि्।मतपूमतन पाउन े  
छैन । 

(९) कुनै प्रमतष्ठानले कानून बमोशजम नेपाल सरकार वा श्रम अदालतको आदेि बमोशजम 
प्रमतष्ठानको पूणन वा आंशिक भाग बन्द गनुन परेमा वा हविेष आमथनक िेत्रका प्रमतष्ठानले श्रममकको 
सङ्खख्या कटौती गनुन परेमा उपदफा (१), (२), (३) र (४) को व्यवस्था लागू हनुे छैन । 

(१०) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन दि जना वा सोभन्दा 
कम श्रममक कायनरत रहेको रोजगारदाताले श्रममकको सङ्खख्या कटौती गदान यो दफामा 
उशल्लशखत व्यवस्था लागू हनुे छैन ।  

१४६.  पनुाः सञ्चालन गनन सक्नाेः (१) कुनै कारणले श्रममकको सङ्खख्यामा कटौती गररएकोमा सो 
प्रमतष्ठान दईु वषनमभत्र पनुाः सञ्चालन भएमा वा थप श्रममक आपूमतन गनुन पने भएमा दफा १४५ 
बमोशजम कटौतीमा परेका श्रममकलाई रोजगारीमा प्राथममकता ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कटौतीमा परेको श्रममकलाई 
तोहकए बमोशजम सूचना दददा समेत उपशस्थत नभएमा अन्य व्यशिलाई रोजगारीमा लगाउन 
सहकनेछ । 

(३) रोजगारदाताले सूचना नददएमा वा रोजगारीमा नराखेमा पैँतीस ददनमभत्र सम्बशन्धत 
श्रममकले श्रम अदालतमा मनवेदन ददन सक्नेछ । 

(४) यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ । 
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१४७. अमनवायन अवकािाः मनयममत रोजगारीमा रहेको श्रममकले अन्ठाउन्न वषनको उमेर पूरा भएपमछ 
रोजगारीबाट अमनवायन अवकाि पाउनेछ । 

तर कुनै खास प्रकृमतको कामको लामग अन्ठाउन्न वषनभन्दा कम उमेरमा अमनवायन 
अवकाि ददन ुपने भएमा पररषद्बाट तोहकए बमोशजम अनमुमत मलई हवमनयमावलीमा व्यवस्था 
गनन सहकनेछ ।  

१४८. सहुवधा भिुानी गनुन पनेाः (१) खराब आचरणको कारणले वा अन्य जनुसकैु तररकाबाट रोजगारी 
अन््य हुँदा श्रममकले पाउन ु पने पाररश्रममक, सहुवधा लगायत सम्पूणन रकम रोजगारी अन््य 
भएको पन्र ददनमभत्र रोजगारदाताले ्यस्तो श्रममकलाई भिुानी गनुन पनेछ ।  

(२) रोजगारदाताले सामाशजक सरुिा कोष, बीमा वा अन्य मनकायबाट श्रममकले पाउन े
रकम वा सहुवधा उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको अवमधमभत्र श्रममकले पाउने पाररश्रममक, सहुवधा भिुानी 
नगरेमा वा उपदफा (२) बमोशजम सहयोग नगरेमा ्यस्तो श्रममकलाई रकम भिुानी नगरेसम्म 
सेवामा बहाल रहे सरह पाररश्रममक भिुानी गनुन पनेछ । 

(४) श्रममकले पाररश्रममक वा सहुवधा मलन नआएमा रोजगारदाताले श्रममकको खातामा 
सोझै भिुानी गनन वा कायानलयमा जम्मा गररददन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजमको रकम जम्मा गने र सोको भिुानी सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोहकए बमोशजम हनुेछ ।  

१४९. श्रममकले पहहलो प्राथममकता पाउनाेः प्रचमलत अन्य कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
प्रमतष्ठान बन्द गदान वा खारेजी गदान श्रममकलाई भिुानी गनन बाँकी पाररश्रममक वा अन्य सहुवधा 
पहहलो प्राथममकताका साथ ददन ुपनेछ ।  

तर दामासाही ऐन लागू हनुेमा सोही बमोशजम हनुेछ ।  

१५०. कायन अनभुवको प्रमाणपत्र ददनपुनेाः रोजगारी अन््य भएको श्रममकले अनभुवको प्रमाणपत्र माग 
गरेमा रोजगारदाताले ्यस्तो श्रममकको रोजगार अवमध तथा पदसमेत उल्लेख गरी कायन 
अनभुवको प्रमाण पत्र ददन ुपनेछ । 
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पररच्छेद – २२ 

श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था 

१५१. श्रम अदालतको गठनाः (१) नेपाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी आवश्यक 
सङ्खख्यामा श्रम अदालत गठन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम गठन हनुे श्रम अदालतको अमधकारिेत्र तथा मकुाम सोही 
सूचनामा तोहकददए बमोशजम हनुेछ । 

(३) श्रम अदालतमा अध्यि र दईु जना सदस्य रहने छन ्। 

(४) उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीि वा उच्च अदालतको न्यायाधीि हनुे 
योग्यता पगेुको व्यशि श्रम अदालतको अध्यि वा सदस्य हनु योग्य हनुेछ । 

(५) उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीि मनयिु भएकोमा बाहेक श्रम अदालतका 
अध्यि तथा सदस्यको पदावमध चार वषनको हनुेछ ।  

(६) श्रम अदालतका अध्यि र सदस्यको सेवाका ितन तथा सहुवधा उच्च अदालतको 
न्यायाधीि सरह हनुेछ । 

१५२. बहमुतको मनणनय मान्य हनुाेः (१) श्रम अदालतको अमधकार िेत्रको प्रयोग अध्यि र सदस्यले 
सामूहहक रुपमा गने छन ्। 

तर अध्यि वा कुनै एक सदस्य अनपुशस्थत रहेको अवस्थामा दईु जनाको इजलासले 
पमन मदु्दाको कारबाही र हकनारा गनन सक्नेछ । 

(२) बहमुत सदस्यको मनणनयलाई श्रम अदालतको मनणनय मामननेछ । 

(३) दईु सदस्य भएको इजलासमा सदस्यबीच फरकफरक राय भएमा तेस्रो सदस्य 
समि ्यस्तो राय पेि गनुन पनेछ र तेस्रो सदस्यले समथनन गरेको रायलाई श्रम अदालतको 
मनणनय मामनने छ । अध्यि र सदस्यको राय फरकफरक भएमा अध्यिको रायलाई श्रम 
अदालतको मनणनय मामनने छ । 

१५३.  श्रम अदालतको अमधकाराः यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको मनयममा उशल्लशखत अमधकारका 
अमतररि श्रम अदालतले मदु्दाको रोहमा देहायका अमधकार प्रयोग गनन सक्नेछाः–  

(क)  सािी प्रमाण बझु्न,े  
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(ख)  आवश्यकता अनसुार प्रमतवादीको प्रमतउत्तर सरहको बयान मलन,े  

(ग)  मदु्दामा पि हवपि नबनाइएका कुनै पिलाई ्यस्तो पिको मनवेदनको 
आधारमा वा मदु्दाको प्रकृमतको आधारमा श्रम अदालत स्वयंले 
सनुवुाईको क्रममा उपशस्थत हनु आदेि ददने र आवश्यक देशखएमा पि 
कायम गने, 

(घ) हववादसँग सम्बशन्धत स्थान वा कायनस्थलको मनरीिण गने , 

(ङ)  श्रम अदालतमा हवचाराधीन रहेको कुनै मदु्दाको सम्बन्धमा मदु्दाको 
अशन्तम हकनारा नभएसम्म उि मदु्दा रोक्न वा जारी राख्न आवश्यक 
छ भनी मदु्दाका कुनै पिले ददएको मनवेदन मनामसब देशखएमा सो मदु्दा 
जनुसकैु अवस्थामा पगेुको भए तापमन कुनै मनशित समयका लामग कुनै 
काम रोक्न वा भइरहेको काम अवमध हकटान गरी वा नगरी जारी राखू्न 
भनी मदु्दाको कुनै पिको नाममा अन्तरकालीन आदेि जारी गने, 

(च)  कायानलय वा रोजगारदाताले गरेको मनदेिन वा मनणनय वा आदेिलाई 
सदर गनन वा बदर गने वा पररवनतन गने, 

(छ)  मदु्दाको कारबाही र हकनारा गदान श्रम अदालतलाई यो ऐन तथा यस 
ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा लेशखएको हवषयको हकमा सोही बमोशजम 
र अन्य कुराका हकमा शजल्ला अदालतलाई भए सरहको अमधकार  
हनुेछ । 

१५४.  अवलेहनामा कारबाही चलाउन सक्नाेः (१) श्रम अदालतले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही 
चलाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कारबाही चलाउँदा अवहेलना गरेको ठहररएमा श्रम 
अदालतले कसूरदारलाई दि हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा छ महहनासम्म कैद वा दवैु सजाय 
गनन सक्नेछ । 

तर श्रम अदालतलाई सन्तोष हनुे गरी कसूरदारले िमायाचना गरेमा श्रम अदालतले 
मनजलाई िमा गनन वा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गनन, घटाउन वा श्रम अदालतले 
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तोकेको ितनमा सजाय मलुतवी राखी ्यस्तो ितनको पालना भएमा सजाय कायानन्वयन नगने 
आदेि ददन सक्नेछ । 

१५५. बैङ्क जमानत वा धरौटी माग गनन सक्नाेः यस ऐन अन्तगनत चलेको मदु्दा फैसला हुँदा कुनै पिबाट 
अकान पिले कुनै रकम प्राप्त गने सम्भावना भएमा र ्यस्तो पिले ्यस्तो रकम नमतने 
सम्भावना देशखएमा श्रम अदालतले सो मनणनय कायानन्वयनको लामग ्यस्तो पिलाई सो रकम 
बराबरको धरौटी राख्न लगाउन वा सो रकमलाई खाम्ने बैङ्क ग्यारेन्टी माग गनन सक्नेछ ।  

१५६. व्याज रकम भराउन आदेि ददन सक्नाेः (१) मदु्दा फैसला हुँदा कुनै पिले अकान पिलाई 
िमतपूमतन वा अन्य कुनै नगद ददन ुपने ठहरेमा ्यस्तो िमतपूमतन वा नगद फैसला वा मनणनयको 
जानकारी पाएको मममतले दईु महहनामभत्र बझुाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अवमधमभत्र ्यस्तो िमतपूमतन वा नगद नबझुाएमा मदु्दा 
फैसला भएको मममतदेशख नै ्यस्तो िमतपूमतन वा नगदमा पन्र प्रमतितका दरले हनु आउन े
ब्याज ददन ुवा भराउन ुपनेछ ।  

१५७. ममलापत्र गनन सक्नाेः (१) यस ऐन अन्तगनत श्रम अदालतमा चलेको मदु्दाको कारबाही जनुसकैु 
अवस्थामा पगेुको भए तापमन सम्बशन्धत पिले ददएको मनवेदनको आधारमा श्रम अदालतले 
्यस्तो मदु्दा ममलापत्र गनन, तामेलीमा राख्न वा हफतान मलन अनमुमत ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मदु्दा ममलापत्र गदान वा तामेलीमा राख्दा वा हफतान मलंदा 
कुनै हकमसमको जररबाना वा बक्सौनी वा दस्तरु लाग्ने छैन । 

१५८. उच्च अदालतले श्रम अदालतको काम गनेाः (१) यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापमन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै उच्च अदालतलाई 
िेत्रामधकार तोकी श्रम अदालतको काम गने गरी तोहकददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तोहकएको उच्च अदालतले मदु्दाको कारबाही र हकनारा 
गदान यस पररच्छेद बमोशजम श्रम अदालतले प्रयोग गने सबै अमधकार प्रयोग गनन सक्नेछ । 

१५९.  िते्रामधकार भएको मनकायमा पठाउन ुपनेाः यस ऐन वा प्रचमलत कानून बमोशजम श्रम अदालत 
वा कायानलयमा दायर भएको मदु्दामा अमधकारिेत्र नभएको भनी मनणनय गदान श्रम अदालत वा 
कायानलयले मममसल सहहत मनणनयका लामग सम्बशन्धत सामधकार मनकायमा तारेख तोकी पठाउन ु
पनेछ । 
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१६०. मदु्दाको कायनहवमधाः श्रम अदालतमा दायर हनुे मदु्दाकोैे कायनहवमध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोहकए बमोशजम हनुेछ ।  

१६१. सवोच्च अदालतमा पनुरावेदन लाग्नाेः (१) यस ऐन बमोशजम श्रम अदालतले िरुु कारबाही र 
हकनारा गरेको मदु्दामा भएको आदेि वा फैसलामा शचत्त नबझु्ने पिले ्यस्तो आदेि वा फैसला 
सनुी पाएको मममतले पैँतीस ददनमभत्र सवानैेच्च अदालतमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ ।  

(२) श्रम अदालतले पनुरावेदनको रोहमा गरेको मनणनय अशन्तम हनुेछ । 

 

पररच्छेद – २३ 

उजरुी, सजाय र पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

१६२. उजरुी ददन सक्नाेः कुनै व्यशि, रोजगारदाता, श्रममक वा पदामधकारीले यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम हवपरीत कायन गरेमा सो कायनबाट मकान पने पिले वा मकान पने पिको 
मलशखत मञ्जुरीमा सम्बशन्धत टे्रड यमुनयनले सो कायन भए गरेको मममतले छ महहनामभत्र दफा 
१६३ वा १६४ बमोशजम मनणनय गने मनकाय समि उजरुी ददन सक्नेछ ।  

१६३. हवभाग वा कायानलयले मनणनय गनन सक्नाेः (१) हवभागले देहायका हवषयमा परेको उजरुीका 
सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबझु गरी देहाय बमोशजम गनन सक्नेछाः– 

(क)  यस ऐन बमोशजम इजाजतपत्र नमलई श्रममक आपूमतन गने र ्यस्तो 
आपूमतनकतान माफन त श्रममक आपूश्तन गरी काममा लगाउने व्यशिलाई 
दईु लाख रुपैयाँसम्म जररबाना गरी यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक 
आदेि जारी गनन,  

(ख) यस ऐन बमोशजम श्रम इजाजतपत्र नमलई हवदेिीलाई काममा लगाउने 
व्यशिलाई श्रममक सङ्खख्याको आधारमा दईु लाख रुपैयाँसम्म जररबाना 
गनन र ्यसरी सजाय गरे पिात ्पमन ्यस्तो हवदेिीलाई काममा लगाई 
राखेमा प्रमतव्यशि प्रमतमहहना पाँच हजारका दरले थप जररबाना गनन,  

(ग) काममा लगाउँदा वा लगाइसकेपमछ पररच्छेद–२ हवपरीत भेदभाव गने 
व्यशिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना गरी समानता कायम गने 
आदेि ददन,  
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(घ)  मनयशुि पत्र नददई वा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने 
व्यशिलाई प्रमतश्रममक दि हजार रुपैंयाँका दरले पाँच लाख रुपैंयाँसम्म 
जररबाना गरी मनयशुिपत्र वा रोजगार सम्झौता गने आदेि ददन,  

(ङ) पररच्छेद–१५ बमोशजम मनरीिकले लापरवाही वा बदमनयतपूवनक कुनै 
काम गरी हानी नोक्सानी प¥ुयाएमा ् यस्तो मनरीिकलाई प्रचमलत कानून 
बमोशजम हवभागीय कारबाही गनन, 

(च) कसैले अनशुचत श्रम अभ्यास गरेमा, श्रममकलाई अन्याय हनु ेगरी यस 
ऐनको प्रमतकूल सरुवा गरेमा वा प्रमतष्ठानको हवमनयमावली हवपरीत 
वढुवा सम्बन्धी काम कारबाही गरेमा आवश्यक आदेि ददन,  

(छ) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोशजम कायानलयले गनुन 
पने काम कारबाहीका सम्बन्धमा समयावमध उल्लेख भएकोमा 
कायानलयबाट सो अवमध समाप्त भएको तीस ददनमभत्रसम्म पमन सो काम 
सम्पादन नभएमा सम्बशन्धत कायानलयलाई आवश्यक मनदेिन ददन,  

(ज) श्रममकलाई प्रदान गनुन पने पाररश्रममक, सहुवधाका सम्बन्धमा श्रम 
आपूमतनकतान तथा मखु्य रोजगारदाता बीचमा हववाद उ्पन्न भएमा हववाद 
समाधानका लामग आवश्यक कायन गनन ।  

(२) कायानलयले देहायका हवषयमा परेको मनवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचवझु 
गरी देहाय बमोशजम गनन सक्नेछाः– 

(क)  न्यूनतम पाररश्रममकभन्दा कम पाररश्रममक ददई काममा लगाउने वा यो 
ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको मनयम हवपरीत हनुे गरी पाररश्रममक 
वा सहुवधा कट्टा गने रोजगारदाताबाट कट्टा गररएको रकमको अमतररि 
दोब्बरसम्म हजानना गरी सम्बशन्धत श्रममकलाई भराई ददन,  

(ख)  कतनव्य पालनाको मसलमसलामा सरकारी कमनचारीलाई बाधा ददने, झटु्टा 
हववरण पेि गने, झटु्टा बयान गने, कुनै प्रकारले अनशुचत प्रभावमा पाने 
वा ्यसको लामग प्रयास गने रोजगारदाता, श्रममक वा अन्य व्यशिलाई 
बीस हजार रुपैंयाँसम्म जररबाना गनन,  
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(ग)  यस ऐनको हवपरीत हनु ेगरी कुनै व्यशिलाई तामलमी वा प्रशििाथीको 
रुपमा काम लगाउने रोजगारदातालाई प्रमत प्रशििाथी वा तामलमी दि 
हजार रुपैयाँका दरले जररबाना गरी ्यसरी प्रशििाथी वा तामलमीको 
रुपमा काम गने व्यशिलाई मनयममत रोजगारीमा राख्न आदेि ददई सोही 
बमोशजम हनु आउने पाररश्रममक तथा सहुवधा ददन आदेि ददन,  

(घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोशजम श्रममकले पाउन े
उपदान वा सञ्चय कोष बापतको रकम वा सामाशजक सरुिा कोषमा 
जम्मा गनुन पने रकम जम्मा नगने वा औषमध उपचार खचन नददने वा 
िमतपूमतन बापतको बीमा नगने रोजगारदातालाई ् यस्तो िमतपूमतन र सोको 
दोब्बर हजानना भराउने आदेि ददन,  

(ङ) यस ऐन हवपरीत वा भेदभावपूणन तररकाले जगेडामा राख्न ेरोजगारदातालाई 
्यस्तो कायन नगनन मनदेिन ददन,  

(च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम वा हवमनयमावली हवपरीत 
हनुे गरी रोजगारीको अन््य गने वा काममा हाशजर हनु नददने 
रोजगारदातालाई आवश्यक मनदेिन ददन ।  

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कुनै श्रममकले रोजगारदाता 
समि व्यशिगत हववाद समाधानको प्रहक्रया अवलम्वन गरी मनवेदन ददन र सो बमोशजम हववाद 
समाधान गनन बाधा पगेुको मामनने छैन । 

(४) हवभाग वा कायानलयमा परेको उजरुीको कारबाही र हकनारा तोहकए बमोशजम 
हनुेछ । 

१६४. श्रम अदालतले मनणनय गनन सक्नाेः (१) कसैले बाँधा श्रममा लगाएमा श्रम अदालतले ्यस्तो 
व्यशिलाई दईु वषनसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जररबाना वा दवैु सजाय गरी ्यस्तो 
व्यशिबाट श्रममकको पाररश्रममक भत्ता तथा सहुवधा र सोको दोब्बर रकम हजाननासमेत 
श्रममकलाई भराइददन सक्नेछ । 

तर कसैले नेपाल बाहहर लगी बाँधा बनाएको भए ्यस्तो व्यशिलाई नेपाल ल्याउन 
लाग्ने खचनसमेत भराउन आदेि ददनेछ । 
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(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा उशल्लशखत व्यवसायजन्य सरुिा र 
स्वास््य सम्बन्धी प्रावधान जानाजानी वा लापरवाही गरी उल्लङ्घन गरेको कारण कसैको ज्यान 
गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा कुनै कायन गदान वा नगदान व्यवसायजन्य रोगको सङ्खक्रमण भई 
कसैको ज्यान गएमा वा कुनै अङ्ग काम नलाग्ने वा मामनसको िारीररक वा मानमसक अवस्थामा 
प्रमतकूल असर पनन गएमा ् यस्तो कायन गने व्यशिलाई प्रचमलत कानूनमा कुनै सजायको व्यवस्था 
भएकोमा सोही बमोशजम र नभएमा श्रम अदालतले दईु वषनसम्म कैद गरी मकान परेको 
व्यशिलाई उशचत िमतपूमतनसमेत भराउन सक्नेछ । 

(३) यस ऐन बमोशजम सजाय हनुे कुनै कसूर कुनै संगदठत संस्थाले गरेमा सो संस्थालाई 
जररबाना गरी सो कसूरमा कैदसमेत हनुे भएमा सो संस्थाको कायनकारी प्रमखुलाई कैद गनुन 
पनेछ । 

१६५. पनुरावेदन लाग्नाेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोशजम हवभाग वा 
कायानलयले गरेको आदेि वा मनणनयमा शचत्त नबझु्न ेव्यशिले पैँतीस ददनमभत्र श्रम अदालतमा 
पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

(२) रोजगारी अन््य गने गरी रोजगारदाताले गरेको कुनै मनणनय वा खराब आचरणका 
सम्बन्धमा गरेको सजायमा शचत्त नबझु्न ेश्रममकले सो मनणनय वा सजायको सूचना पाएको मममतले 
पैँतीस ददनमभत्र श्रम अदालतमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कुनै प्रमतष्ठानको 
हवमनयमावलीमा आन्तररक पनुरावेदनको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोशजम पनुरावेदन गनन बाधा 
पगेुको मामनने छैन । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम पनुरावेदन गरेकोमा ् यस्तो पनुरावेदन सनेु्न मनकायले गरेको 
मनणनयको सूचना पाएको मममतले वा पनुरावेदन दायर गरेको साठी ददनमभत्र पनुरावेदन उपरको 
मनणनयको सूचना नपाएमा सो मममतले पैँतीस ददनमभत्र मकान पने पिले श्रम अदालतमा पनुरावेदन 
गनन सक्नेछ । 

१६६. मनणनय कायानन्वयन गनुन पनेाः (१) यस ऐन बमोशजम श्रम अदालतले गरेको मनणनय वा फैसला 
्यस्तो मनणनय वा फैसला अशन्तम भएपमछ वा पनुरावेदन गने म्याद सहकएपमछ सम्बशन्धत पिले 
कायानन्वयन गनुन पनेछ । 
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(२) श्रममक वा टे्रड यमुनयन र रोजगारदाताबीच व्यशिगत वा सामूहहक दाबीका 
सम्बन्धमा दईु पिीय रुपमा वा कायानलयको रोहवरमा वा अन्य कुनै मनकाय वा अमधकारी 
समि भएको सम्झौता वा मध्यस्थको मनणनय सम्बशन्धत पिले असल मनयतले कायानन्वयन गनुन 
पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम सम्बशन्धत पिले सम्झौता वा मनणनय कायानन्वयन 
नगरेमा सोको लामग अकान पि आफैले वा टे्रड यमुनयन वा रोजगारदाता सङ्गठन माफन त 
कायानलयमा मनवेदन ददन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम मनवेदन प्राप्त भएपमछ कायानलयले ्यस्तो सम्झौता, मनणनय 
वा फैसला कायानन्वयनका लामग सम्बशन्धत रोजगारदाता वा श्रममकलाई लेखी पठाउन ु      
पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम लेखी आएमा सम्बशन्धत रोजगारदाता वा श्रममकले ्यस्तो 
सम्झौता, मनणनय वा फैसला ्यसरी लेखी आएको पन्र ददन मभत्र कायानन्वयन गनुन पनेछ । 

(६) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमावली बमोशजम हवभाग, कायानलय वा  
यस ऐन बमोशजम मनणनय गनन अमधकार प्राप्त अमधकारीले गरेको मनणनय सम्बशन्धत पिले 
कायानन्वयन गनुन पनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोशजम हवभाग, कायानलय वा अमधकारीको मनणनय कायानन्वयन 
नगने पिलाई हवभाग वा कायानलयले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमावली 
बमोशजम कारबाही गनन सक्नेछ । 

१६७. कायानलयले मनणनय कायानन्वयन गराउनाेः (१) दफा १६६ बमोशजम मनणनय, फैसला वा सम्झौता 
कायानन्वयन नभएमा सम्बशन्धत पिले कायानलयमा मनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनवेदन प्राप्त भएपमछ कायानलयले मनणनय, फैसला वा सम्झौता 
कायानन्वयन गनुन पने रोजगारदाता, प्रमतष्ठान वा श्रममकको सम्बन्धमा देहायका कुनै वा सवै 
उपाय अवलम्बन गरी मनणनय वा फैसला कायानन्वयन गराउन सक्नेछाः  

                                                           
  केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वारा थप । 
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(क)  अचल सम्पशत्त रोक्का राख्न सम्बशन्धत मनकाय वा अमधकारी समि लेखी 
पठाउने वा मललाम मबक्री गने, 

(ख)  बैङ्क खाता रोक्का राख्न लेखी पठाउने,  

(ग)  प्रचमलत कानून बमोशजम पाउने छुट, सहमुलयत मनलम्बन गने वा रोक्का 
राख्न लेखी पठाउन,े 

(घ)  सम्बशन्धत पिको नाममा भएको श्रम इजाजत वा इजाजत मनलम्बन 
गने, 

(ङ) अन्य उपयिु आदेि गने ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको कुनै कायन गननको लामग कायानलयबाट लेखी आएमा 
सम्बशन्धत मनकायले सो बमोशजम गरी ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम मनवेदन परेको तीन महहनामभत्र वा उपदफा (२) र (३) 
बमोशजमको प्रहक्रया पूरा भएको पन्र ददनमभत्र मनणनय वा फैसला कायानन्वयन नभएमा वा सो 
हवरुि कानूनी चनुौती ददएमा दफा १६८ बमोशजम सजायको लामग श्रम अदालतमा उजरुी गनन 
सक्नेछ । 

१६८. फैसला, ममलापत्र वा सम्झौता आदद कायानन्वयन नगरेमा सजाय गनन सक्नाेः (१) श्रम अदालत 
वा सबोच्च अदालतबाट श्रम सम्बन्धी हवषयमा भएको फैसला कायानन्वयनका लामग श्रम 
अदालतले सम्बशन्धत पिलाई समयावमध तोकी सूचना ददन ुपनेछ । 

(२) श्रम अदालतले गरेको आदेि, फैसला वा मध्यस्थले गरेको मनणनय वा यस ऐन 
बमोशजम रोजगारदाता तथा श्रममकबीच भएको सहममत वा सम्झौता कायानन्वयनका लामग 
कायानलयले ददएको आदेि कायानन्वयन नगने वा सो कायानन्वयन गनन आलटाल वा मधङन्याई 
गने रोजगारदाता वा श्रममकलाई श्रम अदालतले एक लाख रुपैयाँसम्म जररबाना वा एक 
वषनसम्म कैद गनन सक्नेछ ।  

तर श्रम अदालतले तोहकददएको समयावमधमभत्र आदेि, फैसला, ममलापत्र, सम्झौता वा 
सहममत कायानन्वयन गरेमा श्रम अदालतले ् यस्तो सजाय नगनन वा ददइसकेको सजायमा आंशिक 
वा पूणन रुपमा छुट ददन सक्नेछ । 
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पररच्छेद – २४ 

हवहवध 

१६९.  सूचना तामेली सम्बन्धी कायनहवमधाः (१) रोजगारदाताले श्रममकलाई तथा श्रममकले 
रोजगारदातालाई पठाएको म्याद वा सूचना तरुुन्त बशुझमलई ्यसको मनस्सा ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सूचना वा म्याद तामेली नभएमा कुररयर वा हलुाकबाट 
मनजको ठेगानामा रशजष्ट्री गरी एक प्रमत कायनस्थलमा टाँस गरी तीन जना सािी राखी मचुलु्का 
बनाई सो व्यहोराको जानकारी कायानलयमा ददएमा ्यस्तो सूचना वा म्याद सम्बशन्धत पिले 
प्राप्त गरेको मामननेछ ।  

तर श्रममकले ददएको मनवेदन वा सूचनाको हकमा कायनस्थलमा टाँस गनुन पने छै्रन । 

(३) कसैले ्यस्तो म्याद वा सूचना बझु्न ईन्कार गरेमा उि सूचना मनजको फ्याक्स 
वा ईमेल वा अन्य हवद्यतुीय सञ्चारका माध्यमबाट पठाउन सहकनेछ । ्यसरी पठाएकोमा 
अन्यथा प्रमाशणत भएकोमा बाहेक ्यस्तो म्याद वा सूचना तामेल भएको मामननेछ । 

(४) रोजगारदाताले सामूहहक रुपमा जानकारी गराउन ुपने हवषयमा कायनस्थलको सूचना 
पाटीमा सूचना टाँस गरी प्रमतष्ठानमा हक्रयािील यमुनयनहरुलाई सोको मलशखत जानकारी ददएमा 
्यस्तो जानकारी सबै श्रममकले प्राप्त गरेको मामननेछ । 

१७०.  आधारभतू पाररश्रममक तोक्नाेः (१) कायनगत रोजगारीमा रहेको श्रममकको आधारभतू पाररश्रममक 
मनधानरण तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

तर सो नतोहकएको अवस्थामा श्रममकको लामग तोहकएको न्यूनतम पाररश्रममकलाई 
आधारभतू पाररश्रममक मामननेछ । 

(२) पीस रेटको आधारमा काम गने श्रममकको लामग यस ऐन बमोशजम तोहकएको 
न्यूनतम पाररश्रममकलाई प्रमत पीसको आधारमा दरको मनधानरण तोहकए बमोशजम हनुेछ । 

१७१. व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय शे्रणीको श्रममक सम्बन्धी हविषे व्यवस्थााः (१) यस ऐनमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन कायनकारी प्रमखुको हैमसयतमा काम गने व्यवस्थापकीय 
शे्रणीको श्रममकको हकमा समयगत रोजगारीमा राख्न, सेवाका ितन सहुवधा तोक्न र सेवा अन््य 
गनन यस ऐनमा लेशखएका कुनै कुराले बाधा प¥ुयाएको मामनने छैन । 
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(२) व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय शे्रणीको श्रममकले टे्रड यमुनयनको तफन बाट सामूहहक 
माग दाबी पेि गनन, सामूहहक सौदाबाजीमा भाग मलन वा हड्तालमा सामेल हनु पाउने छैन । 

१७२. पाररश्रममक तथा अन्य सहुवधा पाउनाेः (१) रोजगारी अन््य भएको श्रममकलाई कायानलय वा 
हवभाग वा श्रम अदालतको आदेि वा फैसला बमोशजम रोजगारीमा पनुाः बहाली भएमा ्यस्तो 
श्रममकले रोजगारी अन््य भएको मममतदेशख पनुबनहाली नभएसम्मको पाररश्रममक तथा अन्य 
सहुवधा सम्बशन्धत रोजगारदाताबाट पाउनेछ ।  

(२) मदु्दाको हवषयवस्तकुो आधारमा पनुवनहाली गनुनको सट्टामा उपदफा (१) बमोशजमको 
रकमको अमतररि रोजगारदाताबाट उशचत िमतपूमतन श्रममकले पाउने गरी फैसला गनन यस 
ऐनमा लेशखएको कुनै कुराले बाधा प¥ुयाएको मामनन ेछैन । 

१७३. बीमाको रकम वहृि गनेाः मन्त्रालयले पररषद्को मसफाररसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन 
गरी यस ऐनमा उशल्लशखत औषमध उपचार बीमा तथा दघुनटना बीमाको रकम वहृि गनन    
सक्नेछ । 

१७४. अमधकार प्र्यायोजन गनन सक्नाेः यस ऐन अन्तगनत मन्त्रालय वा हवभाग वा कायानलयलाई प्राप्त 
अमधकारमध्ये केही वा सम्पूणन अमधकार कुनै कायानलय वा अमधकृतले प्रयोग गनन सक्ने गरी 
प्र्यायोजन गनन सहकनेछ । ् यसरी अमधकार प्र्यायोजन गरेकोमा सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा 
प्रकािन गनुन पनेछ ।  

१७५. असल मनयतले गरेकोमा बचाउाः यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोशजम श्रम 
मनरीिक, व्यवसायजन्य सरुिा तथा स्वास््य मनरीिक वा मनरीिणको काममा खहटएको कुनै 
कमनचारी, रोजगारदाता वा श्रममकले आफ्नो कतनव्य पालनाको मसलमसलामा असल मनयतले गरेको 
वा गनन खोजेको कुनै काम कारबाहीले कसैलाई हामन नोक्सानी हनु गएमा मनज हवरुि कुनै 
कारबाही हनुे छैन । 

तर जानाजानी वा गलत मनसायबाट गररएको कुनै कामको सन्दभनमा भने मनज व्यशिगत 
रुपमा शजम्मेवार हनुेछ । 

१७६. मन्त्रालयको हविषे अमधकाराः यस ऐन बमोशजम श्रम अदालतमा हवचाराधीन हवषयमा बाहेक 
कायानलय वा हवभागमा परेको मनवेदनमा लामो समयसम्म मनणनय नभई पिले हैरानी व्यहोनुन 
परेको भने्न कुरा जानकारी हनु आएमा वा मनवेदनमा समावेि भएको हवषयवस्त ुजहटल हनु 
गएको कारणबाट ्यस्तो मनवेदन उपर मन्त्रालयबाट कारबाही हनु उपयिु देशखएमा ्यस्तो 
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मनवेदन मन्त्रालयबाट हेरी मनणनय गनन यो ऐनमा अन्यत्र लेशखएको कुनै कुराले बाधा पगेुको 
मामनने छैन । ्यसरी भएको मनणनयलाई िरुु मनकायले गरेको मनणनय मामननछे र सो मनणनय 
उपर शचत्त नबझेुमा शचत्त नबझु्ने पिले श्रम अदालतमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

१७७.  श्रम समन्वय समममताः (१) हवभागको महामनदेिकको अध्यितामा तोहकए बमोशजमका सदस्य 
रहेको केन्रीय स्तरमा एक श्रम समन्वय समममत रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको समममतको काम, कतनव्य र अमधकार तोहकए बमोशजम 
हनुेछ ।  

१७८.  सङ्खक्रमणकालीन व्यवस्थााः (१) यो ऐन जारी हुँदाका बखत स्थायी सेवामा रहेको श्रममक यस 
ऐन बमोशजम स्वताः मनयममत रोजगारीमा रहेको श्रममक मामननेछ । 

(२) यो ऐन जारी हुँदाका बखत करार, ज्यालादारी वा अन्य जनुसकैु तररकाले रोजगारीमा 
रहेको भए तापमन पररच्छेद–३ बमोशजम रोजगार सम्झौता गनुन पनेछ । ्यसरी रोजगार 
सम्झौता गदानका बखत खाईपाई आएको पाररश्रममक तथा सहुवधालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको 
तीन महहनामभत्र ऐन बमोशजम भिुान गनुन पने सञ्चय कोषको रकम र अन्य सहुवधामा समायोजन 
गनन यस ऐनमा लेशखएको कुनै व्यवस्थाले असर पारेको मामनने छैन । 

(३) यो ऐन जारी हुंदाका बखत प्रचमलत कानून वा सामूहहक सम्झौताद्वारा ऐनमा 
उल्लेख गररएभन्दा बढी सहुवधा प्राप्त गरररहेको श्रममकको सेवा, ितन र सहुवधामा यस ऐनमा 
उशल्लशखत कुनै कुराले प्रमतकूल असर पारेको मामनने छैन । 

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लामग ऐनमा तोहकएको सहुवधा तोहकएको मनकायमा 
पठाई बाँकी सहुवधा अन्य िीषनकमा ममलान गरी प्रदान गनुन पनेछ । 

(५) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा अगामड श्रम ऐन, २०४८ तथा टे्रड यमुनयन ऐन, २०४९ 
बमोशजम कायानलय, श्रम अदालत वा अन्य अदालतबाट भएको फैसला कायानन्वयन नभएको भए 
यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले एक वषनमभत्र मनवेदन गरेमा ्यस्तो फैसला, मनणनय वा आदेि यसै 
ऐन बमोशजम भएको मानी कायानन्वयन गनुन गराउन ुपनेछ । 

                                                           
  केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वारा थप । 
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(६) सामाशजक सरुिा सम्बन्धमा छुटै्ट कानूनी व्यवस्था नभएसम्म श्रम ऐन, २०४८ 
को दफा ३७ तथा बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ बमोशजम खडा भएको कल्याणकारी कोष 
साहवक बमोशजम सञ्चालन हनुेछ । 

(७) यस ऐन बमोशजम अदालत गठन नभएसम्मका लामग यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत 
रहेको अदालत कायम रहनेछ ।  

१७९.  यस ऐन बमोशजम हनुाेः यस ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा लेशखएको कुरामा यस ऐन 
र मनयमावली बमोशजम र अन्य कुराको हकमा प्रचमलत कानून बमोशजम हनुेछ । 

१८०. यो ऐन लागू नहनुाेः (१) देहायको हवषयमा देहाय बमोशजम हनुेछाः– 

(क)  नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल र राहष्ट्रय अनसुन्धानका 
सम्बन्धमा यो ऐन लागू हनुे छैन । 

(ख)  मनजामती सेवाको हकमा प्रचमलत मनजामती सेवा सम्बन्धी कानूनको 
व्यवस्था लागू हनुेछ । 

(२) हविेष कानूनद्वारा गठन हनुे सेवा र हविेष आमथनक िेत्रको हकमा प्रचमलत नेपाल 
कानूनमा नै सेवाका ितन र सहुवधाहरु उल्लेख भएको रहेछ भने ्यस्तो सेवामा सोही बमोशजम 
हनुेछ । 

(३) कुनै श्रममकको पाररश्रममक, सेवाका ितन र सहुवधा सम्बन्धमा प्रचमलत नेपाल 
कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएमा ्यस्तो श्रममकको पाररश्रममक सेवाका ितन र सहुवधाको हकमा 
यो ऐनको व्यवस्था स्वताः लागू हनुेछ । 

(४) कुनै श्रममकको सम्बन्धमा यो ऐन लागू नहनुे भनी मनणनय, आदेि वा फैसला गदान 
यस ऐनद्वारा प्रदत्त अमधकार तथा सहुवधा ्यस्तो श्रममकको हकमा कुन कानून बमोशजम प्रदान 
गररएको छ सोसमेत खलुाई मनणनय, आदेि वा फैसला गनुन पनेछ ।  

(५) श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ लागू हनुे प्रमतष्ठानका रोजगारदाताले यस ऐन 
बमोशजम रोजगार सम्झौता गरेमा वा ्यस्तो प्रमतष्ठानको श्रममक र रोजगारदाताबीच यस ऐनको 
व्यवस्था लागू हनुे सम्झौता गरेमा ्यस्तो श्रममकको हकमासमेत यस ऐनको व्यवस्था लागू 
हनुेछ । 
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१८१. मनदेशिका तथा कायनहवमध बनाई लागू गनेाः (१) मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयमको कायानन्वयन गनन आवश्यक मनदेशिका तथा कायनहवमध बनाई लागू गनन     
सक्नेछ । 

(२) रोजगारदाताको वस्तगुत संघ वा महासंघ र टेड्र यमुनयन संघ वा महासंघहरुले 
श्रम सम्बन्धी नीमतगत हवषयमा असल श्रम अभ्यास संहहता बनाउन र कायानन्वयन गनन   
सक्नेछन ्। 

१८२. मनयम बनाउन ेअमधकाराः (१) यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक मनयमहरु 
बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनयम बनाउँदा हविेष प्रकृमतका व्यवसाय, सेवा, उद्योग वा 
अनौपचाररक िेत्रको हकमा छुट्टाछुटै्ट मनयम बनाउन सक्नेछ । 

१८३.  खारेजी र बचाउाः (१) देहाय बमोशजमका ऐनहरु खारेज गररएका छन ्ैाः–  

(क)  श्रम ऐन, २०४८, 

   (ख) औद्योमगक प्रशििाथी तालीम ऐन, २०३९, 

   (ग)  मनवशृत्त कोष ऐन, २०४२ । 

(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत ऐन बमोशजम कारबाही भई मबचाराधीन मदु्दाहरु श्रम 
अदालतमा सने छन ्।  

(३) उपदफा (१) मा उशल्लशखत ऐन बमोशजम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन 
बमोशजम भए गरेको मामननेछ ।  

                                                           
 केही नेपाल  ऐन संिोधन गने ऐन, 2075 द्वारा संिोमधत । 
रष्टव्याः "श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय" को सट्टा हाल "श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुिा मन्त्रालय" रहेको ।  


