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श्रभ  ननमभावरी, २०७५ 

 

श्रभ  ऐन, २०७४ को  दपा १८२ रे  ददएको  अनधकाय  प्रमोग  गयी  नेऩार  सयकायरे  

देहामका  ननमभहरु  फनाएको  छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायम्म्बक 

1. सॊम्ऺप्त  नाभ  य  प्रायम्ब:  (१)  मी  ननमभहरुको  नाभ " श्रभ  ननमभावरी,२०७५"  यहेको छ । 

(२)  मो ननमभावरी  तरुुन्त  प्रायम्ब  हनुेछ। 

2. ऩरयबाषा: ववषम वा  प्रसङ्गरे  अको  अथथ  नरागेभा  मस  ननमभावरीभा, 
(क) "ऐन" बन्नारे श्रभ ऐन, २०७४ सम्झन ुऩछथ।  
(ख) "भन्रारम"  बन्नारे नेऩार सयकाय, श्रभ, योजगाय तथा साभाम्जक सयुऺा भन्रारम 

सम्झन ु ऩछथ।  

(ग) "ववबाग" बन्नारे श्रभ तथा व्मवसामजन्म सयुऺा ववबाग सम्झन ुऩछथ। 

(घ) "कामाथरम" बन्नारे श्रभ कामाथरम सम्झन ुऩछथ। 

 

ऩरयच्छेद -२ 

योजगाय  सम्फन्धी व्मवस्था    
3. ननमनभत योजगायी् (१) ऐनको  दपा १०  को उऩदपा (२) फभोम्जभ कुनै योजगायी ननमनभत  हो वा 

होइन बने्न प्रश्न उठेभा सम्फम्न्धत योजगायदाता वा श्रनभकरे सो फायेभा मवकन गरयददन कामाथरम सभऺ 
ननवेदन ददन सक्नेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ कसैको ननवेदन ऩयेभा कामाथरमरे एक भवहनानबर श्रनभकरे 
गरयआएको काभको प्रकृनत य देहामका कुया  सभेतको आधायभा त्मस्तो योजगायी ननमनभत योजगायी हो 
वा होइन बने्न फाये ननणथम ददन ुऩनेछ्-  

(क)  कुनै श्रनभकराइथ काभ गनथ तोवकएको अवनध सवकएऩनछ त्मस्तो काभराइथ ननयन्तयता ददन ु
ऩने वा नऩने य ननयन्तयता ददन ुऩने बए तत्कार अको श्रनभक आवश्मक ऩने वा नऩने,  

(ख) त्मस्तो काभ सम्ऩन्न गने अवनध नतोवकए को बए ननमनभत रुऩभा एक वषथबन्दा फढी 
अवनध काभ गयेको हो, होइथन। 

(३) उऩननमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन ऐन वा मस ननमभावरी फभोम्जभ 
ववबागभा ददएको कुनै ननवेदन वा अदारतभा ऩयेको कुनै भदु्दाभा कुनै योजगायी ननमनभत हो वा होइन बने्न 
प्रश्न उठेभा ववबाग वा अदारतरे सो ववषमभा सभेत ननणथम ददन सक्नेछ।     

4. योजगाय सम्झौता गदाथ वववयण खरुाउन ुऩने  ् ऐन य मस ननमभावरी फभोम्जभ श्रनभक य योजगायदाताफीच 
गरयन े  योजगाय  सम्झौताभा  ऐनको दपा ११ को  उऩदपा (३) भा उल्रेख गरयएका ववषमका अनतरयक्त 
देहामका  वववयण सभेत खरुाउन ुऩनेछ:– 

(क)  योजगायीको प्रकाय,  
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(ख)  श्रनभकरे गनुथऩने भखु्म काभ य ऩद, 
(ग) ऐनको दपा १०८ फभोम्जभ फनेको ववननमभावरी सम्झौताको अनबन्न अङ्ग हनुे 

कुया, 
(घ)  योजगाय  सम्झौता  बएको  स्थान, सभम य सो सम्झौता रागू हनु ेनभनत, 
(ङ)    श्रनभकरे ददने सेवा वा काभ सम्फन्धी  अन्म आवश्मक शतथहरु ।   

5. श्रनभकराई  जगेडा  याख्दा सूचना ददन ु ऩने  ्  (१) ऐनको दपा १५ को उऩदपा  (१) फभोम्जभ कुनै 

श्रनभकराई जगेडाभा याख्न ुअम्घ योजगायदातारे सोको सूचना सम्फम्न्धत श्रनभकराइथ ददन ुऩनेछ।  
(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सूचनाभा देहामका कुयाहरू खरुाउन ुऩनेछ्- 

(क) श्रनभकराई जगेडाभा याख्न ुऩने कायण, 
(ख) जगेडाभा याख्न ुऩने अवनध, 
(ग) जगेडाभा याम्खएका श्रनभकको नाभ, ऩद, कामथयत शाखा वा एकाइ य कामथवववयण, 
(घ) जगेडाभा यहेको अवनधबय श्रनभकराइथ ऐनको दपा ३९ फभोम्जभ ननजरे खाइऩाइ 

आएको  ऩारयश्रनभकको आधा ऩारयश्रनभक ददने कुया, 
(ङ) योजगायदातारे आवश्मक ठानेका अन्म कुयाहरू । 

(३) श्रनभकराई आॊम्शक रुऩभा जगेडा याख्दा सम्बव बएसम्भ सभान प्रकृनतको काभभा 
आरोऩारो गयी जगेडाभा याख्न ेव्मवस्था नभराउन ुऩनेछ य त्मसयी आरोऩारो  याम्खएको कुया सभेत 
उऩननमभ (१) फभोम्जभको सूचनाभा उल्रेख गनुथ ऩनेछ। 

6. श्रनभकराई अन्म ननकाम वा सभमभा काभभा रगाउन सवकने  ् (१) मस ननमभावरीभा अन्मर जनुसकैु 
कुया रेम्खएको बए ताऩनन योजगायदातारे  ऐनको दपा १५ फभोम्जभ जगेडाभा याखेको कुनै श्रनभकराइथ 
सो अवनधभा सोही प्रनतष्ठानको अन्म ववबाग, एकाइ वा प्रनतष्ठान भातहतको अन्म ननकामभा काभभा 
रगाउन सक्नेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ काभभा रगाइएको श्रनभकराइथ ननजको स्वीकृनत नफना ननजरे गयी 
आएसयहको काभबन्दा न्मूनस्तयको काभभा रगाउन वा ननजरे खाइऩाइ आएको बन्दा कभ ऩारयश्रनभक 
तथा सवुवधा ऩाउने गयी काभभा रगाउन ऩाइने छैन।  

(३) ऐनको दपा १५ को उऩदपा  (१) भा उम्ल्रम्खत कायण फाहेक अन्म कुनै भनानसफ 
कायणफाट प्रनतष्ठान सञ्चारन हनु नसकेभा योजगायदातारे त्मसयी प्रनतष्ठान सञ्चारन हनु नसकेको ददन 
वा सभमको सट्टा अन्म कुनै ददन वा सभमभा श्रनभकराइथ काभभा रगाउन सक्नेछ। 

(४) मस ननमभ फभोम्जभ अन्म ननकाम वा सभमभा श्रनभकराइथ काभभा रगाउॉदा ऐनको दपा 
२८ ववऩयीत नहनुे गयी रगाउन ुऩनेछ ।  

(५) योजगायदातारे ऐन वा मस ननमभावरी फभोम्जभ श्रनभकराइथ जगेडाभा याख्दा श्रनभक 
आऩूनतथकताथ भापथ त काभभा रगाइएका श्रनभकराइथ सभेत जगेडाभा याख्न सक्नेछ। मसयी जगेडाभा 
याम्खएको सूचना प्रनतष्ठानरे सम्फम्न्धत श्रनभक आऩूनतथकताथराइथ ददन ुऩनेछ। 

(६) उऩननमभ (५) फभोम्जभ जगेडाभा यहेको श्रनभकरे सम्फम्न्धत योजगायदाताफाट ऐन तथा 
मस ननमभावरी फभोम्जभको ऩारयश्रनभक तथा सवुवधा प्राप्त गनेछ। 
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ऩरयच्छेद-३ 

श्रभ  इजाजत  य  श्रभ  स्वीकृनत 

7. श्रभ  इजाजतको रानग ननवेदन ददन ुऩने्  (१) कुनै योजगायदातारे ववदेशी नागरयकराई काभभा रगाउन ु
अम्घ श्रभ इजाजतको रानग अनसूुची-१ फभोम्जभको ढाॉचाभा ववबागभा ननवेदन ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन ददॉदा ननवेदनसाथ देहामका वववयण एवॊ कागजात सॊरग्न गनुथ 
ऩनेछ्- 

(क)  ऐनको दपा २२ को उऩदपा  (३) फभोम्जभ देहामका कुया खरुाइथ प्रकाशन गयेको 
ववऻाऩनको सक्कर प्रनत्…  

(१)  प्रनतष्ठानको रानग आवश्मक ऩद, सङ्खख्मा य गनुथ ऩने भखु्म काभ, 
(२) आवश्मक न्मूनतभ शैम्ऺक मोग्मता, अनबुव तथा तारीभ, 
(३) छनौट  ववनध, 
(४) दयखास्त ददने अम्न्तभ नभनत य स्थान, 
(५) दयखास्तसाथ सॊरग्न गनुथऩने  वववयण एवॊ कागजात आदद । 

(ख)  याहदानी (कम्तीभा छ भवहना म्माद बएको) को प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ, 
(ग)  सम्फम्न्धत  ववदेशी  नागरयकको  व्मम्क्तगत वववयण (फामोडाटा), 
(घ) योजगायदातारे प्रचनरत कानून फभोम्जभ नतनुथऩने कय चकु्ता गयेको प्रभाण, 
(ङ)  खण्ड (क) फभोम्जभ गयेको ववऻाऩन अनसुाय कुनै नेऩारी नागरयकरे दयखास्त 

ददएको बए त्मस्तो दयखास्तवाराको मोग्मता, दऺता तथा श्रनभक छनौट प्रविमा 
सम्फन्धी सॊम्ऺप्त वववयण, 

(च)  नेऩारी नागरयकराई  दऺ  फनाई  ववदेशी  श्रनभकराई  प्रनतस्थाऩन गने कामथ मोजना, 
(झ) नेऩार सयकाय, गहृ भन्रारमको कामथ सहभनत आवश्मक ऩने बए त्मस्तो कामथ 

सहभनतऩरको प्रनतनरवऩ।  

 (३) योजगायदातारे ऐनको दपा २२ को उऩदपा (३) फभोम्जभ प्रकाशन गयेको ववऻाऩन  

भन्रारमको योजगाय ऩोटथरभा सभेत याख्न ुऩनेछ। 

8. इजाजतऩर ददन ुऩने् (१) ननमभ  ७ को उऩननमभ (१) फभोम्जभ श्रभ इजाजतको रानग ननवेदन ऩयेभा 
ववबागरे ननवेदनसाथ सॊरग्न वववयण कागजातका आधायभा आवश्मक जाॉचफझु गनुथ ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन जाॉचफझु गदाथ ववबागरे आवश्मक ठानेभा योजगायदातासॉग 
कुनै थऩ कुया फझु्न वा सो सम्फन्धभा सात ददननबर प्रनतवेदन ऩेश गनथ कामाथरमराइथ ननदेशन  ददन 
सक्नेछ।  

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ जाॉचफझु गदाथ व्महोया भनानसफ देखेभा ववबागरे ननमभ १० को 
उऩननमभ (१) फभोम्जभको दस्तयु नरइथ तीस ददननबर योजगायदाताराइथ अनसूुची…२ फभोम्जभको ढाॉचाभा 
श्रभ इजाजत ददन ुऩनेछ। 

(४) उऩननमभ (१) फभोम्जभ जाॉचफझु गदाथ ननवेदकराइथ श्रभ इजाजत ददन ननभल्ने देम्खएभा 
ववबागरे सात ददननबर सोको नरम्खत जानकायी ननवेदकराइथ ददन ुऩनेछ। 
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9. श्रभ स्वीकृनतको रानग ननवेदन ददन ुऩने  ्(१) कुनै ववदेशी नागरयकरे नेऩारभा काभ गनथ चाहेभा ऐनको 
दपा २३ को उऩदपा (१) फभोम्जभ श्रभ स्वीकृनतको रानग अनसूुची-३ फभोम्जभको ढाॉचाभा ववबाग 
सभऺ ननवेदन ददन सक्नेछ।  

 (२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन ददॉदा ननवेदनसाथ देहामका वववयण कागजात सॊरग्न गनुथ 
ऩनेछ्- 

(क) याहदानी (कम्तीभा छ भवहना म्माद बएको) को प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ, 
(ख) सम्फम्न्धत काभको रानग शैम्ऺक मोग्मता, सीऩ वा ऻान वा दऺताको प्रभाणऩर 

आवश्मक ऩने बए सोको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ, 

(ग) योजगायदातारे ननवेदकराइथ योजगायी ददने स्वीकायोम्क्त ऩर, 
(घ) नेऩार सयकाय, गहृ भन्रारमको कामथ सहभनत आवश्मक ऩने बए त्मस्तो कामथ 

सहभनतऩरको प्रनतनरवऩ। 

(३) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन ववदेशी नागरयकरे श्रभ स्वीकृनतको 
रानग ननवेदन ददॉदा आफ्नो देशभा यहेको नेऩारी याजदूतावास वा कूटनीनतक ननमोग वा सो भरुकु 
सभेत हेने म्जम्भेवायी बएको अन्म भरुकुभा यहेको नेऩारी याजदूतावास वा कूटनीनतक ननमोग भापथ त 
ददन सक्नेछ।  

(४) उऩननमभ (१) फभोम्जभ कसैको ननवेदन ऩयेभा सम्फम्न्धत याजदूतावास वा कूटनीनतक 
ननमोगरे सात ददननबर त्मस्तो ननवेदन ववबागभा ऩठाइददन ुऩनेछ।  

(५) उऩननमभ (१) वा (३) फभोम्जभ ननवेदन ऩयेभा ववबागरे ननवेदनसाथ प्राप्त वववयण 
कागजातको आधायभा आवश्मक जाॉचफझु गनेछ । त्मसयी जाॉचफझु गदाथ ननवेदकको मोग्मता य 
उऩमकु्तता मवकन गनथ ननवेदकको अन्तवाथताथ नरन वा सीऩ ऩयीऺण गनथ सक्नेछ।  

(६) उऩननमभ (१) वा (३) फभोम्जभ ननवेदकरे श्रभ स्वीकृनत भाग गयेको काभ वा सेवाको 
सम्फन्धभा नेऩारी जनशम्क्त ऩमाथप्त बएभा श्रभ स्वीकृनत ददइने छैन।  

(७) उऩननमभ (५) फभोम्जभ जाॉचफझु गदाथ श्रभ स्वीकृनत ददन भनानसफ देखेभा ववबागरे ननमभ 
१० को उऩननमभ (१) फभोम्जभको दस्तयु नरइथ ननवेदन ऩयेको तीस ददननबर ननवेदकराइथ अनसूुची…४ 
फभोम्जभको ढाॉचाभा श्रभ स्वीकृनत ददन ुऩनेछ। 

(८) उऩननमभ (५) फभोम्जभ जाॉचफझु गदाथ ननवेदकराइथ श्रभ स्वीकृनत ददन ननभल्ने देम्खएभा 
ववबागरे सोको जानकायी सात ददननबर ननवेदकराइथ ददन ुऩनेछ। 

10. श्रभ इजाजत तथा श्रभ स्वीकृनत दस्तयु: (१) ननमभ ७ फभोम्जभ श्रभ इजाजत वा ननमभ ९ फभोम्जभ 
श्रभ स्वीकृनतको रानग देहाम फभोम्जभको दस्तयु राग्नेछ्– 

(क) छ भवहनासम्भको अवनधको रानग प्रनतव्मम्क्त ऩन्र हजाय रूऩैमाॉ, 
(ख)  छ भवहनाबन्दा फढी अवनधको रानग प्रनतव्मम्क्त फीस हजाय रूऩैमाॉ। 

(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन भन्रारमरे नेऩार याजऩरभा सूचना 
प्रकाशन गयी आवश्मकता अनसुाय दस्तयु हेयपेय गनथ सक्नेछ। 

(३) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन ववदेशम्स्थत नेऩारी याजदूतावास वा 
कूटनीनतक ननमोग भापथ त श्रभ स्वीकृनतको रानग ननवेदन ददॉदा उऩननमभ (१) भा उल्रेख बए 
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फयाफयको ऩरयवत्मथ ववदेशी भदु्राभा सम्फम्न्धत नेऩारी याजदूतावास वा कूटनीनतक ननमोगभा दस्तयु 
फझुाउन सवकनेछ। 

11. श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनतको अवनध् (१)  ननमभ ८ वा ननमभ ९ फभोम्जभ कुनै ववदेशी 
नागरयकराइथ श्रनभकको रूऩभा काभभा रगाउन श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत ददॉदा साभान्मतमा 
त्मस्तो ववदेशी नागरयकको सम्फन्धभा गहृ भन्रारमफाट जायी बएको कामथ सहभनतको अवनधबन्दा फढी 
नहनुे गयी श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत ददन ुऩनेछ।  

(२) ननमभ ८ वा ननमभ ९ फभोम्जभ श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत ददॉदा ववम्शष्ठ दऺ प्राववनधक 
ववदेशी श्रनभकराइथ फढीभा ऩाॉच वषथसम्भ य अन्म ववदेशी श्रनभकराइथ फढीभा तीन वषथसम्भको रानग श्रभ 
इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत ददन सवकनेछ।   

(३) उऩननमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन ववशेष ऩरयम्स्थनतभा देशको शैम्ऺक, 

साभाम्जक, ववऻान प्रववनध य गैय नापाभरुक सॊघ, सॊस्था जस्ता ऺेरभा ववशेष मोगदान गयेका, याष्ट्रवहत य 
जनकल्माणभा उल्रेखनीम मोगदान गयेका ववदेशी श्रनभक राई ववबागरे भन्रारमको स्वीकृनत नरई 
फढीभा दईु वषथसम्भ श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनतको अवनध थऩ गनथ सक्नेछ।   

12. श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनतको अवनध थऩको रानग ननवेदन ददन ुऩने: (१) योजगायदातारे  ननमभ ८ 
वा ननमभ ९ फभोम्जभ श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत प्राप्त गयी आफ्नो प्रनतष्ठानभा कामथयत ववदेशी 
श्रनभकको श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनतको अवनध थऩ गनथ चाहेभा त्मस्तो अवनध सभाप्त हनुबुन्दा तीस 
ददन अगावै देहामका वववयण कागजात सवहत ववबागसभऺ ननवेदन ददन ुऩनेछ:–   

(क)  ववदेशी श्रनभकको कामथ सम्ऩादन स्तय,  

 (ख) नेऩार सयकाय, गहृ भन्रारमको कामथ सहभनत आवश्मक ऩने बए त्मस्तो कामथ 
सहभनतऩरको प्रनतनरवऩ, 

(ग)  ववदेशी श्रनभकराई िभश् प्रनतस्थाऩन गदै नेऩारी नागरयकराई दऺ फनाउन ऩेश 
बएको मोजनाको प्रगनत वववयण,  

(घ)  ननमभ १० को उऩननमभ (१) फभोम्जभको दस्तयु फझुाएको यनसद वा ननस्सा,  

(ङ) ववबागरे आवश्मक ठानेका अन्म कागजात वववयणहरु ।  

 (२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ प्राप्त ननवेदन जाॉचफझु गदाथ व्महोया भनानसफ देखेभा ववबागरे 
ननमभ ११ को उऩननमभ (३) को अधीनभा यही त्मस्तो ववदेशी श्रनभकको श्रभ इजाजत वा श्रभ 
स्वीकृनतको अवनध थऩ गरयददन सक्नेछ। 

13. ववदेशी श्रनभकको सङ्खख्मा तथा अनबरेख : (१) ववदेशी रगानी बएको वा ववदेशी सहमोगफाट सञ्चानरत 
कुनै प्रनतष्ठानभा ववदेशी नागरयकराइथ काभभा रगाउॉदा नेऩार सयकाय य त्मस्तो ववदेशी सयकाय वा 
सॊस्थाफीच कुनै सम्झौता बएको यहेछ बने सोही सम्झौताभा उल्रेख बएको सङ्खख्माभा य त्मस्तो 
सम्झौता नबएकोभा फढीभा तीन जना ववदेशी नागरयकराइथ अनबरेख याखी त्मस्तो प्रनतष्ठानभा काभ गनथ 
श्रभ इजाजत ददन सवकनेछ।  

(२) कूटनीनतक उन्भमु्क्त ऩाउने वा नेऩार सयकायसॉग बएको कुनै सम्झौता फभोम्जभ श्रभ 
इजाजत नरन ुनऩने अवस्थाभा फाहेक कुनै ऩनन योजगायदातारे आफ्नो प्रनतष्ठानभा चावहने कुर 
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श्रनभकको ऩाॉच प्रनतशतसम्भको सङ्खख्मा बन्दा फढी हनुे गयी ववदेशी श्रनभकराइथ काभभा रगाउन ऩाउने 
छैन।  

(३) ऐनको दपा २३ को उऩदपा ( २) फभोम्जभ नेऩार सयकायसॉग बएको कुनै सम्झौता 
फभोम्जभ श्रभ स्वीकृनत नरन ुनऩने य ननमभ ८ वा  ननमभ ९ फभोम्जभ श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत 
प्राप्त ववदेशी श्रनभकको अद्यावनधक अनबरेख ववबागरे अनसूुची-५ फभोम्जभको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ। 

(४) ऐनको दपा २३ फभोम्जभ श्रभ स्वीकृनत नरन ुनऩने य दपा २४ फभोम्जभ श्रभ इजाजत 
नरनऩुने श्रनभकराइथ काभभा रगाउने योजगायदातारे त्मस्ता श्रनभकको अनसूुची…५ फभोम्जभ ववबागभा 
अनबरेख याख्न रगाउन ुअम्घ कुटनीनतक उन्भमु्क्त ऩाउने वा नेऩार सयकायसॉग बएको सम्झौता 
फभोम्जभ दस्तयु नराग्ने बनी उल्रेख बएको फाहेक ननमभ १० को उऩननमभ (१) फभोम्जभको दस्तयु 
ववबागभा फझुाउन ुऩनेछ। 

(५) ऐन फभोम्जभ अनबरेख याख्न ुऩने श्रनभकराइथ अनबरेख नयाखी काभभा रगाएको ऩाइएभा 
ववबागरे त्मस्तो श्रनभकराइथ काभभा रगाउने योजगायदाताराइथ ननमभ १० को उऩननमभ (१) फभोम्जभ 
राग्ने दस्तयुको दोब्फय दस्तयु नतनथ रगाइथ त्मस्तो श्रनभकको अनबरेख याख्नछे।  

14. श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत खायेज गनथ सक्ने् ऐन तथा मस ननमभावरी फभोम्जभ प्रदान गरयएको 
श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत ववबागरे देहामको अवस्थाभा खायेज गनथ सक्नेछ:–   

(क) श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत प्राप्त व्मम्क्तराइथ नेऩार सयकाय, गहृ भन्रारमफाट 
प्रदान गरयएको कामथ सहभनत यद्द बएभा,  

(ख) श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत प्राप्त व्मम्क्तरे नेऩार सयकायराई फझुाउन ुऩने कय, 
याजस्व, दस्तयु वा कुनै फाॉकी फक्मौता तोवकएको अवनधनबर नफझुाएभा, 

(ग) श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत प्राप्त व्मम्क्त प्रचनरत कानून फभोम्जभ पौजदायी 
अनबमोगभा अदारतफाट दोषी प्रभाम्णत बएभा,  

(घ) श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत प्राप्त व्मम्क्तराइथ नेऩारभा काभ गनथ ददन यावष्ट्रम 
सयुऺाको दृविरे उऩमकु्त नदेम्खएभा, 

(ङ) प्रचनरत कानून फभोम्जभ ववदेशी नागरयकरे वहन गनुथऩने म्जम्भेवायी ऩूया नगयेभा, 
ऩारना गनुथ ऩने आचयण प्रनतकूर काभ गयेको ऩाइएभा वा सावथजननक सदाचाय य 
नैनतकता प्रनतकूर हनुे कुनै काभ गयेभा। 

 

15. अनगुभन गनुथ ऩने : (१) ननमभ ८ वा ननमभ ९ फभोम्जभ श्रभ इजाजत वा श्रभ स्वीकृनत प्राप्त गयी काभ 
गयेका श्रनभक य ननमभ १३ को उऩननमभ (३) फभोम्जभ अनबरेख याम्खएका ववदेशी श्रनभकको 
सम्फन्धभा अनगुभन गने, गयाउने म्जम्भेवायी ववबागको हनुेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ अनगुभन गदाथ कुनै ववदेशी नागरयकरे ऐन वा मस ननमभावरी 
फभोम्जभ श्रभ इजाजत वा श्रभ  स्वीकृनत ननरइथ वा अनबरेख नयाखी कुनै प्रनतष्ठानभा काभ गयेको 
ऩाइएभा ववबागरे त्मस्तो ववदेशी नागरयकराइथ तरुून्त काभफाट हटाउन सम्फम्न्धत योजगायदाताराइथ 
आदेश ददनेछ। 
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ऩरयच्छेद - ४ 

काभ गने सभम तथा  ऩारयश्रनभक   

16. काभ गने सभमको ननधाथयण् (१) योजगायदातारे प्रनतष्ठानको काभको प्रकृनतको आधायभा प्रनतष्ठानभा 
काभ गने सभमको ननधाथयण गयी सोको जानकायी सफै श्रनभकराइथ गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ काभ गने सभम ननधाथयण गदाथ योजगायदातारे प्रनतष्ठानको काभको 
प्रकृनतको आधायभा श्रनभकराइथ आरोऩारोभा काभभा रगाउन सवकने गयी सभम ननधाथयण गनथ 
सक्नेछ।  

17. ववश्राभको रानग थऩ सभम ददन ुऩने्  योजगायदातारे तीन फषथ  उभेय ननाघेको म्शश ुबएका भवहरा 
श्रनभकराइथ म्शशरुाइथ स्तनऩान तथा हेयचाहको रानग य गबथवती भवहरा श्रनभकराइथ ऐनको दपा २८ 
को उऩदपा (२) फभोम्जभको ववश्राभको सभम फाहेक एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी थऩ आधा 
घण्टा ववश्राभको रानग सभम ददन ुऩनेछ।त्मसयी प्रदान गरयएको थऩ ववश्राभको सभमराई काभ गने 
सभमभा गणना गरयनेछ। 

18. जन्भ दताथ प्रभाण ऩर ऩेश गनुथऩने: (१) प्रसूनत नफदाभा फसेको भवहरा श्रनभकरे त्मस्तो नफदा सभाप्त 
बएको नभनतरे तीन भवहनानबर म्शशकुो जन्भ दताथ प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ य  त्मस्तो प्रभाणऩर नबए 
म्शश ुजन्भेको अस्ऩतार वा स्वास््मचौकीफाट जायी बएको म्शश ुजन्भेको प्रभाण कागज (फथथ 
सवटथवपकेट) को प्रनतनरवऩ योजगायदाता सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ । 

 (२) उवऩनमभ (१) फभोम्जभको जन्भदताथ प्रभाणऩर ऩेश गयेऩनछ योजगायदातारे त्मस्तो 
श्रनभकको प्रसूनत नफदा स्वीकृत गरयददन ुऩनेछ।  

(३) कुनै भवहरा श्रनभक वा श्रनभकको ऩत्नीफाट भतृ म्शश ुजन्भेभा वा ननजको गबथ ऩतन 
बएकोभा त्मस्तो श्रनभकरे ऐन वा मस ननमभावरी फभोम्जभ ऩाउने प्रसूनत नफदा तथा सवुवधाको रानग 
सम्फम्न्धत अस्ऩतार वा स्वास््म चौकीफाट म्शश ुजन्भेको प्रभाण कागज (फथथ सवटथवपकेट) वा गबथऩतन 
बएको कुया जननने स्वास््म जाॉच प्रनतवेदन (भेनडकर रयऩोटथ) ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

19. ऩारयश्रनभक कट्टा गने तरयका: (१) ऐनको दपा ३८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोम्जभ कुनै 
श्रनभकरे नतनथ फझुाउन ुऩने यकभ ननजको ऩारयश्रनभकफाट कट्टा गनुथ ऩदाथ त्मस्तो यकभ कट्टा गनथ 
ददइएको आदेश वा ननणथमभा अवनध तोवकएकोभा सोही अवनध नबर य अवनध नतोवकएकोभा त्मस्तो 
श्रनभकरे ऩाउने भानसक ऩारयश्रनभकको ऩचास प्रनतशतभा नफढाई त्मस्तो आदेश वा ननणथम फभोम्जभको 
यकभ असरु नबएसम्भ कट्टा गनुथ ऩनेछ। 

(२) योजगायदातारे श्रनभकराइथ ननजको ऩारयश्रनभकफाट कट्टा हनुे गयी कुनै सेवा सवुवधा उऩरब्ध 
गयाएको यहेछ बने त्मस्तो सेवा वा सवुवधा उऩरब्ध गयाए फाऩत श्रनभकको ऩारयश्रनभकफाट यकभ कट्टा 
गदाथ भानसक ऩारयश्रनभकको फढीभा तेत्तीस प्रनतशतका दयरे कट्टी गनथ सक्नेछ। 

(३) कुनै श्रनभकरे ऐनको दपा ३८ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोम्जभको कायणफाट 
योजगायदाताराइथ कुनै यकभ नतनथ फझुाउन ऩने बएभा त्मस्तो यकभ ननजको भानसक ऩारयश्रनभकको 
फढीभा तेत्तीस प्रनतशतका दयरे कट्टा गनथ सक्नेछ।  

(४) उऩननमभ (१), (२) य (३) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन योजगायीको अन्त्म हनुे 
सभमको कायणफाट तेत्तीस प्रनतशतका दयरे भार त्मस्तो यकभ असरु हनुे अवस्था नदेम्खएभा 
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योजगायदातारे त्मस्तो श्रनभकको योजगायी अवनध, सभम वा काभको आधायभा सोबन्दा फढी दयभा 
ऩारयश्रनभक कट्टा गनथ सक्नेछ। 

(५) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन ऐनको  दपा ३८ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (छ) फभोम्जभ साभूवहक सम्झौताभा नै ऩारयश्रनभकफाट कट्टा गरयने यकभको प्रनतशत 
ननधाथयण बएकोभा सोही फभोम्जभ हनुेछ। 

(६) मस ननमभ फभोम्जभ कट्टा गरयने यकभको प्रनतशतको ननधाथयण गदाथ श्रनभकरे टे्रड 
मनुनमनराइथ फझुाउन ुऩने शलु्क, साभूवहक सौदाफाजी शलु्क य नागरयक रगानी कोषभा जम्भा गनुथ ऩने 
यकभ छुट्याइथ फाॉकी हनु आउने यकभको आधायभा गनुथ ऩनेछ। 

20. साप्तावहक नफदाको ऩारयश्रनभक ददन ुऩने : योजगायदातारे साप्तावहक नफदाभा यहेको श्रनभकराई त्मसयी 
नफदा फसेको अवनधको सभेत ऩारयश्रनभक ददन ुऩनेछ। 

21. फैंक वा ववत्तीम सॊस्था भापथ त बकु्तानी गने गयी तोक्न सक्ने ् भन्रारमरे फैंवकङ्ग सेवाको उऩरब्धताको 
आधायभा  कुनै खास ऺेरभा  कुनै खास प्रकायका योजगायदातारे श्रनभकराइथ ऩारयश्रनभक वा सवुवधा 
यकभ बकु्तानी गदाथ  फैङ्क वा ववत्तीम सॊस्था भापथ त भार गने गयी तोक्न सक्नेछ।  

 

ऩरयच्छेद-५ 

सञ्चमकोष, उऩदान य असऺभताको प्रनतशत   
22. सञ्चमकोषको यकभ जम्भा गने  ्(१) योजगायदातारे मोगदानभा आधारयत साभाम्जक सयुऺा ऐन, २०७४ 

फभोम्जभ साभाम्जक सयुऺा कोष स्थाऩना बइथ सञ्चारनभा नआएसम्भ आपूरे काभभा रगाएका 
श्रनभकको सञ्चमकोष फाऩतको यकभ सञ्चमकोषभा, स्वीकृत अवकाश कोषभा वा आॉपैरे छुटै्ट खाता 
खोरी जम्भा गनुथ ऩनेछ। 

(२) उवऩनमभ (१) फभोम्जभ योजगायदातारे जम्भा गयेको यकभ मोगदानभा आधारयत साभाम्जक 
सयुऺा ऐन, २०७४ को दपा २० फभोम्जभ योजगायदाता सूचीकयण बएको नभनतरे छ भवहनानबर 
एकभषु्ठ वा फढीभा तीन वकस्ताभा सोही ऐनको दपा २६ फभोम्जभ स्थावऩत साभाम्जक सयुऺा कोषभा 
हस्तान्तयण गनुथ ऩनेछ। 

23. उऩदानको यकभ जम्भा गने् (१)  योजगायदातारे मोगदानभा आधारयत साभाम्जक सयुऺा ऐन, २०७४ 
फभोम्जभ साभाम्जक सयुऺा कोष स्थाऩना बइथ सञ्चारनभा नआएसम्भ आपूरे काभभा रगाएका 
श्रनभकको उऩदान फाऩतको यकभ नागरयक रगानी कोषभा, स्वीकृत अवकाश कोषभा वा आॉपैरे छुटै्ट 
खाता खोरी जम्भा गनुथ ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ जम्भा गयेको यकभ य ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत प्रचनरत कानून 
फभोम्जभ स्थावऩत अवकाश कोष वा त्मस्तै अन्म कुनै कोषभा सम्ञ्चत वा योजगायदाताको म्जम्भाभा 
यहेको श्रनभकको उऩदान फाऩतको यकभ मोगदानभा आधारयत साभाम्जक सयुऺा ऐन, २०७४ को दपा 
२० फभोम्जभ योजगायदाता सूचीकयण बएको नभनतरे दइुथ वषथनबर एकभषु्ठ रूऩभा वा फढीभा चाय 
वकस्ताभा सोही ऐनको दपा २६ फभोम्जभ स्थावऩत साभाम्जक सयुऺा कोषभा हस्तान्तयण गनुथ ऩनेछ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ उऩदानको यकभ हस्तान्तयण गदाथ देहाम फभोम्जभ हस्तान्तयण गनुथ 
ऩनेछ्˗ 
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(क) सॊवत ्२०७४ बाद्र १९ गते अम्घको उऩदान वहसाफ गदाथ त्मसयी उऩदान वहसाफ 
गयेको नभनतभा कामभ यहेको श्रनभकको ऩारयश्रनभकराइथ ननजरे खाइऩाइ आएको 
ऩारयश्रनभक भानी श्रभ ननमभावरी, २०५० को ननमभ २३ फभोम्जभ हनु आउने 
यकभ, 

(ख) सम्वत ्२०७४ बाद्र १९ गते ऩनछको उऩदान वहसाफ गदाथ ऐनको दपा ५३ को 
उऩदपा (१) फभोम्जभ  हनु आउने यकभ । 

(४) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन मो ननमभावरी प्रायम्ब हुॉदाका 
फखत कसैरे ऐनको दपा ५३ भा उल्रेख बएको दयबन्दा फढी उऩदान सवुवधा प्राप्त गयेको यहेछ बने 
त्मस्तो उऩदान यकभभध्मे ऐनभा उम्ल्रम्खत दयको हदसम्भको यकभ मोगदानभा आधारयत साभाम्जक 
सयुऺा ऐन, २०७४  को दपा २६ फभोम्जभ स्थाऩना बएको साभाम्जक सयुऺा कोषभा जम्भा गनुथ 
ऩनेछ।त्मसयी जम्भा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फम्न्धत श्रनभकरे प्राप्त गने गयी आवश्मक 
व्मवस्था गनुथ ऩनेछ। 

24. श्रनभकराइथ सञ्चमकोष वा उऩदान फाऩतको यकभ बकु्तानी ददन सक्ने् ननमभ २२ को उऩननमभ (१) वा 
ननमभ २३ को उऩननमभ (१) फभोम्जभ योजगायदातारे छुटै्ट खाता खोरी जम्भा गयी याखेको सञ्चमकोष 
वा उऩदान फाऩतको यकभ ननमभ २२ को उऩननमभ (२) वा ननमभ २३ को उऩननमभ (२) फभोम्जभ 
साभाम्जक सयुऺा कोषभा जम्भा गनुथ अगावै कुनै श्रनभकको योजगायी अन्त्म वा भतृ्म ुबएभा 
योजगायदातारे त्मस्तो यकभ सम्फम्न्धत श्रनभक वा ननमभ ७४ को उऩननमभ (३) को खण्ड (ख) 
फभोम्जभ ननजको ऩरयवायको सदस्मराइथ बकु्तानी ददन सक्नेछ। 

25. पयपायख गनुथ ऩने् मस ननमभावरीभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन योजगायदाता य 
श्रनभकनफच सञ्चमकोष वा उऩदान फाऩतको यकभ सम्फन्धभा वववाद उत्ऩन्न बइथ मवकन हनु नसकेभा वा 
त्मस्तो यकभ योजगायदातारे प्रनतष्ठानभा कामथयत श्रनभकराइथ ऋण वा साऩटी ददएको कायणफाट 
तत्कार साभाम्जक सयुऺा कोषभा जम्भा गनथ नसक्ने बएभा कामाथरमरे  योजगायदाता य श्रनभकसॉग 
ऩयाभशथ गयी उक्त यकभ पयपायख गनथ आदेश ददन सक्नेछ। त्मसयी आदेश ददएभा योजगायदातारे 
दईु वषथनबर त्मस्तो यकभ पयपायख गरयसक्न ुऩनेछ।      

26. असऺभताको प्रनतशत ननधाथयण: (१) कुनै श्रनभक कामथस्थरभा काभ गदाथ दघुथटनाभा ऩयी अङ्गबङ्ग बइथ 
काभ गनथ असऺभ बएभा त्मस्तो श्रनभकरे त्मसयी दघुथटनाभा ऩयी उऩचाय गयाउॉदा वा अस्ऩतारफाट 
नडस्चाजथ बएको नभनतरे एक वषथनबर असऺभताको प्रनतशत ननधाथयणको रानग कामाथरमभा ननवेदन ददन 
सक्नेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ कसैको ननवेदन ऩयेभा कामाथरमरे त्मस्तो श्रनभकराइथ ननजको 
असऺभताको प्रनतशत ननधाथयणको रानग भन्रारमरे तोकेको नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त अस्ऩतार, 
स्वास््म सॊस्था वा नेऩार सयकायफाट गदठत भेनडकर फोडथभा रेखी ऩठाउन ुऩनेछ।    

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ कामाथरमफाट कुनै श्रनभकको असऺभताको प्रनतशत ननधाथयणको 
रानग रेखी आएभा सम्फम्न्धत अस्ऩतार, स्वास््म सॊस्था वा भेनडकर फोडथरे  अनसूुची-६ फभोम्जभ 
त्मस्तो श्रनभकको असऺभता प्रनतशत ननधाथयण गनुथ ऩनेछ।  
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(४) उऩननमभ (२) फभोम्जभ असऺभता प्रनतशत ननधाथयण गरयएको कुनै श्रनभकराइथ ऺनतऩूनतथ 
ददॉदा ऐनको दपा ५५ को उऩदपा (१) फभोम्जभको यकभराइथ शतप्रनतशत असऺभता बए फाऩत 
ऩाउने ऺनतऩूनतथ यकभ भानी सोही आधायभा सम्फम्न्धत फीभा कम्ऩनीरे ऺनतऩूनतथ ददन ुऩनेछ। 

 

ऩरयच्छेद -६ 

श्रनभक आऩूनतथ इजाजतऩर 

27. इजाजतको रानग ननवेदन ददन ुऩने् (१) श्रनभक आऩूनतथ गनथको रानग इजाजतऩर नरन चाहने कम्ऩनीरे 
सम्फम्न्धत ऺेरको कामाथरम सभऺ य एकबन्दा फढी कामाथरम यहेको ऺेरको हकभा ववबाग सभऺ 
अनसूुची-७ फभोम्जभको ढाॉचाभा ननवेदन ददन सक्नेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन ददॉदा ननवेदन साथ देहामका कागजात, वववयण सॊरग्न गनुथ 
ऩनेछ्˗ 

(क) कम्ऩनी दताथ प्रभाणऩरको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ, 
(ख) कम्ऩनीको प्रफन्ध ऩर य ननमभावरीको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ, 
(ग) स्थामी रेखा नम्फय  वा भूल्म अनबवृवि कय दताथ प्रभाणऩरको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ, 
(घ) प्रचनरत कानून फभोम्जभ नेऩार सयकायराइथ नतनुथ फझुाउन ुऩने कय वा याजश्व चकु्ता 

गयेको ननस्सा, 
(ङ) कम्ऩनीका सञ्चारकहरुको नागरयकता प्रभाणऩरको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ, 
(च)  कुन काभ वा सेवाको रानग श्रनभक आऩूनतथ गनथ चाहेको हो सोको वववयण, 
(छ)  ववबाग वा कामाथरमरे तोकेका अन्म आवश्मक कागजात, वववयण । 

28. इजाजतऩर ददनऩुने  ्(१) ननमभ २७ फभोम्जभ प्राप्त ननवेदन जाॉचफझु गदाथ व्महोया भनानसफ देम्खएभा 
ववबाग वा कामाथरमरे ऩन्र ददननबर अनसूुची –८ फभोम्जभको इजाजतऩर दस्तयु य सोही अनसूुचीभा 
उल्रेख बए फयाफयको धयौटी वा फैंक ग्मायेण्टी नरइथ अनसूुची –९ फभोम्जभको ढाॉचाभा इजाजतऩर ददन ु
ऩनेछ।    

(२) उऩननमभ ( १) फभोम्जभ इजाजतऩर ददॉदा ववबाग वा कामाथरमरे इजाजतऩरभा श्रभ 
आऩूनतथकताथरे ऩारना गनुथ ऩने आवश्मक शतथहरु उल्रेख गनथ सक्नेछ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभको तोवकएका शतथहरूको ऩारना गनुथ सम्फम्न्धत इजाजतप्राप्त श्रनभक 
आऩूनतथकताथको कतथव्म हनुेछ । 

(४) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन जाॉचफझु गदाथ इजाजतऩर ददन भनानसफ नदेम्खएभा ववबाग 
वा कामाथरमरे सोको कायण सवहतको नरम्खत जानकायी सातददन नबर ननवेदकराई ददन ुऩनेछ। 

(५) मो ननमभावरी प्रायम्ब हुॉदाका फखत सञ्चारनभा यहेका श्रनभक आऩूनतथकताथरे मो ननमभावरी 
प्रायम्ब बएको छ भवहनानबर श्रनभक आऩूनतथकताथको इजाजतऩर नरन ुऩनेछ। 

29. फैंक ग्मायेण्टीको अवनध : ननमभ २८ फभोम्जभ इजाजतऩर जायी गदाथ इजाजतऩरवारारे धयौटी फाऩत 
फैंक ग्मायेण्टी ददएभा त्मस्तो फैंक ग्मायेण्टीको अवनध इजाजतऩर फहार यहने अवनधबन्दा कम्तीभा तीन 
भवहना फढी अवनधको हनु ुऩनेछ।  
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30. इजाजतऩर नवीकयण: (१) ननमभ २८ फभोम्जभ इजाजतप्राप्त कम्ऩनीरे आपूरे प्राप्त गयेको इजाजतऩर 
नवीकयण गयाउन प्रत्मेक वषथ असोज भसान्तनबर देहामका वववयण कागजात सवहत त्मस्तो इजाजतऩर 
जायी गने ववबाग वा कामाथरमसभऺ ननवेदन ददन ुऩनेछ -् 

(क)  गत आनथथक वषथको आम वववयण फझुाएको बयऩाई वा सोबन्दा अम्घल्रो आनथथक 
वषथको कय चकु्ता प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ, 

(ख) ननमभ ३१ फभोम्जभको वववयण फझुाएको ननस्सा, 
(ग) इजाजतऩर नरॉदा फैंक ग्मायेण्टी याखेको बए त्मस्तो फैंक ग्मायेण्टी नवीकयण गयेको 

प्रभाण, 
(घ) अनसूुची…८ फभोम्जभको नवीकयण दस्तयु ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको अवनध नबर इजाजतऩर नवीकयण नगयाउने श्रभ आऩूनतथकताथरे 
सोही आनथथक वषथनबर नवीकयणको रानग ननवेदन ददएभा म्माद बकु्तानी बएको प्रत्मेक भवहनाको रानग 
नवीकयण दस्तयुको दश प्रनतशतरे हनु आउने यकभ थऩ दस्तयु नरइथ ववबाग वा कामाथरमरे त्मस्तो 
इजाजतऩर नवीकयण गरयदन सक्नेछ।   

31. इजाजतऩरवारारे वववयण फझुाउन ु ऩने:  ऐन वा मस ननमभावरी फभोम्जभ इजाजतऩर प्राप्त गयेको 
कम्ऩनीरे ऐनको दपा ६० फभोम्जभको अवनधनबर इजाजतऩर जायी गने ववबाग वा कामाथरम सभऺ 
देहामका वववयण फझुाउन ुऩनेछ्–  

(क) गत आनथथक वषथभा आऩूनतथ गरयएका श्रनभकहरुको वववयण, सङ्खख्मा, कामथयत प्रनतष्ठान  
य भखु्म योजगायदाताको नाभ, 

(ख) आऩूनतथ गरयएका श्रनभकराई ववतयण गयेको ऩारयश्रनभक, बत्ता, सवुवधा तथा प्रत्मेक 
श्रनभकको साभाम्जक सयुऺा कोषभा जम्भा बएको मोगदान यकभको वववयण, 

(ग) श्रभ अनडट गयेको प्रनतवेदन, 
(घ) कम्ऩनीको ठेगाना, सञ्चारकको नाभ, सम्ऩकथ  नम्फय, कम्ऩनी सम्फन्धी कुनै वववयण 

ऩरयवतथन बएभा सोको वववयण। 

32. इजाजतऩर ननरम्फन: (१) देहामको अवस्थाभा ववबाग वा कामाथरमरे श्रनभक आऩूनतथकताथको इजाजतऩर 
ननरम्फन गनथ सक्नेछ्– 

(क) श्रनभक आऩूनतथकताथरे ऐनको दपा ६० फभोम्जभको अवनधनबर ननमभ ३१ फभोम्जभ 
फझुाउन ुऩने वववयण नफझुाएभा, 

(ख) ऐनको दपा ६२ को उऩदपा (६) फभोम्जभ जरयफाना बएकोभा त्मस्तो जरयफाना 
ववबाग वा कामाथरमरे तोकेको अवनधनबर नफझुाएभा, 

(ग) ननमभ २८ को उऩननमभ (२) फभोम्जभ तोवकएका शतथहरूको ऩारना नगयेभा।  
(२) उऩननमभ (१)  फभोम्जभ इजाजतऩर ननरम्फन गनुथ अम्घ त्मस्तो श्रनभक आऩूनतथकताथराइथ 

आफ्नो सपाइथ ऩेश गनथ सात ददनको भौका ददन ुऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ तोवकएको अवनधनबर सपाइथ ऩेश नगयेभा वा ऩेश गयेको सपाइथ 
सन्तोषजनक नदेम्खएभा ववबाग वा कामाथरमरे त्मस्तो श्रनभक आऩूनतथकताथको इजाजत एक ऩटकभा छ 
भवहनासम्भको रानग ननरम्फन गनथ सक्नेछ। 
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(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ ननरम्फन बएको श्रनभक आऩूनतथकताथरे ननरम्फन बएको अवनधबय 
श्रनभक आऩूनतथ गनथ ऩाउने छैन।  

 तय ननरम्फन हनु ु अगानड आऩूनतथ गयेका श्रनभकराई ननयन्तय काभभा रगाउन फाधा ऩने 
छैन। 

(५)  श्रनभक आऩूनतथकताथ रे ऐन य मस ननमभावरीभा तोवकएको शतथ तथा ददइएका ननदेशनहरु 
ऩारना गयेको प्रभाण सवहत ननरम्फन पुकुवा गनथ ननवेदन ददएभा ववबाग वा कामाथरमरे जाॉचफझु गदाथ 
ननवेदनको व्महोया साॉचो देम्खएभा ननरम्फन पुकुवा गनथ सक्नेछ। 

(६) ववबाग वा कामाथरमरे ऐन य मस ननमभावरी फभोम्जभ श्रनभक आऩूनतथकताथराइथ ननरम्फन 
गयेको सूचना आफ्नो वेफसाइटभा याख्न ुऩनेछ। 

33. भखु्म योजगायदाताको दावमत्व: ऐन य मस ननमभावरीभा रेम्खएको अनतरयक्त भखु्म योजगायदाताको 
दावमत्व देहाम फभोम्जभ हनुेछ:– 

(क)  ऐन य ननमभावरी फभोम्जभ भखु्म योजगायदातारे श्रनभकराइथ उऩरब्ध गयाउने 
ऩारयश्रनभक य बत्ता फाहेक अन्म सेवा सवुवधाभा प्रनतष्ठानका श्रनभक य श्रनभक 
आऩूनतथकताथ भापथ त कामथयत श्रनभकफीच बेदबाव नगने, 

(ख) आऩूनतथ बएका श्रनभकहरुको व्मम्क्तगत अनबरेख य हाम्जयी अनबरेख याख्न,े याख्न 
रगाउने, 

(ग) श्रनभक आऩूनतथकताथ कम्ऩनीराई सम्झौता फभोम्जभको बकु्तानी गनुथऩने यकभ 
सम्झौताभा तोवकएभा सो अवनध वा सभमभा य सम्झौताभा नतोवकएकोभा भानसक 
रुऩभा बकु्तानी ददने, 

(घ) ननमभ ३७ फभोम्जभ गठन हनुे सयुऺा तथा स्वास््म सनभनतभा श्रनभक आऩूनतथकताथ 
भापथ त कामथयत श्रनभकराइथ सभावेश गने ।  

 

ऩरयच्छेद-७ 

व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म नीनत 
34. व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म सम्फन्धी नीनत फनाउन ुऩने: (१) ऐन तथा मस ननमभावरीभा अन्मर 

रेम्खएको फाहेक योजगायदातारे कामथस्थरभा कामथयत श्रनभक तथा अन्म व्मम्क्तको सयुऺा तथा स्वास््म 
सम्फन्धी नीनत फनाउॉदा प्रनतष्ठानको कामथ प्रकृनत अनसुाय कामथस्थरभा अऩनाउन ुऩने सयुऺा सतकथ ता, 
श्रनभकको स्वास््म, कामथस्थरभा हनुसक्ने सम्बाववत दघुथटना, कामथस्थरभा भेम्शनयी मन्र उऩकयण 
सञ्चारन गदाथ अऩनाउन ुऩने सावधानी, स्वास््मका दृविरे सॊवेदनशीर भाननने यसामननक ऩदाथथको प्रमोग 
गदाथ अऩनाउन ुऩने सावधानी रगामत व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््मको सनुनम्ितता गने आधायराइथ 
सभेवटने गयी फनाउन ुऩनेछ। 

 (२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ योजगायदातारे व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म सम्फन्धी नीनत 
फनाउॉदा ननमभ ३७ फभोम्जभ सयुऺा तथा स्वास््म सनभनत गठन बएकोभा सो सनभनत य त्मस्तो सनभनत 
गठन नबएभा सम्फम्न्धत कामथस्थरभा कामथयत श्रनभक वा टे्रड मनुनमनका प्रनतनननधसॉग ऩयाभशथ गनुथ 
ऩनेछ। 
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35. योजगायदाताको कतथव्म : ऐनको दपा ६९ को उऩदपा (१) भा रेम्खएका अनतरयक्त योजगायदाताको 
श्रनभक प्रनतको कतथव्म देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 

(क) काभको नसरनसराभा कुनै श्रनभक दघुथटनाभा ऩयेभा वा नफयाभी ऩयेभा त्मस्तो 
श्रनभकराइथ उऩचायको रानग तत्कार अस्ऩतार वा स्वास््म केन्द्रसम्भ रैजानको रानग 
आवश्मक व्मवस्था गने, 

(ख) योजगायदातारे श्रनभकप्रनत ऩूया गनुथ ऩने अन्म व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म 
सम्फन्धी दावमत्व ननवाथह गयेको कुयाको जानकायी कामाथरमराइथ ददने।  

36. उत्ऩादनकताथ, आमातकताथ य आऩूनतथकताथको कतथव्म ्कामथस्थरभा प्रमोग हनुे यसामननक ऩदाथथको सयुम्ऺत 
प्रमोग, बण्डायण, प्रमोगभा आउन नसक्ने यसामननक ऩदाथथको व्मवस्थाऩन तथा त्मसको असयफाट फच्ने 
उऩामको फायेभा योजगायदाताराइथ सभमभै ऩमाथप्त जानकायी गयाउन ुसम्फम्न्धत उत्ऩादनकताथ, आमातकताथ 
य आऩूनतथकताथको कतथव्म हनुेछ।  

37. सयुऺा तथा स्वास््म सनभनतको गठन : (१) ऐनको दपा ७४ को उऩदपा (१) फभोम्जभ फीस जना वा 
सोबन्दा फढी श्रनभक कामथयत प्रनतष्ठानभा योजगायदातारे देहाम फभोम्जभका सॊमोजक तथा सदस्म यहेको 
एक सयुऺा तथा स्वास््म सनभनत गठन गनुथ ऩनेछ्- 

(क) योजगायदाता वा ननजरे तोकेको प्रनतष्ठानको व्मवस्थाऩकीम  

तहको श्रनभक          –सॊमोजक, 
(ख) प्रनतष्ठानभा यहेको आनधकारयक टे्रड मनुनमनको तपथ फाट  

एक जना भवहरा सवहत फढीभा तीनजना         –सदस्म,  

(ग)  प्रनतष्ठानरे तोकेको स्वास््मकभॉ सवहत व्मवस्थाऩकरे  
तोकेको तीनजना          –सदस्म, 

(घ)  प्रनतष्ठानको सयुऺा हेने म्जम्भेवायी ऩाएको श्रनभकभध्मे फरयष्ठ श्रनभक     –सदस्म। 

(२) उऩननमभ (१) को खण्ड (ख) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन योजगायदातारे 
तीनसम जनाबन्दा फढी श्रनभक कामथयत प्रनतष्ठानभा सयुऺा तथा स्वास््म सनभनत गठन गदाथ तीनजना 
श्रनभक थऩ गनथ सक्नेछ।  

(३) उऩननमभ (१) को खण्ड (ख) फभोम्जभका सदस्म भनोनमन गने म्जम्भेवायी आनधकारयक टे्रड 
मनुनमनको हनुेछ। आनधकारयक टे्रड मनुनमनको ननवाथचन नबएको अवस्थाभा प्रनतष्ठानभा कामभ यहेका 
टे्रड मनुनमन वा श्रनभकहरुरे आऩसी सहभनतभा छनौट गयी सदस्म भनोनमन गनथ सक्नेछन।्   

(४) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सनभनतको फैठक वषथभा कम्तीभा चाय ऩटक फस्नेछ। 

(५) सनभनतको फैठक सॊमोजकरे फोराएको नभनत, सभम, स्थानभा फस्नेछ। 

(६) सनभनतरे फैठकभा प्रनतष्ठानको कुनै ऩदानधकायी, सयुऺा तथा स्वास््म सम्फन्धी जानकाय 
कुनै ववऻराइथ आभन्रण गनथ सक्नेछ।   

(७) सनभनतको फैठकको कामथववनध य ननणथम प्रविमा सनभनत आपैँ रे ननधाथयण गये फभोम्जभ 
हनुेछ।  

38. सयुऺा तथा स्वास््म सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय : (१) सयुऺा तथा स्वास््म सनभनतको काभ, 
कतथव्म य अनधकाय देहामफभोम्जभ हनुेछ्… 
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(क) ननमभ ३४ फभोम्जभ फनाएको नीनतको कामाथन्वमन बए नबएको अनगुभन, भूल्माङ्कन 
गने, 

(ख) व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म सम्फन्धभा अऩनाउन ुऩने नीनत वा बैयहेको नीनतभा 
सधुायको रानग योजगायदाताराइथ सझुाव ददने, 

(ग) ऐन य ननमभावरीभा उल्रेख बएका व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म सम्फन्धी 
व्मवस्थाहरूको कामाथन्वमनको अनगुभन, भूल्माङ्कन गयी योजगायदाताराइथ सझुाव    
ददने ।  

(२) ऐनको दपा ७४ को उऩदपा (३) भा उल्रेख बएको अनतरयक्त ववबाग वा कामाथरमरे 
व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म सम्फन्धभा योजगायदाताराइथ ददएको ननदेशन वा आदेश को ऩारना 
गनुथ, गयाउन ुसयुऺा तथा स्वास््म सनभनतको कतथव्म हनुेछ।  

39. व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था्  देहामका काभसॉग सम्फम्न्धत  
योजगायदातारे ऩारना गनुथ ऩने व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म सम्फन्धभा देहामफभोम्जभ गनुथ 
गयाउन ुऩनेछ्–  

(क) आॉखाको फचाउ गने : ऐना,  काॉच,  ऩायो,  चमु्फक,  प्रेट,  पराभ,  कम्ङ्खिट,  नसभेन्ट, 

चनुढुॊगा, ववस्पोटक  ऩदाथथ वा अन्म त्मस्तै वकनसभका वस्तसुॉग सम्फम्न्धत काभ गदाथ 
त्मसफाट ननस्कन े धरुो, धवुाॉ वा टुिाफाट तथा वेम्ल्डङ्ग वा  ग्मास कवटङ्ग वा त्म स्तै 
वकनसभका कामथको नसरनसराभा उत्ऩन्न हनुे हाननकायक वव वकयण वा यसामन फाट श्रनभक 
तथा अन्म कुनै व्मम्क्तको आॉखाभा राग्नसक्ने चोटऩटक, ऩनथ सक्ने प्रनतकूर प्रबाव वा 
हाननफाट आॉखाको फचाउन गनथ योजगायदातारे  आवश्मक सयुऺात्भक साधनको प्रमोग य 
अननवामथ रूऩभा आॉखाको ननमनभत जाॉच गने व्मवस्था गनुथ ऩने,    

(ख) यासामननक ऩदाथथको असयफाट फचाउन:े  श्रनभकराई यासामननक ऩदाथथ वा वववकयणमकु्त 
वस्तकुो प्रमोग हनु ेकामथभा रगाउॉदा त्मस्तो ऩदाथथको प्रमोगफाट श्रनभकको स्वास््मभा ऩनथ 
सक्ने नकायात्भक असय वा हानी नोक्सानीफाट फचाउन योजगायदातारे आवश्मक 
सयुऺात्भक साधनको प्रमोग गने व्मवस्था नभराउने य त्मस्तो कामथभा सॊरग्न श्रनभकको 
ननमनभत स्वास््म जाॉचको सभेत व्मवस्था नभराउन ुऩने,  

(ग) प्रसेय प्रान्ट सञ्चारन गने तरयका्  योजगायदातारे कामथस्थरभा प्रसेयप्रान्ट सञ्चारन गदाथ 
देहाम फभोम्जभ गने्–  

(१) कुनै भेम्शन वामभुण्डरीम चाऩबन्दा फढी चाऩभा सञ्चारन गनुथऩने बएभा त्मस्तो 
भेनसनको सयुम्ऺत कामथ सञ्चारन चाऩ ( ववकथ ङ प्रसेय ) बन्दा फढी चाऩभा सञ्चारन 
गनथ नहनु ेगयी आवश्मक प्रबावकायी सयुऺात्भक उऩाम अऩनाउने,  

(२) प्रनतष्ठानभा जनडत प्रसेय प्रान्ट तथा त्मसभा जनडत उऩकयणहरुको ऺभता य 
अवस्थाको आधायभा व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म ननयीऺकरे अनधकतभ कामथ 
सञ्चारन चाऩ तोक्ने, 

(३) व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म ननयीऺकरे प्रनतष्ठानभा जनडत प्रसेय प्रान्टको 
सञ्चारन चाऩ ( ववकथ ङ प्रसेय ) तोक्दा त्मस्तो चाऩभा फढीभा एक वषथसम्भको रानग 
प्रसेय प्रान्ट सञ्चारन गनथ सक्ने गयी तोक्ने,    
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(४) प्रसेय प्रान्टको सञ्चारन तारीभ प्राप्त वा अनबुवी व्मम्क्तफाट गयाउन ुऩने, 
(५) फोईरय, चाऩमकु्त बेसर वा वामभुण्डरीम चाऩबन्दा फढी चाऩभा सञ्चारन गरयने 

अन्म मन्र तथा उऩकयण व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म ननयीऺकको 
इजाजत नफना सञ्चारन नगने,  

(६)  सञ्चारनभा यहेको प्रसेय प्रान्ट वा सोसॉग सम्फम्न्धत अन्म मन्र उऩकयणरे 
याम्रयी काभ  नगयेको शङ्का रागेभा तरुुन्त सोको जानकायी सम्फम्न्धत 
व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म ननयीऺकराई ददन ुऩने। 

(घ) आगरागीफाट फचाउने : योजगायदातारे कामथस्थरभा कामथयत श्रनभकराइथ आगरागीफाट 
फचाउन देहाम फभोम्जभको व्मवस्था नभराउन ुऩने्… 

(१)  आगोभा काभ गनुथ ऩने श्रनभकराइथ आगोफाट हनुसक्ने चोटऩटक वा स्वास््मभा 
हनुसक्ने हानीफाट फचाउन आवश्मक सयुऺात्भक ऩवहयन वा साधनको प्रफन्ध 
गने, 

(२) कामथस्थरभा हनुसक्ने आगरानगफाट फच्न आऩत्कारीन द्वायको व्मवस्था गने, 
(३)  कामथस्थरभा आगरानग बएभा तत्कार ननबाउन ऩमाथप्त ऩानी सवहत आवश्मकता 

अनसुाय आगो ननबाउने आधनुनक मन्र उऩकयण, ऩमाथप्त चाऩमकु्त ऩानी ऩगु्ने 
गयी हाईडे्रण्ट प्वाईण्ट य होज ऩाईऩको व्मवस्था गने,  

(४) आऩत्कारीन अवस्थाभा फावहय ननस्कने फयण्डा तथा प्मासेज हयफखत खरुा 
याख्न,े   

(५) आगरानग हनु गएभा तत्कार सफै श्रनभक तथा कभथचायीराइथ सचेत गनथ अम्ग्न 
खतया सङ्केत (पामय अराभथ) वा अन्म कुनै ध्वनन सङे्कत मन्रको व्मवस्था गने,  

(६) आगो ननबाउन ेमन्रहरुको कम्तीभा वषथको एकऩटक ननयीऺण तथा ऩयीऺण 
गयाई त्मसको अनबरेख याख्न े,  

(७) फारुद, नाइट्रोम्ग्रनसरयन, डामनाभाईट, गन ऩाउडय , व्राविङ्ग ऩाउडय, ऩायो  
(भकथ यी)  वा अरु धातकुो पुल्मेटेड, पोम्ग्सग्नर फ्मजु यकेट,  ऩयक्मशुन क्माऩ,  
नडटोनेटय, कायतसु वा नेऩार सयकायरे सभम सभमभा नेऩार याजऩरभा सूचना 
प्रकाम्शत गयी तोवकददए फभोम्जभको प्रज्वरनशीर तथा ववष्पोटक ऩदाथथ वा 
ववशेष तरयकारे बण्डायण नगयेभा भानव स्वास्थ प्रनतकूर प्रबाव ऩानथ सक्ने  
यसामनहरुको प्रमोग वा कायोफाय गने योजगायदातारे  त्म स्ता ऩदाथथ घना 
फस्तीबन्दा टाढा सयुम्ऺत तरयकाफाट बण्डायण गनुथ ऩने य त्मस्ता वस्तकुो 
ओसायऩोसाय एवॊ प्रमोग गदाथ दऺ व्मम्क्तद्वाया गने, गयाउने। 

(ङ) थकान तथा आरस्मता  हनु नददने्  योजगायदातारे कामथस्थरभा राभो सभमसम्भ ननयन्तय 
रूऩभा कम्प्मटुयभा काभ गने वा भाननसक एवभ ्फौविक श्रभ  गने श्रनभकराइथ त्मस्तो 
काभफाट थकान वा आरश्मता हनु नददन सम्बव बएसम्भ कामथस्थरभा उऩमकु्त कामथ 
वातावयण नभराउन ुऩने। 

40. प्रसेय प्रान्ट तथा फोइरय ऩयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था :  (१)  योजगायदातारे कामथस्थरभा जनडत प्रसेय 
प्रान्ट तथा फोइरयको ऩयीऺण गदाथ देहामका कुयाहरुभा ध्मान ददन ुऩनेछ:– 
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(क) आधनुनक फनौट तथा गणुस्तयको बए, नबएको,  

(ख) प्रसेय प्रान्ट तथा फोइरयराई उऩमकु्त तरयकाफाट सम्बाय गयी सयुम्ऺत तवयरे याखे 
नयाखेको, 

(ग) प्रसेय प्रान्ट तथा फोइरयभा अनधकतभ चाऩबन्दा फढी चाऩभा सञ्चारन नहनुे गयी 
सेफ्टी बल्व, प्रसेय बेसर तथा फोइरयको सञ्चानरत चाऩ हेनथ उऩमकु्त प्रसेय गेज तथा 
तत्सम्फन्धी अन्म कुनै उऩकयण जडान बए, नबएको। 

(२) प्रसेय प्रान्टभा ननधाथरयत कामथ सञ्चारन चाऩराई प्रसेय गेजभा यातो म्चन्हद्वाया अवङ्कत 
गरयएको हनु ुऩनेछ। 

(३) प्रसेय बेसरभा यहेको तयर ऩदाथथ ननकाल्न मसको तल्रो बागभा उऩमकु्त डे्रन वा बल्व 
उऩकयण जडान हनु ुऩनेछ। 

(४) प्रसेय बेसरको वाटय रेबर इम्न्डकेटयराई उऩमकु्त तरयकारे जडान गरयएको हनु ुऩनेछ। 

(५) प्रसेय बेसरको नसस्टभराई अन्म बेसर वा चाऩ उत्ऩादन हनुे श्रोतफाट कुनै ऩनन सभमभा 
अरग्माउन सवकने उऩमकु्त स्टऩ बल्व हनु ुऩनेछ। 

(६) नसम्त्तङ नसनरण्डयभा डाईजेि स्टीभ ज्माकेट प्मान्स य अन्म चाऩभा  काभ हनु े बेसरभा 
सेफ्टी बल्व य प्रसेय गेज अननवामथ रुऩभा जडान गरयएको हनु ुऩनेछ।  

41. सयुऺात्भक उऩाम अऩनाउने ्योजगायदातारे कामथस्थरभा जडान बएको जोम्खभ मकु्त भेम्शन, औजाय वा 
उऩकयणफाट हनुसक्ने सम्बाववत दघुथटनाफाट श्रनभक वा अन्म व्मम्क्तराइथ फचाउन देहामफभोम्जभको 
सयुऺात्भक उऩाम अऩनाउन ुऩनेछ्…   

(क)  कामथस्थरभा यहेको कुनै भेम्शन सञ्चारन गनथ वा सञ्चारनभा यहेको कुनै भेम्शन वा 
उऩकयणको कुनै बागको ननयीऺण, रनुिकेसन वा भभथतको काभभा तारीभ प्राप्त एवॊ 
अनबुवी श्रनभकराई भार रगाउने, 

(ख) कामथस्थरभा जडान बएको भेम्शनयी औजाय वा उऩकयण हेनथ वा ननयीऺण गनथ जाने 
व्मम्क्तराइथ वववकयण अवयोधक चश्भा, हेल्भेट तथा अन्म आवश्मक सयुऺात्भक 
ऩवहयन रगाएय भार त्मस्तो स्थानभा प्रवेश गने व्मवस्था नभराउने य त्मस्तो 
भेम्शनयी औजाय वा उऩकयण छुन वा त्मसको नजीक जान ननभल्ने गयी स्थान हद 
तोकी छेकाफाय रगाउने,  

(ग) कामथस्थरभा जडान बएको हाइड्रोनरक प्रसेय तथा अन्म मन्रद्वाया सञ्चारन हनुे 
प्रसेहरु, भेटर उद्योगभा प्रमोग हनुे नभ नरॊग भेनसनहरु, नरगोवटन भेसीन, सकुथ रसथ 
स्रेटन वप्रन्टीङ्ग भेसीन आदद तारीभ प्राप्त य अनबुवी व्मम्क्तद्वाया भार सञ्चारन गने, 

(घ)  ऩाङ्खरा, रत्ता, रत्ता चराउन ेसहामक, नगमय, ड्रभ, क्रच, ड्राईनबङ्ग वेल्ट वा भेसीन 
सञ्चारन गने  ऩावय जेनेयेटय, भोटय वा शम्क्त सञ्चारन गने अन्म जोम्खभमकु्त  
भेम्शन वा उऩकयणको वरयऩरय सयुऺाको रानग उऩमकु्त छेकफायको व्मवस्था गने, 

(ङ)  ग्मास वेम्ल्डङ्ग वा आकथ  वेम्ल्डङ्ग वा अन्म मस्तै कामथ गदाथ सवथसाधायण व्मम्क्तराई 
असय नऩने गयी छुटै्ट सयुम्ऺत स्थानभा गने, 

(च) भभथत सम्बायका रानग प्रमोग हनुे आवश्मक उऩकयण तथा औजायहरु टुटपुट 
नबएको दरुूस्त अवस्थाको भार प्रमोग गने, 
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(छ)  भेम्शनयी उऩकयण सञ्चारनभा प्रमोग हनुे ववद्यतुीम उऩकयण ववद्यतु चहुावट नहनु े
गयी ननमनभत रूऩभा जाॉच गयी दरुूस्त अवस्थाभा याख्न ुऩने,  

(ज)  वकथ शऩ सञ्चारन गदाथ सवथसाधायणराई असय नऩने गयी छुटै्ट ऩावकथ ङ्ग वा भारसाभान 
याख्न ेसयुम्ऺत स्थानको व्मवस्था गने।   

42. गह्रौं बायी उठाउन नरगाउने  ् (१) योजगायदातारे श्रनभकराई चोटऩटक राग्ने वा ननजको स्वास््मभा 
हानी ऩगु्न ेगयी गह्रौं बायी उठाउन, फोक्न वा ओसायऩसाय गनथ रगाउन ुहुॉदैन। 

(२) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन दैननक रूऩभा वजन उठाउन ुऩने 
प्रकृनतको काभ बएको प्रनतष्ठानरे वजन उठाउनको रानग आवश्मक उऩकयण वा भेम्शनको प्रमोग गनुथ 
ऩनेछ। 

(३) योजगायदातारे श्रनभकराई साधायणतमा देहाम फभोम्जभको वजन (तौर) बन्दा फढी गह्रौं बायी 
उठाउन, ओसायऩसाय गनथ वा फोकाउन रगाउन हदैुन। 

  (क) फानरग ऩरुुष    ५५के.जी. 
  (ख) फानरग भवहरा    ४५के.जी. 

(४) उऩननमभ (३) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन कुनै सॊमकु्त रुऩभा फोयाफन्दी बएको 
बाय उठाउन,े ओसाय ऩसाय गने वा फोक्ने कामथ गनुथऩने श्रनभकको हकभा उक्त वजनको हद रागू हनुे 
छैन। 

43. जानकायी भाग गनथ सक्ने : (१) कामाथरमरे कायखाना सञ्चारन गने प्रनतष्ठानको सम्फन्धभा 
योजगायदातासॉग देहामको वववयण भाग गनथ सक्नेछ य कामाथरमरे भाग गयेको वववयण ददन ु
योजगायदाताको कतथव्म हनुेछ:– 

(क) प्रनतष्ठानको नाभभा यहेको बौनतक सम्ऩम्त्तको वववयण, 

(ख)  कामथस्थरभा जडान बएका भेम्शनयी औजाय तथा भखु्म उऩकयणको वववयण, 
(ग)  कामथस्थरभा ऩमाथप्त प्रकाश तथा हावाको व्मवस्था बए नबएको, 
(घ) उत्ऩादन प्रविमाफाट ग्मास ननस्कन े अवस्था बएभा सो ग्मास,  प्रनतष्ठान फावहय 

ननकाल्ने व्मवस्था बए, नबएको, 
(ङ) कामथस्थरभा शौचारमको उऩमकु्त व्मवस्था बए, नबएको,  

(च) कामथस्थरभा शिु वऩउन ेऩानीको व्मवस्था बए, नबएको,  

(छ) उत्ऩादन प्रकृमाको रानग प्रशस्त ऩानी आवश्मक ऩने बएभा प्रनतष्ठानभा सोको 
व्मवस्था बए, नबएको, 

(ज) प्रनतष्ठान सञ्चारन हुॉदा त्म सफाट वातावयणभा ऩनथ सक्ने प्रनतकूर प्रबाव न्मूनीकयण 
गनथ अऩनाइएका उऩामहरू, 

(झ) उत्ऩादन कामथको वावषथक रूऩभा आवश्मक कच्चा ऩदाथथ य सहामक कच्चा ऩदाथथको 
नाभ तथा ऩरयभाण, 

(ञ) प्रनतष्ठानरे उत्ऩादन गने वस्त ुय वावषथक उत्ऩादन ऺभता, 
(ट) ननमभ ३९ फभोम्जभका  योजगायदातारे ऩारना गनुथ ऩने कुयाहरू ऩारना बए 

नबएको। 
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(२) उऩननमभ ( १) फभोम्जभ प्राप्त वववयण जाॉचफझु गदाथ स्वास््म, सयुऺा तथा ऩमाथवयणीम 
दृविकोणफाट सभेत श्रनभक वा अन्म कुनै व्मम्क्तको सयुऺा तथा स्वास््मभा प्रनतकूर असय ऩने देम्खएभा 
कामाथरमरे आवश्मक सधुाय गनथ योजगायदाता राई ननदेशन ददन सक्नेछ।त्मसयी ददएको ननदेशनको  
ऩारना गनुथ सम्फम्न्धत योजगायदाताको कतथव्म हनुेछ। 

44. व्मवसामजन्म स्वास््म तथा  सयुऺा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था : (१) ऐन य मस ननमभावरीभा अन्मर 
रेम्खएको अनतरयक्त योजगायदातारे व्मवसामजन्म स्वास््म तथा सयुऺा सम्फन्धभा कामथस्थरभा देहाम 
फभोम्जभको व्मवस्था नभराउन ुऩनेछ :- 

(क)  पोहोय भैराफाट हनु सक्ने दगुथन्ध वा योगफाट श्रनभक वा अन्म व्मम्क्तराइथ फचाउन 
उम्चत सयसपाइथको व्मवस्था नभराउने,  

(ख) कामथकऺभा ऩमाथप्त शिु हावा, प्रकाश एवॊ उऩमकु्त ताऩिभको प्रफन्ध नभराउन,े 

(ग) काभको नसरनसराभा ननस्कन ेटुिा वस्तहुरू तथा पोहोयभैराको उम्चत व्मवस्थाऩन 
गने, 

(घ) कामथस्थरभा उत्ऩन्न हनुे ध्वनीफाट श्रनभक वा अन्म व्मम्क्तको स्वास््मभा ऩनथ सक्ने 
प्रनतकूर असयराइथ न्मून गनथ आवश्मक ध्वनन ननमन्रक उऩकयणको व्मवस्था गने,  

(ङ) कामथस्थरभा काभको प्रकृनत अनसुाय प्रत्मेक श्रनभकको रानग सम्बव बएसम्भ ऩन्र 
घनभीटयको ठाउॉ उऩरब्ध गयाउने,  

(च) श्रनभकराइथ कामथस्थरभा स्वस्थ वऩउने ऩानीको व्मवस्था गने,  

(छ)  श्रनभकको रानग स्नानगहृ तथा आधनुनक शौचारमको व्मवस्था गने , 

(ज) काभको प्रकृनत अनसुाय प्रनतष्ठानको सम्ऩूणथ वा केही बागराई धमु्रऩान ननषेनधत ऺेर 
घोषणा गने,   

(झ) स्वास््मभा प्रनतकूर असय ऩने खारका कामथ  सञ्चारन हनुे  प्रनतष्ठानको हकभा 
कम्तीभा वषथको एकऩटक श्रनभकको अननवामथ रुऩभा स्वास््म ऩयीऺण गयाउने, 

(ञ) काभको प्रकृनत अनसुाय श्रनभकराइथ खाजा तथा खाना खाने उऩमकु्त सभम ननधाथयण 
गने। 

 (२) योजगायदातारे व्मवसामजन्म स्वास््म तथा सयुऺा सम्फन्धभा भन्रारम, ववबाग वा 
कामाथरमरे सभम सभमभा ददएको ननदेशन ऩारना गनुथ ऩनेछ। 

45. म्शश ु स्माहाय कऺ्  (१) ऩचास वा सोबन्दा फढी भवहरा श्रनभक कामथयत यहने कामथस्थरभा भवहरा 
श्रनभकहरुको तीन फषथबन्दा कभ उभेयका म्शशकुो हेयचाहको रानग योजगायदातारे आपै वा अन्म 
योजगायदातासॉग सॊमकु्त रूऩभा उऩमकु्त वातावयण बएको म्शश ुस्माहाय केन्द्र वा कऺको व्मवस्था गनुथ 
ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको म्शश ुस्माहाय केन्द्र वा कऺ भा योजगायदातारे आवश्मक म्शश ु
स्माहायकताथको व्मवस्था गनुथ ऩनेछ। 

46. ववश्राभ कोठा : योजगायदातारे ऩचास वा सोबन्दा फढी श्रनभकहरु कामथयत यहने प्रनतष्ठानभा न्मूनतभ सवुवधा 
मकु्त ववश्राभ कोठाको व्मवस्था गनुथ ऩनेछ। 

47. चभेना गहृ : योजगायदातारे ऩचास वा सो बन्दा फढी श्रनभक एकै सभमभा एकै कामथस्थरभा काभ गने 

प्रनतष्ठानभा चभेना गहृको व्मवस्था गनुथ ऩनेछ। 
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48. व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म ननयीऺकको काभ, कतथव्म य अनधकाय् (१) व्मवसामजन्म सयुऺा य 
स्वास््म सम्फन्धभा फरयष्ठ व्मवसामजन्म सयुऺा तथा स्वास््म ननयीऺक वा व्मवसामजन्म सयुऺा तथा 
स्वास््म ननयीऺकको काभ, कतथव्म य अनधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ्– 

(क) योजगायदातारे ननमभ ३९, ४०, ४१, ४२ य ४४ फभोम्जभ ऩूया गनुथ ऩने म्जम्भेवायी 
ऩूया गये, नगयेको सम्फन्धभा सभम सभमभा जाॉच गने, 

(ख)  कामथस्थरभा यहेका फो ईरय, प्रसेय बेसरहरु य अन्म प्राणघातक हनु सक्ने 
खतयनाक भेम्शनहरु वषथको एकऩटक जाॉच गयी चराउन हनुे बए एक वषथसम्भ 
सञ्चारनको रानग इजाजत ददन,े 

(ग)  योजगायदातारे योजगायीका रानग प्रमोग गयेको घय, जग्गा, प्रान्टको स्वास््म तथा 
सयुऺा सम्फन्धी जाॉच गने, त्महाॉ प्रमोग गरयने तमायी तथा अधथ तमायी वस्तहुरुको 
नभूना नरई जाॉच्न,े  जाॉच्न  रगाउन े य केही सधुाय गनुथऩने बए सो सधुाय गनथ 
व्मवस्थाऩकराई आदेश ददन,े  

(घ) कामथस्थर यहेको ठाउॉभा स्वास््म य सयुऺाको दृविकोणरे कुनै जोम्खभ  देम्खएभा 
त्मस्तो जोम्खभ हटाउन तरुुन्त आवश्मक व्मवस्था नभराउन योजगायदाताराइथ 
आदेश ददन े। 

(२) प्रनतष्ठानको उत्ऩादन प्रविमा वा सेवा प्रदान गनथ आवश्मक कुनै ऩदाथथको प्रमोगफाट 
श्रनभकको स्वास््मभा हानन नोक्सानी ऩगु्न सक्न ेदेम्खएभा ववबाग वा कामाथरमरे तोकेको अनधकृतफाट 
त्मस्तो ऩदाथथको नभूना सङ्करन गयी ववशेषऻफाट ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ। त्मस्तो ऩयीऺण गनथ कुनै 
शलु्क राग्ने बएभा त्मस्तो शलु्क योजगायदातारे व्महोनुथ ऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ सङ्कनरत नभूना ऩयीऺणफाट त्मस्तो ऩदाथथरे भानव स्वास््मभा 
प्रनतकुर असय गनथ सक्न ेप्रभाम्णत बएभा नेऩार सयकायरे त्मस्तो ऩदाथथको प्रमोग ननषेध गनथ ननदेशन 
ददन सक्नेछ। 

49. प्राथनभक उऩचायको व्मवस्था गनुथऩने : (१) प्रनतष्ठानभा कामथयत कुनै श्रनभकराइथ काभको नसरनसराभा 
कुनै दघुथटना बइथ चोटऩटक रागेभा तत्कार उऩचाय गनथको नननभत्त योजगायदातारे कामथस्थर 
ऩरयसयनबर आवश्मक उऩचायका साभरी सवहतको प्राथनभक उऩचायको व्मवस्था नभराउन ुऩनेछ।   

(२) कुनै श्रनभक कामथस्थरभा वा योजगायदातारे रगाएको काभको नसरनसराभा अन्म कुनै 
स्थानभा दघुथटनाभा ऩयी चोटऩटक रागेभा त्मस्तो श्रनभकको उऩचाय गदाथ रागेको खचथ सम्फम्न्धत भखु्म 
योजगायदातारे व्महोनुथ ऩनेछ। 

तय भखु्म योजगायदातारे ऐनको दपा ५४ वा ५५ फभोम्जभ श्रनभकको फीभा गयाएको यहेछ बने 
त्मस्तो उऩचाय फाऩतको यकभ फीभाफाट प्राप्त हनुे यकभफाट कट्टा गयी नरन सक्नेछ।  

(३) कुनै श्रनभकरे काभको नसरनसराभा चोटऩटक रागी म्चवकत्सकको नसपारयश फभोम्जभ 
अस्ऩतार वा घयभा फसी उऩचाय गयाउन ुऩने बएभा योजगायदातारे त्मस्तो श्रनभकराइथ अस्ऩतारभा 
फसी उऩचाय गयाएको बए सो अवनधको ऩूयै ऩारयश्रनभक य घयभा फसी उऩचाय गयाएको बए सो 
अवनधको आधा ऩारयश्रनभक ददन ुऩनेछ।   



 

20 
 

50. सूचना ददन ुऩने  : (१)  कुनै श्रनभक काभको नसरनसराभा दघुथटनाभा ऩयेभा, दघुथटनाको कायणफाट 
चोटऩटक रागेभा वा भतृ्म ु बएभा सोको सूचना योजगायदाता वा ननजको प्रनतनननधरे सात ददननबर 
कामाथरमराई ददन ुऩनेछ। 

तय प्राथनभक उऩचायफाट ननको हनुे साभान्म खारको दघुथटना वा चोटऩटक रागेभा 
कामाथरमराइथ सूचना ददन आवश्मक ऩने छैन।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सूचना ददॉदा दघुथटना बएको नभनत, सभम, स्थान, घटनाको वववयण, 

दघुथटनाको कायण, दघुथटनाभा ऩयेको श्रनभकको नाभ, ठेगाना य उऩचाय गयाएको अस्ऩतार सभेतको 
वववयण खरुाउन ुऩनेछ।  

51. दघुथटनाको जाॉचफझु :  (१)  ननमभ ५० फभोम्जभ कुनै श्रनभक दघुथटना ऩयेको सूचना प्राप्त बएभा 
कामाथरमरे ननयीऺकराइथ जाॉचफझु अनधकायी तोकी सो सम्फन्धभा आवश्मक छाननफन वा जाॉचफझु 
गयाउन सक्नेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ तोवकएको जाॉचफझु अनधकायीको काभ, कतथव्म देहाम फभोम्जभ 
हनुेछ:- 

(क) घटनास्थर वा सम्फम्न्धत व्मम्क्तसॉग आवश्मक वववयण फुझ्ने, आवश्मक प्रभाण 
सङ्करन गने, आवश्मक कागजात ऩेश गनथ रगाउन,े सोधऩछु गने, 

(ख) कुनै ऩदाथथ वा उत्ऩादन प्रविमाको ऩयीऺण गनुथऩने देम्खएभा सोको  अवश्मकता 
अनसुाय नभूना सङ्करन सभेत गयी ववशेषऻफाट  ऩयीऺण गयाउने, 

(ग) खण्ड (क) य (ख)  फभोम्जभको कामथ सम्ऩन्न गयी ननधाथरयत अवनधनबर कामाथरम 
सभऺ प्रनतवेदन ऩेश गने ।  

52. व्मवसामजन्म योगको सूची ननधाथयण तथा ऺनतऩूनतथ  : ( १) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना 
प्रकाम्शत गयी ऐनको दपा ८२ को उऩदपा (१) फभोम्जभको व्मवसामजन्म योगको सूची तोक्नेछ।  

(२) कुनै श्रनभकराइथ उऩननमभ (१) फभोम्जभको कुनै व्मवसामजन्म योग रागेको हो वा होइथन 
बने्न कुयाको वववाद बएभा सम्फम्न्धत श्रनभकरे सो मवकन गनथको रानग कामाथरमभा ननवेदन ददन 
सक्नेछ।   

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ ननवेदन ऩयेभा वा कुनै श्रनभकराई रागेको योग व्मवसामजन्म योग 
हो वा होइन बने्न सम्फन्धभा वववाद उत्ऩन्न बएभा नेऩार सयकायरे अन्तयाथवष्ट्रम  श्रभ सङ्गठनको 
भाऩदण्डराई आधाय भानी ववशेषऻ म्चवकत्सकको सनभनत गठन गयी त्मस्तो सनभनतफाट प्राप्त 
प्रनतवेदनको आधायभा आवश्मक ननणथम नरनेछ। 

(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ कुनै श्रनभकराइथ व्मवसामजन्म योग रागेको ठहय बएभा त्मस्तो 
श्रनभकराइथ योजगायदातारे ददन ुऩने उऩचाय खचथ य ऺनतऩूनतथको यकभ ननधाथयण गने तथा त्मस्तो यकभ 
उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था भन्रारमरे तोके फभोम्जभ हनुेछ।    

 

53. ननभाथण श्रनभक सम्फन्धभा योजगायदाताको दावमत्व ्ननभाथण श्रनभकको स्वास््म तथा सयुऺाको सम्फन्धभा 
योजगायदाताको दावमत्व देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 
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(क) काभको नसरनसराभा राग्न सक्ने चोटऩटक तथा स्वास््मभा ऩनथ सक्ने प्रनतकूर 
प्रबावफाट फचाउन श्रनभकराइथ आवश्मक सयुऺा उऩकयण वा ऩवहयन उऩरब्ध 
गयाउने वा त्मस्तो उऩकयण वा ऩवहयन रगाउने व्मवस्था नभराउने, 

(ख)  ननभाथण कामथस्थरभा काभको नसरनसराभा श्रनभकराइथ कुनै चोटऩटक रागेभा 
तत्कार प्राथनभक उऩचाय गनथ सवकने व्मवस्था नभराउने। 

  

ऩरयच्छेद -८ 

ननयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था 
54. अनधकायको प्रमोग : (१) कामाथरमको तपथ फाट सम्ऩादन गरयने काभ, कतथव्म य अनधकायको प्रमोग 

सम्फम्न्धत कामाथरमको प्रभखु बई काभ गनथ तोवकएको ननयीऺकफाट हनुेछ। 

(२) ऐन य मस ननमभावरी फभोम्जभ ननयीऺक आपैरे सम्ऩादन गने बनी तोवकएको काभ 
फाहेक ननयीऺकरे आपू भातहतको कुनै ननयीऺक वा अनधकृतराइथ ऐन य मस ननमभावरी फभोम्जभ 
कामाथरमरे गनुथ ऩने कुनै काभ गनथ अनधकाय प्रत्मामोजन गनथ सक्नेछ। 

(३) ननयीऺकरे आपू कामाथरमभा अनऩुम्स्थत बएको अवस्थाभा कामाथरमभा ननवेदन दताथ गने, 

वववादका ऩऺहरुफीच वाताथ गयाउने, प्रनतनरऩी प्रभाम्णत गरयददने य कामाथरमभा वव चायाधीन उजयुीका 
सम्फन्धभा प्रभाण फझु्ने रगामतका कामथ गनथ आवश्मक कभथचायीको व्मवस्था नभराउन ुऩनेछ। 

55. ननयीऺण प्रनतवेदनभा खरुाउन ु ऩने वववयण : ननयीऺक वा कामाथरमको कभथचायीरे ऐनको दपा ९८ 
फभोम्जभ ऩेश गने प्रनतवेदनभा देहामको वववयण खरुाउन ुऩनेछ्…   

(क) प्रनतष्ठान वा कामथस्थरको वववयण, 
(ख) प्रनतष्ठानभा कामथयत श्रनभकको वववयण, 
(ग) प्रनतष्ठानको काभको प्रकृनत तथा बौनतक ऩूवाथधाय, 
(घ) ऐन य मस ननमभावरी फभोम्जभ प्रनतष्ठानरे गनुथ ऩने कुनै काभको सम्फन्धभा 

कामाथरमरे ददएको आदेश वा ननदेशन कामाथन्वमनको अवस्था, 
(ङ) ऐन य मस ननमभावरी फभोम्जभ प्रनतष्ठानरे गनुथ ऩने कुनै काभको सम्फन्धभा 

कामाथरमरे कुनै याम सझुाव ददएको बए सोको कामाथन्वमनको अवस्था, 
(च) ननयीऺकरे प्रनतवेदनभा खरुाउन ुऩने बनी तोकेका अन्म आवश्मक वववयण। 

56. श्रभ अनडट गनुथ ऩने्  (१) प्रनतष्ठानरे ऐन य मस ननमभावरी फभोम्जभ काभ कायफाही बए नबएको 
सम्फन्धभा प्रत्मेक वषथको ऩौष भसान्तनबर आफ्नो प्रनतष्ठानको सम्फन्धभा भन्रारमरे तोकेको भाऩदण्ड 
फभोम्जभ प्रनतष्ठानको आफ्नै व्मवस्थाऩकीम तहको श्रनभक वा श्रभ ऺेरसॉग सम्फि अन्म कुनै व्मम्क्त 
वा सॊस्था भापथ त श्रभ अनडट गयाउन सक्नेछ। 

 (२) प्रनतष्ठानरे उऩननमभ (१) फभोम्जभ गयेको श्रभ अनडटको प्रनतवेदन अनसूुची-१० 
फभोम्जभको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ।त्मस्तो प्रनतवेदन ऐनको दपा ९८ फभोम्जभ प्रनतष्ठानको ननयीऺण गने 
ननयीऺकराइथ उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।   

 (३) श्रभ अनडट गने व्मम्क्तरे अनडट प्रनतवेदनभा गरत वववयण उल्रेख बएको ऩाइएभा  श्रभ 
कामाथरमरे त्मस्तो गरत वववयण ददने व्मम्क्त य प्रनतष्ठानको व्मवस्थाऩकराई ऩटकै वऩच्छे ऐनको दपा 
१६३ को उऩदपा (२) को खण्ड (ख) फभोम्जभ जरयफाना गनथ सक्नेछ।  
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(४) प्रनतष्ठानरे ऐन तथा मस ननमभावरी फभोम्जभ गयेको श्रभ अनडट प्रनतवेदनको प्रनत श्रभ 
सम्फन्ध सनभनत य प्रनतष्ठानसॉग सम्फम्न्धत देहाम फभोम्जभको ननमाभक ननकामराई सभेत ददन ुऩनेछ्… 

(क) फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थारे नेऩार याष्ट्र फैंकभा, 
(ख) फीभा कम्ऩनीरे फीभा सनभनतभा, 
(ग) गैय सयकायी सॊस्थारे सम्फम्न्धत म्जल्रा प्रशासन कामाथरमभा, 
(घ) अन्म प्रनतष्ठानरे आपूराइथ स्थाऩना वा सञ्चारन अनभुनत प्रदान गने ननकामभा। 

 

ऩरयच्छेद-९ 

न्मूनतभ ऩारयश्रनभक ननधाथयण 

57. न्मूनतभ ऩारयश्रनभक ननधाथयण सनभनत : (१) ऐनको दपा १०७ फभोम्जभ श्रनभकको न्मूनतभ ऩारयश्रनभक 
नसपारयस गनथ देहामफभोम्जभको एक न्मूनतभ ऩारयश्रनभक ननधाथयण सनभनत यहनेछ:– 

(क)  सहसम्चव, श्रभ सम्फन्ध हेने भहाशाखा, भन्रारम      -अध्मऺ, 
(ख) भहाननदेशक, श्रभ ववबाग          -सदस्म, 
(ग)  उऩसम्चव, उद्योग, वाम्णज्म तथा आऩूनतथ भन्रारम      -सदस्म, 
(घ) ननदेशक, नेऩार याष्ट्र फैंक         -सदस्म, 
(ङ) योजगायदाताहरू भध्मेफाट योजगायदाता सङ्गठनरे  

 नसपारयस गयी ऩठाएका कम्तीभा एक भवहरा सवहत तीनजना     -सदस्म, 
(च)  सॊमकु्त टे्रड मनुनमन सभन्वम केन्द्ररे नसपारयस गयी ऩठाएका  

   कम्तीभा एक  भवहरा सवहत तीनजना        -सदस्म, 
(छ)  शाखा प्रभखु, श्रभ सम्फन्ध शाखा हेने,  भन्रारम      -सदस्म-सम्चव। 

(२) उऩननमभ (१) को खण्ड ( ङ)  य (च)  फभोम्जभ  सदस्मको नाभ नसपारयस गदाथ सोही 
सङ्खख्माभा वैकम्ल्ऩक सदस्मको नाभ सभेत नसपारयस गयी ऩठाउन ुऩनेछ।  

(३)  उऩननमभ  (१) को खण्ड  (ङ)  य (च)  फभोम्जभ सदस्मको ऩदावनध दइुथ वषथको हनुेछ। 

(४) न्मूनतभ ऩारयश्रनभक ननधाथयण सनभनतको सम्चवारम भन्रारमभा यहनेछ य सम्चवारमराई 
आवश्मक जनशम्क्त तथा फजेट भन्रारमरे उऩरब्ध गयाउनेछ। 

58. न्मूनतभ ऩारयश्रनभक ननधाथयण सनभनतको फैठक  ् (१) न्मूनतभ ऩारयश्रनभक ननधाथयण सनभनतको फै ठक 
सनभनतको अध्मऺरे तोकेको नभनत, सभम य स्थानभा फस्नेछ । 

(२) सनभनतको फैठकभा नेऩार सयकाय, योजगायदाता य टे्रड मनुनमन सवहत तीनवटै ऩऺको 
प्रनतनननधत्व हनुे गयी ऩचास प्रनतशतबन्दा फढी सदस्मको उऩम्स्थनत बएभा फैठकको गणऩयुक सङ्खख्मा 
ऩगेुको भानननेछ।  

(३) सदस्म-सम्चवरे फैठक हनुे नरम्खत सूचना य फैठकभा छरपर हनुे कामथसूची फैठक फस्न े
नभनतबन्दा कम्तीभा तीन ददन अगावै सदस्मराइथ उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ  फैठक फोराउॉदा ननमभ ५७ को उऩननमभ  (१) को खण्ड  (ङ) य 
(च) फभोम्जभको कुनै सदस्म सनभनतको फैठकभा उऩम्स्थत हनु नसक्ने जानकायी गयाएभा ननजको सट्टा 
वैकम्ल्ऩक सदस्मराइथ सनभनतको फैठकभा आभन्रण गनुथ ऩनेछ। 
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(५) सनभनतरे आवश्मकता अ नसुाय सम्फम्न्धत ऺेरको ववऻराइथ य कुनै योजगायदाताको 
व्मवसामको प्रकृनत य त्मस्तो व्मवसाम सञ्चारन हनुे बौगोनरक ऺेरभा कामथयत श्रनभकको रानग 
न्मूनतभ ऩारयश्रनभक ननधाथयण गदाथ सम्फम्न्धत योजगायदाता य श्रनभकका प्रनतनननधराइथ  सभेत फैठकभा 
आभन्रण गनथ सक्नेछ।  

(६) सनभनतको फैठकको ननणथम सदस्म-सम्चवरे प्रभाम्णत गनेछ। 

(७)  सनभनतको ननणथम मथासम्बव सवथसम्भनतको आधायभा हनुेछ । 

(८) सनभनतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामथववनध सनभनत आपैं रे ननधाथयण गनेछ । 

 

 

ऩरयच्छेद-१० 

प्रनतष्ठानको आन्तरयक व्मवस्थाऩन 
59. सरूवा सम्झौता गनुथ ऩने : (१) ऐनको दपा १०९ को उऩदपा (२) फभोम्जभ कुनै श्रनभक एक 

प्रनतष्ठानफाट अको प्रनतष्ठानभा सरुवा हनु चाहेभा य सरुवा बई जान चाहेको प्रनतष्ठानरे त्मस्तो 
श्रनभकराइथ आफ्नो प्रनतष्ठानभा याख्न चाहेभा सरूवा गने य सरूवा हनुे प्रनतष्ठानफीच आऩसी सम्झौता गयी 
श्रनभकको सरूवा गनथ, गयाउन सवकनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ गरयने सम्झौताभा देहामका कुयाहरू उल्रेख गनुथ ऩनेछ:–  

(क) सरुवा गने प्रनतष्ठान य सरुवा बई जान ेप्रनतष्ठानको नाभ, ठेगाना, 
(ख) प्रनतष्ठानको तपथ फाट सम्झौता गने व्मम्क्तको ऩद, नाभ, 
(ग) सरुवा बई जान ेश्रनभकको ऩद, नाभ, थय, ठेगाना य कामथयत प्रनतष्ठानभा ननमकु्त बएको 

नभनत,  

(घ)  श्रनभकरे खाइऩाइ आएको ऩारयश्रनभक य सवुवधा,  
(ङ) सरुवा बई जाने श्रनभकको नाभभा सॊचमकोष य  साभाम्जक सयुऺा कोषभा जम्भा हनुे 

मोगदान  यकभ य त्मस्तो यकभ जम्भा गने नभनत,  

(च) श्रनभकको सेवा अवनध सरुवा ब ई जाने प्रनतष्ठान भा गने सेवा अवनध भा जोनडने वा 
नजोनडने कुया य सेवा अवनध नजोनडने बए सो कुयाभा श्रनभकको भञु्जयी बएको कुया,  

(छ) श्रनभकरे हार खाइऩाइ आएको सेवा सवुवधा सरूवा बइथ जाने प्रनतष्ठानरे ददने सेवा 
सवुवधा बन्दा कभी हनुे बएभा त्मस्तो सेवा सवुवधाभा श्रनभकको भन्जयुी बएको कुया,  

(ज) सम्झौताका ऩऺहरुरे आवश्मक ठानेको अन्म कुयाहरु। 

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ गरयएको सम्झौ ताको प्रनतनरवऩ प्रनतष्ठानरे सम्फम्न्धत श्रनभकराई 
उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(४) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन सम्फम्न्धत श्रनभकको भन्जयुी नफना 
कुनै श्रनभकराइथ एक प्रनतष्ठानफाट अको प्रनतष्ठानभा सरूवा गनथ ऩाइने छैन। 

तय श्रनभकको ऩारयश्रनभक, सेवा, सवुवधा सम्फन्धी प्रनतष्ठानको ववननमभावरी फभोम्जभ  
योजगायदातारे आफ्नो एक कामथस्थरभा कामथयत श्रनभकराइथ अको कामथस्थरभा सरूवा गनथ फाधा ऩगु्ने 
छैन।   
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60. सरुवा हुॉदा श्रनभकरे ऩाउन ेसवुवधा: (१) प्रनतष्ठानभा कामथयत श्रनभकराई साववकको कामथस्थरफाट अको 
कामथस्थरभा सरुवा गदाथ योजगायदातारे देहाम फभोम्जभ सवुवधा ददन ुऩनेछ:– 

(क) सरुवा बई जाने स्थानसम्भ श्रनभकरे आफ्नो भारसभान रैजाॉदा राग्न ेमातामात बाडा 
फाऩतको खचथ, 

(ख) सरूवा बइथ गएको स्थानभा फा सस्थान व्मवस्थाऩनको रानग एक भवहनाको ऩारयश्रनभक 
फयाफयको यकभ । 

(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन श्रनभकराइथ सरुवा बएको स्थानसम्भ 
जाॉदा राग्ने मातामात खचथ तथा त्मस्तो ठाउॉभा फस्ने फसोफासको व्मवस्था योजगायदातारे नै गयेकोभा 
त्मस्तो श्रनभकराइथ मातामात य फासस्थान फाऩत थऩ खचथ ददन ुऩने छैन। 

(३) सरूवा हनुे श्रनभक य ननजका आम्श्रत ऩरयवायका सदस्महरुराई ववननमभावरीभा उल्रेख 
बएफभोम्जभ दैननक तथा भ्रभण खचथ उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

(४) सरूवा हनुे श्रनभकराइथ ननजको स्थामी फासस्थान वा ननज कामथयत स्थान बन्दा फावहय 
सरूवा गयी ऩठाउॉदा श्रनभकको सेवा शतथ सम्फन्धी ववननमभावरीभा उल्रेख बए फभोम्जभ फेम्जल्रा बत्ता 
(आउट स्टेशन एराउन्स) ददन ुऩनेछ।  

(५) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया उल्रेख बए ताऩनन आफ्नो फासस्थानफाट दैननक रूऩभा 
सहजै कामथस्थरभा आवतजावत गनथ सवकने एकै स्थानको ऺेरको एक कामथस्थरफाट अको 
कामथस्थरभा वा श्रनभक आपैरे सरुवा भागी गएको अवस्थाभा ननजराइथ योजगायदातारे मस ननमभ 
फभोम्जभको थऩ सवुवधा ददन ुऩने छैन। 

61. श्रभ सम्फन्ध सनभनत : (१)  दशजना वा सोबन्दा फढी श्रनभक कामथयत प्रत्मेक प्रनतष्ठानभा देहाम 
फभोम्जभको एक श्रभ सम्फन्ध सनभनत यहनेछ्… 

(क) प्रनतष्ठानको प्रभखु व्मवस्थाऩक वा ननजरे तोकेको व्मम्क्त  –सॊमोजक, 
(ख) प्रनतष्ठानको प्रभखु व्मवस्थाऩकरे तोकेको 
    व्मवस्थाऩकीम तहको दइुथजना व्मम्क्त            –सदस्म, 
(ग) प्रनतष्ठानको टे्रड मनुनमनको तपथ फाट एकजना भवहरा  

सवहत चाय जना श्रनभक       –सदस्म, 
(घ) प्रनतष्ठानको प्रशासन शाखा प्रभखु                       –सदस्म-सम्चव। 

(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन तीन समबन्दा फढी श्रनभक कामथयत 
प्रनतष्ठानभा व्मवस्थाऩक य श्रनभकको तपथ फाट दइुथ दइुथ जना थऩ सदस्म यहनेछन।् 

(३) उऩननमभ (१) को खण्ड (ग) फभोम्जभको सदस्मको चमन प्रनतष्ठानको आनधकारयक टे्रड 
मनुनमनको कामथकायी सनभनतरे गनुथ ऩनेछ। प्रनतष्ठानभा आनधकारयक टे्रड मनुनमन नबएभा प्रनतष्ठानभा 
कामथयत श्रनभकहरुरे छानेको श्रनभकरे सनभनतभा प्रनतनननधत्व गनेछ। 

(४) उऩननमभ (१) को खण्ड (ख) फभोम्जभका सदस्मको कामथकार सॊमोजकरे तोकेको 
अवनधसम्भ य खण्ड (ग) फभोम्जभका सदस्मको ऩदावनध सनभनतभा चमन बएको नभनतरे दु ई वषथको 
हनुेछ। 

(५) श्रभ सम्फन्ध सनभनतको वहसाफ वकताफको खाता सञ्चारन श्रनभक य व्मवस्थाऩकरे आफ्नो 
तपथ फाट तोकेका एक एक जना प्रनतनननधको सॊमकु्त हस्ताऺयफाट  हनुेछ।  
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62. श्रभ सम्फन्ध सनभनतको फैठक : (१) श्रभ सम्फन्ध सनभनतको फैठक सॊमोजकको अध्मऺताभा 
आवश्मकता अनसुाय ननजरे तोकेको नभनत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(२) सनभनतको फैठक साभान्मतमा प्रनतष्ठानको दैननक कामथ सञ्चारनभा फाधा नऩने गयी कामाथरम 
सभम अम्घ वा ऩनछ फस्नेछ।  

(३) सदस्म -सम्चवरे सनभनतको फैठक फ स्ने नभनत, सभम य स्थान तथा त्मस्तो फैठकभा हनु े
छरपरको ववषम सभेत उल्रेख गयी कम्तीभा चौफीस घण्टा अगावै सफै सदस्महरुराई सूचना ददन ु
ऩनेछ। 

(४) सनभनतको फैठकभा श्रनभक ऩऺको उऩम्स्थनत नबएसम्भ फैठकको कायफाही अम्घ फढ्ने  
छैन। 

(५) सनभनतको फैठकको ननणथम फैठकभा उऩम्स्थत सदस्महरूको मथासम्बव सवथसम्भतफाट गनुथ 
ऩनेछ।  

(६) सनभनतरे आवश्मक ठानेभा कुनै ववऻ, योजगायदाता, श्रभ आऩूनतथकताथ वा टे्रड मनुनमन 
सम्फि व्मम्क्तराइथ सनभनतको फैठकभा आभन्रण गनथ सक्नेछ। 

(७) सनभनतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामथववनध सनभनत आपैरे ननधाथयण गये फभोम्जभ हनुेछ। 

63. श्रनभकको कामथ सम्ऩादन भूल्माङ्कन गनुथ ऩने : (१) योजगायदातारे प्रनतष्ठानको ववननमभावरीभा तोवकएको 
आधाय तथा प्रकृमा फभोम्जभ श्रनभकको कामथसम्ऩादन भूल्माङ्कन गनुथ ऩनेछ। 

(२) योजगायदातारे कामथसम्ऩादन भूल्माङ्कन गनुथ ऩने श्रनभकराइथ तत्सम्फन्धी पायाभ उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ। 

(३) योजगायदातारे आनथथक वषथको शरुूभा प्रत्मेक श्रनभकराइथ अम्घल्रो आनथथक वषथको कामथ 
सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ बनथ रगाइथ त्मसको भूल्माङ्कन गयी त्मस्तो पायभ कम्तीभा तीन वषथसम्भ 
सयुम्ऺत याख्न ुऩनेछ।  

 

 

ऩरयच्छेद-११ 

साभूवहक वववादको सभाधान 

64. साभूवहक सौदाफाजी सनभनतका सदस्म: (१) ऐनको दपा ११६ फभोम्जभ गठन हनुे साभूवहक सौदाफाजी 
सनभनतभा सम्फम्न्धत प्रनतष्ठानभा कामथयत श्रनभकहरुको सङ्खख्माको आधायभा देहाम फभोम्जभका 
सदस्महरु यहने छन ्:˗ 

(क) फीस जनासम्भ श्रनभक कामथयत प्रनतष्ठानभा      –तीन जना ,  
(ख) फीस जनाबन्दा फढी एक सम जनासम्भ श्रनभक कामथयत प्रनतष्ठानभा   –ऩाॉच जना, 
(ग) एकसम बन्दा फढी श्रनभक कामथयत प्रनतष्ठानभा प्रत्मेक थऩ 

     ऩचास जना फयाफय थऩ एक जनाको दयरे फढीभा             –एघाय जना। 

(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन साभूवहक सौदाफाजी सनभनतभा यहने 
श्रनभकको नाभ भनोनमन गदाथ प्रनतष्ठानभा कामथयत श्रनभकको सङ्खख्मा अनसुाय फढीभा ऩाॉचजना 
वैकम्ल्ऩक नाभ सभेत भनोनमन गयी ऩठाउन ुऩनेछ। 
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(३) साभूवहक सौदाफाजी सनभनतको सदस्म यहेको कुनै श्रनभक त्मस्तो सनभनतको फैठकभा 
उऩम्स्थत हनु नसक्ने बएभा ननजको सट्टा उऩननमभ (२) फभोम्जभको कुनै वैकम्ल्ऩक सदस्मरे त्मस्तो 
फैठकभा प्रनतनननधत्व गनेछ।  

65. भध्मस्थको खचथ : (१) ऐनको दपा ११९ को उऩदपा (३) फभोम्जभ नेऩार सयकायरे गठन गयेको 
भध्मस्थको ऩारयश्रनभक,  भध्मस्थकताथरे वववाद सभाधानको नसरनसराभा वाताथ  वा छरपर गदाथ राग्ने 
व्मवस्थाऩन खचथ, खाजा तथा खाना खचथ, मातामात खचथ जस्ता बैऩयी आउने खचथको फीर फभोम्जभको 
यकभ नेऩार सयकायरे व्महोनेछ। 

(२) भध्मस्थको ऩारयश्रनभक वा बत्ता सवुवधा भन्रारमरे अथथ भन्रारमको सहभनत नरइथ ननधाथयण 
गयेको भाऩदण्ड फभोम्जभ हनुेछ। 

66. नरम्खत रुऩभा दाफी प्रनतदाफी ऩेश गनुथऩने : (१) ऐनको दपा ११९ को उऩदपा (५) फभोम्जभ 
भध्मस्थताफाट वववाद सभाधान गयाउन चाहने ऩऺरे दाफी ऩेश गदाथ शरुु भाग दा फीभध्मे सहभती 
बइसकेको ववषमभा सहभती बइसकेको व्महोया उल्रेख गयी फाॉकी ववषमहरु य सो ऩवुि गने आधाय 
सवहत भध्मस्थरे काभ प्रायम्ब गयेको सातददन नबर नरम्खतरुऩभा  भध्मस्थ सभऺ दाफी ऩेश गनुथ 
ऩनेछ। त्मसयी  दाफी ऩेश गदाथ साभूवहक भाग दाफीबन्दा फावहय वा असम्फि कुनै ववषमभा दाफी ऩेश 
गनथ ऩाईने छैन।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ दाफी ऩेश बएऩनछ भध्मस्थकताथरे त्मस्तो दाफीको जानकायी सवहत 
प्रनतदाफी  ऩेश गनथ अको ऩऺराइथ सात ददनको सभम ददन ुऩनेछ। 

67. सभूहगत साभूवहक सौदाफाजी सनभनत : (१)  म्चमा फगान, काऩेट उत्ऩादन, ननभाथण व्मवसाम, इट्टा 
उद्योग, नसभेन्ट उद्योग, गाभेन्ट, जटु य ववबागरे तोकेका अन्म सभान प्रकृनतका वस्त ुउत्ऩादक वा सेवा 
प्रदामक वा व्मवसामीहरुको उद्योगहरुभा विमाशीर टे्रड मनुनमन सॊघरे उद्योग सभूहको योजगायदाता 
सॊघ सभऺ भाग दाफी ऩेश गनथ फ ढीभा एघाय जना सदस्म यहेको सभूहगत साभूवहक सौदाफाजी सनभनत 
गठन गनथ सक्नेछन।् 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सनभनतराइथ ऐनको दपा ११६ को उऩदपा (५) फभोम्जभ 
साभूवहक सौदाफाजी सनभनतराइथ बए सयहको अनधकाय हनुेछ। 

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभका श्रनभकरे सभूहगत साभूवहक सौदाफाजी सनभनत गठन गदाथ 
आवश्मकता अनसुाय वैकम्ल्ऩक सदस्म सभेत चमन गनुथ ऩनेछ।  

68. साभूवहक भाग दाफी ऩेश गने तरयका :  (१) ननमभ ६७ फभोम्जभको सभूहगत साभूवहक सौदाफाजी 
सनभनतरे भाग दाफी ऩेश गदाथ सम्फम्न्धत उद्योग सभूहको योजगायदाता सॊघ सभऺ नरम्खत रूऩभा 
भागदाफी ऩेश गनुथ ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ साभूवहक भागदाफी प्राप्त बएभा योजगायदाता सॊघरे सो भागदाफी  
फमु्झनरई सोको ननस्सा सम्फम्न्धत सभूहगत साभूवहक सौदाफाजी सनभनतराइथ ददन ुऩनेछ । 

69. साभूवहक सौदाफाजी सम्फन्धी कामथववनध तथा सम्झौता :(१) ननमभ ६८ फभोम्जभ भाग दाफी प्राप्त बएभा 
योजगायदाता सॊघरे सभूहगत साभूवहक सौदाफाजी सनभनतसॉग छरपर गयी साभान्मतमा दाफी ऩेश 
बएको एक्काइस ददननबर त्मस्तो दाफी सम्फन्धी वववाद सभाधान गनुथ ऩनेछ। योजगायदाता सॊघ य त्मस्तो 
साभूवहक सौदाफाजी सनभनतफीच सहभनत बएभा वववाद सभाधान गनुथ ऩने अवनध थऩ गनथ सवकनेछ।  
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(२) उऩननमभ ( १) फभोम्जभ वववाद सभाधान नबएभा सभूहगत साभूवहक सौदाफाजी सनभनतरे  
ववबाग सभऺ ननवेदन ददन सक्नेछ। 

(३) उऩननमभ ( २) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त बएभा ववबागरे सम्फम्न्धत योजगायदाता सॊघ य 
साभूवहक सौदाफाजी सनभनतराई छरपरका रानग नभनत य सभम तोकी सूचना ददन ुऩनेछ। 

(४) ववबागरे उऩननमभ (२) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त बएको तीस ददननबर सम्फम्न्धत योजगायदाता 
सॊघ य साभूवहक सौदाफाजी सनभनतफीच वाताथ गयाई दाफी सम्फन्धी वववाद सभाधान गनुथ ऩनेछ। 

(५) उऩननमभ ( ४) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन तीन वटै  ऩऺको सहभनतको 
आधायभा वववाद सभाधान गनुथ ऩने अवनध थऩ गनथ सवकनेछ। 

(६) उऩननमभ ( ५) फभोम्जभको वाताथ गयाउॉदा सम्फम्न्धत योजगायदाता सॊघ य साभूवहक 
सौदाफाजी सनभनतफीच भेरनभराऩ बएभा सो दाफी सम्फन्धी वववाद सभाधान बएको भानननेछ। 

(७) उऩननमभ (६) फभोम्जभ बएको भेरनभराऩ सम्फम्न्धत ऩऺराई फाध्मकायी हनुेछ। 

(८) मस ननमभ फभोम्जभ वववाद सभाधानको प्रविमा अवरम्फन गदाथ वववाद सभाधान हनु 
नसकेभा सम्फम्न्धत ऩऺहरूरे ऐनको ऩरयच्छेद…१९ फभोम्जभको प्रविमा अवरम्फन गनथ सक्नेछन।् 

70. असर ननमतरे साभूवहक सौदाफाजी वा सम्झौता गनुथ ऩने :  (१) टे्रड मनुनमन वा सौदाफाजी सनभनतरे 
योजगायदाता वा योजगायदाता सॊघ सभऺ साभूवहक भाग दाफी प्रस्ततु गयेऩनछ दवैु ऩऺरे साभूवहक 
सौदाफाजी य सम्झौता गदाथ असर ननमतरे गनुथ ऩनेछ। 

स्ऩिीकयण् मस ननमभको प्रमोजनको रानग " असर ननमत"  बन्नारे  देहामका कुया सम्झन ु

ऩछथ:- 
(क)  वाताथको रानग तोवकएको नभनत, सभम य स्थानभा उऩम्स्थत हनु े,  

(ख) वाताथ तथा सम्झौताका रानग आपूरे ऩाएको अम्ख्तमायी तथा अन्म आवश्मक कुया 
वाताथको सभमभा प्रि ऩाने,  

(ग) दाफीकताथरे आफ्नो दाफी य सो ऩिुी गने आधाय तथा योजगादाता वा योजगायदाता 
सङ्गठनरे आफ्नो प्रनतवाद वा सोको ऩिुी गने आधाय प्रस्ततु गने,  

(घ)   एक ऩऺरे याखेको प्रस्तावराइथ अको ऩऺरे गम्बीयता ऩूवथक सनेु्न य त्मसभा 
म्शिताऩूवथक आफ्नो प्रनतविमा वा वटप्ऩणी याख्न,े   

(ङ)   वाताथ गदाथ खरुा, ऩायदशॉ य इभान्दायी साथ गने, वाताथको िभभा सहभती बएको य 
नबएको ववषम खरुाई प्रत्मेक फैठकको भाइन्मटु तमाय गने, 

(च)  वाताथभा प्रस्ततु हुॉदा भमाथददत य अनशुानसत तवयरे प्रस्ततु हनुे, एकऩऺरे अको 
ऩऺराई झकु्माउन ेवा द:ुख ददने ननमतरे कुनै कामथ नगने,  

(छ) एक ऩऺरे अको ऩऺराई अप्यायो ऩाने ननमतरे नमाॉ दाफी वा शतथ थऩ नगने, 

(ज)  वाताथ प्रविमा शरुू बएऩनछ वाताथ वा सौदाफाजी प्रविमाभा सहबागी हनु अस्वीकाय 
नगने , 

(झ)   सभस्मा सभाधान गने उद्देश्मरे वाताथ गने य सौदाफाजी प्रविमाभा साभेर हनुे, 
(ञ) अको ऩऺरे ददएको सूचना तथा जानकायी तथा प्रस्ताव भानथ ऩूवाथरही नबई ववचाय 

गने य त्मसभा कुनै गरत त्म वा सूचना बएभा म्शिता ऩूवथक खण्डन गने य सत्म 
त्मफाये अको ऩऺराई जानकायी ददन,े  
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(ट)   अको ऩऺका आनधकारयक प्रनतनननधसॉग अननवामथ वाताथ गनथ य खास प्रनतनननधसॉग भार 
वाताथ गनथ वा नगनथ अडान नयाख्न े। 

(२)  उऩननमभ (१) फभोम्जभ असर ननमतरे वाताथ गने प्रमोजनको रानग योजगायदातारे  देहामका  
कुयाको प्रफन्ध गनुथ ऩनेछ :- 

(क)  साभूवहक सौदाफाजी सनभनतभा यहेका श्रनभक प्रनतनननधराई टे्रड मनुनमन वा 
श्रनभकहरुसॉग सयसल्राह गनथ य वाताथको ववषमभा जानकायी ददन उऩमकु्त भौका ददन,े  

(ख) साभूवहक सौदाफाजी सनभनतभा यहेका श्रनभक प्रनतनननधराई साभूवहक सौदाफाजी 
प्रविमाभा सहबागी बइथ वाताथ, भेरनभराऩ वा साभूवहक सम्झौता गनथको रानग 
तोवकएको ददनको रानग ऩारयश्रनभक सवहतको नफदाको व्मवस्था गने। 

71. असर ननमतरे वाताथ गनथ ननदेशन ददन सक्न े :  (१) साभूवहक भागदाफी ऩेश गने साभूवहक सौदाफाजी 
सनभनत वा योजगायदाता वा योजगायदाता सङ्गठनरे वाताथ गनथ अस्वीकाय गयेभा वा वाताथ गदाथ असर 
ननमतरे वाताथ नगयेभा भकाथ ऩने ऩऺरे असर ननमतरे वाताथ गनथ गयाउन ववबागसभऺ ननवेदन ददन 
सक्नेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ ननवेदन प्राप्त  बएभा ववबागरे वाताथका ऩऺहरूराइथ असर ननमतरे 
वाताथ गनथ ननदेशन ददन सक्नेछ।   

 

ऩरयच्छेद-१२ 

योजगायी अन्त्म सम्फन्धी व्मवस्था 
72. सूचना ददन ुऩने : (१) ऐनको दपा १४५ फभोम्जभ कुनै कायणरे श्रनभकको सङ्खख्माभा कटौती गरयएको 

प्रनतष्ठान दइुथवषथनबर ऩनु् सञ्चारनभा आएभा वा श्रनभक कटौती गरयएको कुनै प्रनतष्ठानभा ऩनु् श्रनभक 
थऩ गनुथ ऩयेभा त्मस्तो प्रनतष्ठानरे त्मसयी कटौती गरयएका श्रनभकराई कम्तीभा ऩन्र ददनको सूचना 
ददइथ काभभा फोराउन ुऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको सूचना यावष्ट्रमस्तयको ऩरऩनरका तथा ववद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभफाट 
प्रकाशन एवॊ प्रसायण गनथ रगाइथ भन्रारमको जफ ऩोटथर तथा प्रनतष्ठानको वेफसाइटभा कम्तीभा ऩन्र 
ददनसम्भ याख्न ुऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (१) फभोम्जभ प्रकाम्शत सूचना अनसुाय प्रनतष्ठानको सम्ऩकथ भा आउने श्रनभकराइथ 
प्रनतष्ठानरे ननजको मोग्मता, अनबुव, कामथ ऺभता आददको आधायभा छनोट गयी आवश्मक सङ्खख्माभा 
काभभा रगाउन सक्नेछ। 

(४) उऩननमभ (३) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन प्रनतष्ठानरे कामथस्थरभा नमाॉ प्रववनध 
जडान गयेको वा उत्ऩादन प्रविमाभा ऩरयवतथन गयेको कायणरे ऩयुाना श्रनभकफाट कामथ सञ्चारन गनथ 
नसक्ने अवस्था बएभा वा श्रनभकको उभेय तथा शायीरयक अवस्थाको कायणफाट ऩयुाना श्रनभकराइथ 
काभभा रगाउन नसक्ने बएभा नमाॉ श्रनभक छनौट गयी काभभा रगाउन फाधा ऩने छैन।  

73. अनभुनत  नरन ुऩने : (१) कुनै प्रनतष्ठानरे श्रनभकको अननवामथ अवकाशको उभेय अन्ठाउन्न  वषथबन्दा कभ 

कामभ गने गयी ववननमभावरीभा व्मवस्था गनथ चाहेभा सोको आधाय य कायण सवहत  भन्रारमभा 
ननवेदन  ददन सक्नेछ।  



 

29 
 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ कुनै प्रनतष्ठानफाट  ननवेदन  प्राप्त  बएभा भन्रारमरे स्वीकृनतको रानग 
केन्द्रीम श्रभ सल्राहकाय ऩरयषदभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ भन्रारमफाट रेखी आएभा ऩरयषदरे श्रनभकको अवकाश उभेय 
अन्ठाउन्न वषथबन्दा कभ  गनथ प्रनतष्ठानरे ऩेश गयेको आधाय, कायण य सो सम्फन्धभा त्मस्तै प्रकृनतका 
अन्म प्रनतष्ठान वा भरुकुको अभ्मास सभेतको आधायभा त्मस्तो प्रनतष्ठानको श्रनभकको सेवा शतथ 
सम्फन्धी ववननमभावरी सॊशोधन गनथ स्वीकृनत ददन सक्नेछ। 

74. योजगायी अन्त्म बएऩनछ ऩाउने यकभको बकु्तानी गने तरयका्  (१) ऐन य मस ननमभावरी फभोम्जभ 
योजगायी अन्त्म बएको श्रनभकरे ऩाउने ऩारयश्रनभक, सम्ञ्चत नफदा वा अन्म कुनै सवुवधा फाऩतको यकभ 
फमु्झनरन श्रनभक आपैँ  उऩम्स्थत हनु नसक्ने बएभा वा नआएभा  त्मस्तो यकभ ननजरे प्रनतष्ठानराइथ 
उऩरब्ध गयाएको फैंक वा ववत्तीम सॊस्थाको खाताभा जम्भा गनुथ ऩनेछ। 

(२) कुनै श्रनभकको फैंक वा ववत्तीम सॊस्थाभा खाता नबएभा योजगायदातारे त्मस्तो श्रनभकरे 
भञु्जयी ददएको ननजको ऩरयवायको अन्म कुनै सदस्मको फैंक खाताभा त्मस्तो यकभ जम्भा गरयददन ु   

ऩनेछ ।  

(३) उऩननमभ (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन कुनै श्रनभकरे ऐन य मस 
ननमभावरी फभोम्जभ ऩाउने ऩारयश्रनभक, सम्ञ्चत नफदा वा अन्म कुनै सवुवधा फाऩतको यकभ नरन नऩाउॉदै 
ननजको भतृ्म ुबएभा योजगायदातारे त्मस्तो यकभ ननजको ऩरयवायको देहामको िभभा यहेको सदस्मराइथ 
बकु्तानी ददन ुऩनेछ्–  

(क)  श्रनभकरे कसैराई इच्छाएको यहेछ बने इच्छाएको व्मम्क्तराई, 
(ख) खण्ड ( क) फभोम्जभ इच्छाएको व्मम्क्त नबएभा वा इच्छाएको व्मम्क्तको भतृ्म ु

बैसकेको अवस्थाभा देहामको िभ अनसुायको ऩरयवायको सदस्मराई:- 
(१) सगोरभा फस्न ेश्रीभान वा श्रीभती, 
(२) सगोरभा फस्न ेछोया, फहुायी वा अवववावहता छोयी, 
(३) सगोर फस्ने नानत नानतनी वा एकाघयका फाफ,ु आभा वा सास,ु ससयुा, 
(४) नबन्न फस्न ेश्रीभान वा श्रीभती, छोया,  फहुायी वा वववावहता छोयी।  

(४) मस ननमभभा अन्मर जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन कुनै श्रनभकरे ऐन तथा मस 
ननमभावरी फभोम्जभ ऩाउने ऩारयश्रनभक वा सवुवधा ननजरे प्रनतष्ठानराइथ उऩरब्ध गयाएको फैंक खाताभा 
जम्भा हनु नसकेभा वा योजगायी छोडेको तीन वषथनबर उऩननमभ (२) फभोम्जभ सम्फम्न्धत श्रनभक वा 
उऩननमभ (३) फभोम्जभ ननजको हकवारारे त्मस्तो यकभ दाफी गनथ नआएभा योजगायदातारे त्मस्तो 
यकभ साभाम्जक सयुऺा कोषभा जम्भा गरयददन ुऩनेछ। 

(५) उऩननमभ (४) फभोम्जभ कुनै श्रनभकको ऩारयश्रनभक वा सेवा सवुवधा साभाम्जक सयुऺा 
कोषभा जम्भा बइसकेऩनछ त्मस्तो श्रनभक वा ननजको हकवारारे त्मसयी जम्भा बएको यकभको 
हदबन्दा फढी दाफी नरन ऩाउने छैन।  
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ऩरयच्छेद-१३ 

भदु्दा तथा उजयुीको कामथववनध  
75. श्रभ अदारतको  कामथववनध:  ऐनको दपा १६० फभोम्जभ  श्रभ  अदारतभा दामय  बएको  भदु्दाको  

कायफाही य वकनाया  श्रभ  अदारत  कामथववनध  ननमभावरी,  २०५२ फभोम्जभ हनुेछ। 

76. उजयुीको कायफाही तथा वकनाया: (१) ऐनको दपा १६२ फभोम्जभ कसैरे ववबाग वा कामाथरमभा उजयुी 
गयेभा ववबाग वा कामाथरमरे त्मस्तो उजयुी  दताथ वकताफभा दताथ गयी सोको ननस्सा  सम्फम्न्धत 
उजयुीकताथराइथ ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ दताथ हनु आएको उजयुीको व्महोयाफाट उजयुीकताथ य उजयुी 
गरयएको ऩऺफीच भेरनभराऩ  गनथ उम्चत देखेभा ववबाग वा कामाथरमरे सम्फम्न्धत ऩऺराई म्झकाइथ 
भेरनभराऩ गयाउन सक्नेछ। 

तय ऐनको दपा १६३ फभोम्जभ जरयफाना हनु ेववषमभा भेरनभराऩ  हनु सक्ने छैन । 

(३) उऩननमभ (२) फभोम्जभ दफैु ऩऺफीच भेरनभराऩ हनु नसकेभा ववबाग वा कामाथरमरे सो 
सम्फन्धभा दफैु ऩऺराइथ आफ्नो दाफी ऩषु्ट्याइँ गने आधाय य कायण सवहतका प्रभाण ऩेश गनथ रगाइथ 
सोही आधायभा ननणथम नरइथ सम्फम्न्धत ऩऺराइथ ननणथम कामाथन्वमन गनथ आवश्मक आदेश ददन 
सक्नेछ। 

(४) उऩननमभ (३) फभोम्जभ ववबाग वा कामाथरमरे ददएको आदेश ऩारना नबएको बनी 
सम्फम्न्धत ऩऺरे ववबाग वा कामाथरमभा ननवेदन ददएभा ववबाग वा कामाथरमरे ऐनको दपा १६६, 
१६७ वा १६८ फभोम्जभ बएको ननणथम कामाथन्वमन गनथ, गयाउन सक्नेछ। 

 

ऩरयच्छेद-१४ 

ववववध 

77. आधायबतू  ऩारयश्रनभक: (१) कामथगत योजगायीभा यहेको श्रनभकको आधायबतू ऩारयश्रनभक  ननजरे खाइऩाइ 
आएको तीन भवहनाको औसत भानसक ऩारयश्रनभकको साठी प्रनतशतरे हनु आउने यकभ फयाफय हनुेछ।  

(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन मस ननमभ फभोम्जभ ननधाथयण 
गरयएको आधायबतू ऩारयश्रनभक नेऩार सयकायरे ऐन फभोम्जभ ननधाथयण गयेको न्मूनतभ ऩारयश्रनभक बन्दा 
कभ हनु ेछैन। 

(३) कुनै योजगायीभा यहेको श्रनभकको आधायबतू ऩारयश्रनभक ननधाथयण बएको यहेनछ बने 
साभान्मतमा त्मस्तो श्रनभकरे खाइऩाइ आएको ऩारयश्रनभकको साठी प्रनतशतरे हनु आउने यकभराइथ 
त्मस्तो योजगायीको रानग आधायबतू ऩारयश्रनभक भानननेछ। 

78. गोटा गन्ती (वऩस येट) को  दय  ननधाथयण: कामथगत योजगायी अन्तयगत गोटा गन्ती (वऩस येट) भा काभ 
गने श्रनभकको प्रनत गोटा गन्ती (वऩस येट) को दय ननधाथयण गदाथ देहाम फभोम्जभ गनुथ ऩनेछ:– 

(क) श्रनभक य योजगायदाताफीच सहभनत बएभा सोही फभोम्जभ, 
(ख) न्मूनतभ ऩारयश्रनभक वृवि बएकोभा जनु अनऩुातभा न्मूनतभ ऩारयश्रनभक वृवि बएको 

हो सोही अनऩुातभा वऩस येट दय वृवि गयी कामभ गने, 
(ग) खण्ड (क) य (ख) फाहेकको अवस्थाभा श्रनभकको न्मूनतभ ऩारयश्रनभकको 

प्रनतघन्टाको दयको आधायभा।   
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79. श्रभ सभन्वम सनभनत : ववबागको भहाननदेशकको अध्मऺताभा अनधक प्रनतनननधभूरक टे्रड मनुनमन भहासॊघका 
प्रनतनननध य योजगायदाता सङ्गठनको प्रनतनननध यहेको एक केन्द्रीमस्तयको श्रभ सभन्वम सनभनत यहनेछ। 

80. श्रभ  सभन्वम  सनभनतको  काभ, कतथव्म  अनधकाय: ननमभ ७९ फभोम्जभको श्रभ सभन्वम सनभनतको काभ , 

कतथव्म य अनधकाय देहाम फभोम्जभ हनुेछ:– 

(क) कुनै  प्रनतष्ठानभा बएको औद्योनगक वववादराई सभाधान गनथको रानग सम्फि ऩऺसॉग छरपर 

गयी आवश्मक सझुाव ददन,े 
(ख) श्रनभक तथा योजगायदाताफीच कुनै वववाद उत्ऩन्न बएको वा हनुे सम्बावना देम्खएभा त्मस्तो 

श्रभ वववाद सभाधान गनथ सयोकायवारासॉग वववाद सभाधान गनथ आवश्मक ऩहर य सभन्वम 
गने । 

81. व्मम्क्तगत अनबरेख व्मवस्थाऩन य हाम्जयी सम्फन्धी व्मवस्था  ् (१) योजगायदातारे आ पू भातहत काभ 
गने प्रत्मेक श्रनभकको नाभ , ठेगाना, ऩारयवारयक वववयण , नागरयकता, सम्ऩकथ  पोन नम्फय , इभेर तथा 
योजगायदातारे आवश्मक ठानेका अन्म वववयण सवहतको व्मम्क्तगत वववयण सवहतको अनबरेख याख्नु  
ऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको वववयण भा कुनै ऩरयवतथन बएभा सोको जानकायी मथाशीघ्र 
योजगायदाताराइथ ददन ुसम्फम्न्धत श्रनभकको कतथव्म हनुेछ।  

(३) योजगायदातारे श्रनभकराई बकु्तान गयेको ऩारयश्रनभक तथा हाम्जयी सम्फन्धी अनबरेख  
कम्तीभा ऩाॉच वषथ सयुम्ऺत याख्न ुऩनेछ। 

82. सेवा शलु्कको ववतयण्   होटर, भोटर, येिुयेन्ट, जॊगर सपायी वा मस्तै अन्म व्मवसाम गने 
योजगायदातारे राहकफाट कुनै सेवा शलु्क नरएको बए त्मस्तो सेवा शलु्क यकभ देहाम फभोम्जभ 
श्रनभकराइथ ववतयण गनुथ ऩनेछ्- 

(क) मो ननमभावरी प्रायम्ब बएऩनछ योजगायदाता सङ्गठन तथा सम्फम्न्धत व्मवसाम सॉग सम्फि 
अनधक प्रनतनननधभूरक टे्रड मनुनमन सॊघफीच सम्झौता बएकोभा सोही फभोम्जभ, 

(ख) खण्ड (क) फभोम्जभ सम्झौता नबएकोभा सेवाशलु्क फाऩत उठाइएको भानसक यकभराई शत 
प्रनतशत भानी देहाम फभोम्जभ ववतयण गने्… 
(१) प्रनतष्ठानभा कामथयत श्रनभक , ऐनको दपा १८ फभोम्जभ कामथयत तानरभी वा श्रभ 

आऩूनतथकताथ भापथ त कामथयत श्रनभक राइथ दाभासाहीरे कुर यकभको एकहत्तय  प्रनतशत 
यकभ,  

(२) िेकेज तथा अऩयेशनर नरकेज व्मवस्थाऩनको रानग योजगायदाता राइथ कुर यकभको 
चौफीस प्रनतशत यकभ, 

(३) होटर व्मवसाम सॉग सम्फम्न्धत योजगायदाताको सङ्गठनरे दईु दशभरफ ऩाॉच प्रनतशत तथा 
होटर ऺेरका अनधक प्रनतनननधभूरक टे्रड मनुनमन सॊघरे दईु दशभरफ ऩाॉच प्रनतशत। 

 

83. घयेर ु श्रनभकको सावथजननक य साप्तावहक नफदा: (१) घयेर ु श्रनभकरे वषथभा  फाह्र  ददन  ऩारयश्रनभक 
सवहतको सावथजननक नफदा य हप्ताभा एक ददन ऩारयश्रनभक सवहतको साप्तावहक नफदा ऩाउनेछ। 
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(२) कुनै कायणरे घयेर ुश्रनभकराई साप्तावहक नफदा वा सावथजननक नफदाको ददनभा काभभा 
रगाउन ुऩयेभा योजगायदातारे त्मस्तो घयेर ुश्रनभकराइथ एक्काईस ददननबर सट्टा नफदा वा फढी सभम 
काभ गये फाऩतको थऩ ऩारयश्रनभक ददन ुऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (१)  य (२) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन योजगायदाता य श्रनभकफीच 
ऐन य मस ननमभावरीको अधीनभा यही छुटै्ट सम्झौता बइथ घयेर ुश्रनभकको रूऩभा कामथयत श्रनभकको 
हकभा सोही सम्झौता फभोम्जभ हनुेछ। 

84. कल्माणकायी कोषको सञ्चारन: (१) फोनस ऐन, २०३० को दपा १३ फभोम्जभ फोनस ववतयण गयी 
फाॉकी यहेको यकभ व्मवस्थाऩनको रानग प्रत्मेक प्रनतष्ठानरे प्रनतष्ठान स्तयभा कल्माणकायी कोष स्थाऩना 
गनुथ ऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ कल्माणकायी कोषभा फोनस ऐन, २०३० को दपा ५ फभोम्जभ 
फोनस ववतयण गयी फाॉकी यहेको भध्मे सत्तयी प्रनतशत यकभ जम्भा हनुेछ। 

(३) कोषको सञ्चारन य प्रमोग श्रभ सम्फन्ध सनभनतको ननणथम फभोम्जभ हनुेछ। 
(४) कोषभा बएको यकभको प्रमोग गदाथ प्रनतष्ठानका सफै प्रकायका श्रनभक वा ननजका ऩरयवायका 

सदस्महरुको उऩचाय, शैम्ऺक नफकास, खेरकुद तथा भनोयन्जन प्रमोजनका रानग तथा सफै श्रनभकको 
वहत हनु ेअन्म कामथका रानग खचथ गनथ सवकनेछ। 

(५) कल्माणकायी कोषभा यकभ फाॉकी यहॉदै प्रनतष्ठानभा कामथयत सफै श्रनभक कटौतीभा ऩयेभा वा 
प्रनतष्ठान नरम्क्वडेशनभा गएभा  उक्त यकभ नरम्क्वडेशन प्रविमा प्रायम्ब हनुबुन्दा एक वषथ अम्घसम्भ 
प्रनतष्ठानभा कामथयत सफै श्रनभकराई दाभासाहीरे ववतयण गनुथ ऩनेछ। 

85. फासस्थान कोषको यकभ खचथ गनथ सक्ने  ्(१) मो ननमभावरी प्रायम्ब हुॉदाका फखत कुनै प्रनतष्ठानभा श्रभ 
ऐन, २०४८ को दपा ४१ फभोम्जभ स्थावऩत फासस्थान कोष कामभ यहेछ बने त्मस्तो कोषको यकभ 
प्रनतष्ठानरे श्रनभक आवासको व्मवस्थाऩन गनथ वा श्रभ सम्फन्ध सनभनतको ननणथम अनसुाय श्रनभकको वहत 
हनुे कुनै मोजनाभा खचथ गनथ सक्नेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको कोषभा यकभ फाॉकी यहेको अवस्थाभा प्रनतष्ठान फन्द बएभा वा 
नरम्क्वडेशनभा गएभा त्मस्तो यकभभध्मे ऩचास प्रनतशत यकभ योजगायदातारे य फाॉकी ऩचास प्रनतशत 
यकभ तत्कार कामभ यहेका श्रनभकहरूफीच दाभासाहीरे  ववतयण गनुथ ऩनेछ। 

86. मो ननमभावरी रागू हनुे्  श्रभ सम्फन्धी कुनै वववादको सभाधानको रानग हनुे साभूवहक सौदाफाजी, 
भध्मस्थ वा अन्म कुनै काभ कायफाहीको सम्फन्धभा मस ननमभावरी फभोम्जभको कामथववनध अऩनाउन ु
ऩनेछ।   

87. अनसूुचीभा हेयपेय गनथ सक्न:े भन्रारमरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी अनसूुचीभा आवश्मकता 
अनसुाय हेयपेय गनथ सक्नेछ।  

88. खायेजी  य  फचाउ : (१) श्रभ ननमभावरी, २०५० य म्चमा फगान सम्फन्धी ननमभावरी, २०५० खायेज 

गरयएको छ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोम्जभ खायेज गरयएका ननमभावरीहरू फभोम्जभ  बए गयेका काभ 

कायफाहीहरु मसै  ननमभावरी फभोम्जभ  बए गयेको भानननेछ। 
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अनसूुची–१ 

(ननमभ ७ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत) 
श्रभ इजाजतको रानग ननवेदन  

श्री श्रभ ववबाग 

...................... 
नभनत:- 

भहोदम,           

 

मस प्रनतष्ठानभा ववदेशी नागरयकराई काभभा रगाउन आवश्मक बएकोरे श्रभ ऐन, २०७४ को दपा २२ 
एवॊ श्रभ ननमभावरी, २०७५ को ननमभ ७ को उऩननमभ (१) फ भोम्जभ श्रभ इजाजत ऩरको रानग देहामको 
वववयण य कागजात सवहत मो ननवेदन गयेको छु /  गयेका छौं :- 
१. प्रनतष्ठानको नाभ:- 
२. प्रनतष्ठान वा कामथस्थर यहेको ठेगाना:-  

३. प्रनतष्ठानको  भलु्म अनबवृवि कय दताथ नॊ. / स्थामी रेखा नॊ. ...................... य दताथ नभनत:- 
४.    प्रनतष्ठानको  भखु्म सञ्चारक वा प्रभखु व्मवस्थाऩकको,… 

(क) नाभ्     (ख) सम्ऩकथ  नॊ:- 
(ग) इभेर् 

५.    प्रनतष्ठानसॉग ऩराचाय गने ठेगाना्-  
म्जल्रा् ..................,     गाउॉऩानरका / नगयऩानरका.........................वडा नॊ. ..........         
भागथ्  ........................टोर्........... 

 इभेर्............................                  फ्माक्स नॊ..................  
६. इजाजत भाग गरयएको ववदेशी श्रनभकको वववयण  ्

 (क) नाभ:-   (ख) ऩद:-  (ग) देश:-       (घ) याहदानी नॊ:- 
  Name:-          Designation:-  Nationality:-           Passport  No.:- 

 (ङ) शैम्ऺक मोग्मता:-     (च) दऺता :-   

 Qualification:-            Experience:- 

(छ) इजाजत भाग गरयएको अवनध:-...........   ..... देम्ख ....... ......... सम्भ 

     Duration:-   Since………. to………. 

 (ज) मसअम्घ नेऩारभा काभ गनथ इजाजत नरएको बए:- 
(१) इजाजत नरएको प्रनतष्ठानको नाभ :--       

(२) इजाजत प्राप्त अवनध:-- ..........देम्ख.......सम्भ 

७.  सॊरग्न कागजात्– 

(क)  याहदानी (कम्तीभा छ भवहना म्माद बएको)को प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ, 
(ख) सम्फम्न्धत ववदेशी नागरयकको व्मम्क्तगत वववयण (वामोडाटा), 
(ग) प्रनतष्ठानरे प्रचनरत कानून फभोम्जभ कय चकु्ता गयेको प्रभाण, 
(घ) प्रनतष्ठानरे नेऩारी नागरयकराई दऺ फनाई ववदेशी श्रनभकराई िभश् प्रनतस्थाऩन गने 

कामथ मोजनाको प्रनत, 

 

वटकट 
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(ङ) गहृ भन्रारमको कामथ सहभनत आवश्मक ऩने बए सोको प्रभाम्णत प्रनत, 
(च) श्रभ ननमभावरी, 2075 को ननमभ ७ को उऩननमभ (२) को खण्ड (ङ) फभोम्जभको 

वववयण । 

८. मसभा रेम्खएको व्महोया साॉचो हो । झठुा ठहये कानून फभोम्जभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

 
 

प्रनतष्ठानको छाऩ प्रनतष्ठानको तपथ फाट ननवेदन ददने व्मम्क्तको, 
नाभ:- 
ऩद:- 
हस्ताऺय:- 
नभनत:- 

 

नोट:- ननवेदन ददॉदा इजाजत भाग गरयएको ववदेशी नागरयकको हारसारै म्खचेको दइुथ प्रनत पोटो सभेत सॊरग्न 
गनुथ ऩनेछ।   
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अनसूुची–२ 

(ननमभ ८ को उऩननमभ (३) सॉग सम्फम्न्धत) 
नेऩार सयकाय 

श्रभ, योजगाय तथा साभाम्जक सयुऺा भन्रारम 

श्रभ तथा व्मवसामजन्म सयुऺा ववबाग 

 

श्रभ इजाजतऩर 

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

 

नभनत ................. भा प्राप्त त्मस प्रनतष्ठानको ननवेदन उऩय कायफाही हुॉदा मस ववबागको नभनत 
................को ननणथम अनसुाय देहामको ववदेशी नागरयकराइथ श्रभ ऐन, २०७४ को दपा २२ य श्रभ 
ननमभावरी, २०७५ को ननमभ ८ फभोम्जभ  देहामका शतथहरू ऩारना गने गयी  त्मस प्रनतष्ठानभा काभभा 
रगाउन इजाजत प्रदान गरयएको छ। 

१. प्रनतष्ठानको नाभ् 
२. प्रनतष्ठानको ठेगाना् 
३. इजाजत प्रदान गरयएको ववदेशी श्रनभकको वववयण  ्

 (क) नाभ:-   (ख) ऩद:-  (ग) देश:-         (घ) याहदानी नॊ:- 
  Name:-    Designation:-  Country/Nationality:-   Passport    No.:- 

 स्थामी ठेगाना(ऩासऩोटथ अनसुाय)      

 Permanent Address (as mentioned in passport): 

    (ङ) इजाजत प्रदान गरयएको अवनध:-...........   ..... देम्ख ....... ......... सम्भ 

     Duration:-   Since………. to………. 
 
 इजाजतऩर जायी गने अनधकायीको, 

नाभ् 
ऩद् 
जायी नभनत् 

 
 
 
 

योजगायदातारे ऩारना गनुथ ऩने शतथहरू् 
१. 
२. 
३. 
४. 
 
 
 

इजाजतप्राप्त 
व्मम्क्तको तस्वीय 
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अनसूुची–३ 

(ननमभ ९ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत) 
श्रभ स्वीकृनतको रानग ददने ननवेदनको ढाॉचा  

 

To, 
The Department of Labour, 

......................... 
Kathmandu. 

C/O 

(Name of the Concerned  Nepali Embassy or Nepali Diplomatic Mission) 

 

Sir/ Madam, 

As per the Section 23 of Labour Act, 2017, I herewith submit an application for work permit along with 

the following details:- 
1. Name and Address of Applicant:- 
2. Name and Address of the Applicant's Employer:  

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

 4. Applicant's Details: 

 Nature of Work:-                Designation/Post:  Passport  No: 

 Qualification:  .       Experience:  .Duration….Since…To…….  

5.         Details of Prior Work Approval if taken: 
6.  Details of Prior work approval of an institution if taken on the same post :    

7. Correspondence Address:  

Attached documents:- 
(A) Passport (of at least 6 months validity) or with Visa if the applicant is in Nepal, 
(B) Applicant's Resume / Bio-data, 
(C)  Minimum Education Qualification required for related service, Certified Copy of 

any skill and knowledge, 
(D) Evidence of selection by Employer or Acceptance letter  given by the Employer,  

(E) No Objection Letter given by the Ministry of Home Affairs as per existing law.   

 

  
 
 
 

Signature of the applicants 

Date: 
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 अनसूुची–४ 

(ननमभ ९ को उऩननमभ (७) सॉग सम्फम्न्धत) 
Government of Nepal 

Ministry of Labor, Employment and Social Security 

Department of Labor 

Work Permit 

 

As per the decision of this Department dated…………………… this Work Permit has been granted 

under the section 22 /23 of the Labor Act, 2017 and the subrules (7) of Rule 9 of Labor Regulation, 
2018 subject to follow the following terms and conditions to  the following person having following 

details:- 

 

1. Name : 

2. Gender: male/female:                     Nationality/Country:- 

3. Passport Number: 

4. Temporary Address: 

5. Permanent Address: 

6. Job title: 

7. Organization Employer Name: 

8. Work Permit Issue Date: 

9. Work Permit Expiry Date :-  

Issued by 

……………….. 

 
(Signature of Authorized Officer) 

 

 
    
                

 

Photo 
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अनसूुची–५ 

(ननमभ १३ को उऩननमभ (३) सॉग सम्फम्न्धत) 
श्रभ इजाजत प्राप्त ववदेशी नागरयकको अनबरेख  

 
 

नस.नॊ नाभ थय स्थामी 
ठेगाना  

याहदानी नॊ य 
फहार यहने नभनत  

नेऩारभा कामथयत 
सॊस्थाको नाभ 

ठेगाना य पोन नॊ 

इजाजतप्राप्त 
व्मम्क्तको ऩरयवाय 
वा नम्जकको 
नातेदायको 

सम्ऩकथ  व्मम्क्तको  
नाभ य ठेगाना,  

कैवपमत  

       

       

       

नोट् बायतीम नागरयकको हकभा याहदानी नबएभा ऩरयचम खलु्ने नम्फय अवङ्कत कुनै कागजातभा उल्रेख 
बएको नम्फय। 
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अनसूुची–६ 

(ननमभ २६ को उऩननमभ (३)  सॉग सम्फम्न्धत) 
असऺभताको प्रनतशत ननधाथयण 

 

ि.सॊ. चोटऩटकको वववयण              अशक्तताको प्रनतशतभा 
1. दइुथवटा अवमवको ऺनत        १००  

2. दवैु हात वा हत्केरा सभेत सफै औ ॊराहरुको ऺनत          १०० 

3. दृवि ऩयैु ऺनत बएभा        १००  

4. ऩूणथ ऩऺाघात         १००  

5. चोटऩटकको कायणफाट स्थामी रुऩभा थराऩयेभा     १००  

6. एक आॉखे व्मम्क्तको अको आॉखा ऩनन ऺनत बएभा    १००  

7. एक भार फाह ुबएको व्मम्क्तको अको फाह ुऩनन ऺनत बएभा   १००  

8. एउटा भार गोडा बएको व्मम्क्तको अको गोडा ऩनन ऺनत बएभा   १००  

9. एक हात तथा एक खटु्टाको ऺनत बएभा            १०० 

10. कुनै अरु चोटऩटकको कायणफाट स्थामी य ऩूणथ अशक्तता बएभा   १००  

11. ऩूणथ रुऩरे फवहयो बएभा        ७० 

कुनै एक फाहकुो ववच्छेदन बएको अवस्था 
 

12. स्कन्ध–सम्न्धको ववच्छेदन       ८० 

13. काॉध य कुवहनाफीचफाट फाह ुववच्छेदन बएभा     ७० 

14. कुवहनाफाट फाहकुो ऺनत बएभा       ७० 

15. कुवहना वा नाडीको नफचफाट फाहकुो ऺनत बएभा           ७० 

16. नाडीफाट हातको ऺनत बएभा       ६० 

17. एउटा हातका चायै औॊरा तथा फढुी औॊरा सभेत ऺनत बएभा   ६० 

18. एउटा हातको फढुी औॊरा फाहेक अरु चायैवटा औॊराहरुको ऺनत बएभा  ४० 

19. फढुी औॊराका दईुवटा ऩॊम्क्त–अम्स्थ ऺनत बएभा           ३० 

20. फढुी औॊराको एक ऩॊम्क्त अम्स्थ ऺनत बएभा     २० 

21. चोय औॊराका तीनवटै ऩॊम्क्त अम्स्थ ऺनत बएभा           १४ 

22. चोय औॊराका दईुवटा ऩॊम्क्त अम्स्थ ऺनत बएभा           ११ 

23. चोय औॊराका एकवटा ऩॊम्क्त अम्स्थ ऺनत बएभा           ९ 

24. भाझी औॊराका तीनवटै ऩॊम्क्त अम्स्थ ऺनत बएभा           १२ 

25. भाझी औॊराका दईुवटा ऩॊम्क्त अम्स्थ ऺनत बएभा           ९ 

26. भाझी औॊराका एकवटा ऩॊम्क्त अम्स्थ ऺनत बएभा           ७ 
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27. सावहरी वा कान्छी औॊराका तीनवटै ऩॊम्क्त अम्स्थ ऺनत बएभा       ७ 

28. सावहरी वा कान्छी औॊराका दईुवटा ऩॊम्क्त अम्स्थ ऺनत बएभा      ६ 

29. सावहरी वा कान्छी औॊराका एकवटा ऩॊम्क्त अम्स्थ ऺनत बएभा          ५ 

30. ऩवहरो वा दोश्रो कयब –अम्स्थको थऩ ऺनत बएभा        ५ 

31. तेश्रो चौथो वा ऩाचौं कयब–अम्स्थको थऩ ऺनत बएभा        ४ 

 

कुनै एक वा दवैु गोडाहरुको ववच्छेदन बएको अवस्था 
 

32. दवैु जॊघा भाझफाट ववच्छेदन बएभा वा एकानतय जॊघाको फीचफाट गोडा  

ववच्छेदन बै अको नतयको खटु्टाको ऺनत बएभा वा दवैु घुॉडा बन्दा भनुनफाट  

अङ्ग ववच्छेदन बएभा         १००  

33. दवैु घुॉडाको ५ ईन्च तरफाट गोडा ववच्छेदन बएभा    १००  

34. एक घुॉडाको ५ ईन्च तरफाट गोडा ववच्छेदन बै अको खटु्टाको ऺनत बएभा  १०० 

35. दवैु खटु्टाको ववच्छेदन बै टेक्न सक्ने ठुटा भार फाॊकी यहेभा   १००  

36. दवैु खटु्टाको प्रऩद य ऩॊम्क्त अम्स्थफीचको सम्न्धको भानथल्रो साननध्मफाट 

ववच्छेदन बएभा         ९०  

37. दवैु खटु्टाको प्रऩद य ऩॊम्क्त अम्स्थफीचको सम्न्धफाट तर सफै औ ॊराहरु ऺनत 

बएभा          ८०  

38. दवैु खटु्टाका सफै औ ॊराहरुको भानथल्रो अन्तय ऩॊत्माम्स्थ सम्न्धको भानथफाट 

ऺनत बएभा         ४०  

39. दवैु खटु्टाका सफै औ ॊराहरुको भानथल्रो अन्तय ऩॊत्माम्स्थ सम्न्धफाट तर 

ऩवट्ट भार ऺनत बएभा        २०  

40. कवट–सॊम्न्धको भध्मफाट ववच्छेदन बएभा            ९० 

41. कवटसम्न्ध बन्दा तर तय फाॉकी नतघ्राको ठुटो ठूरो ट्रोक्मान्टय अम्स्थफाट 

५ ईन्च बन्दा छोटो यही ववच्छेदन बएभा      ८० 

42. कवट सम्न्ध बन्दा तर तय फाॉकी नतघ्राको ठुटो ठूरो ट्रोक्मान्टय अम्स्थफाट 

५ ईन्चबन्दा फढी तय नतघ्राको भाझबन्दा तर नऩगु्दै फाॉकी यहन गई गोडा 
ववच्छेदन बएभा                ७० 

43. जॊघाको भाझफाट तरदेम्ख घुॉडाफाट ३.५ ईन्च तरभा नफढाई मो फीचफाट 

ववच्छेदन बएभा           ६० 

44. घुॉडा बन्दा तर गोडा ववच्छेदन बै ठुटो घडुाफाट ३.५ ईन्च देम्ख ५ ईन्च  

को फीचको रम्फाईको यहन गएभा        ५० 
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45. घुॉडा बन्दा तर गोडा ववच्छेदन बै ठुटो घुॉडाफाट तर ५ ईन्च बन्दा राभो 
यहन गएभा           ४० 

46. एउटा खटु्टाको ऩूणथ ववच्छेदन बै केवर टेक्न सक्ने ठूटो भार यहन गएभा     ४० 
47. एउटा खटु्टाको भार प्रऩद य ऩॊम्क्त अम्स्थको सम्न्धको भानथल्रो साननध्मफाट 

ववच्छेदन बएभा           ४०  

48. एउटा खटु्टाका सफै औ ॊराहरु अन्तय ऩत्माम्स्थ सम्न्धको भानथल्रो  
साननध्मफाट वाप्रऩद य ऩॊम्क्त अम्स्थको सम्न्धको भाझफाट ऺनत बएभा    २० 

49. खटु्टाको फढुी औ ॊराका दवैु ऩॊत्माम्स्थ ऺनत बएभा       १० 

50. खटु्टाको फढुी औ ॊराका एक ऩॊत्माम्स्थ ऺनत बएभा      ५ 

51. खटु्टाको फढुी औ ॊराका केही बाग भार तय हड्डी सभेत नऺत बएभा          ३ 

52. खटु्टाको फढुी औ ॊरा फाहेक अरु कुनै औ ॊराको ऺनत बएभा (प्रत्मेकको)  ३  

53. खटु्टाको फढुी औ ॊरा फाहेक अरु कुनै औ ॊराको एक बाग हड्डी भार  

ऺनत बएभा           १ 

अन्म ववशेष चोटऩटकहरु 
54. एक आॉखा साभान्म म्स्थनतभा यहॉदा यहॉदै अको आॉखाभा कुनै जवटरता  

फेगय हनु गएको ऺनतभा        ४०  

55. एक आॉखाको दृवि ठीक हुॉदा हुॉदै अको आॉखाको दृवि शम्क्त आॉखाको  
गेडीको कुनै जवटरता वा ववरुऩता फेगय रोऩ हनु गएभा    ३०  

56. एक कानको श्रवण शम्क्तको ऺनत बएभा           २० 

 

चोटऩटक ऩिात ्अवमव तथा सम्न्धहरुभा उत्ऩन्न हनुे ऩूणथ–दृढता 
57. ऩषृ्ठाम्स्थ         ३०  

58. स्कन्ध सम्न्ध         ४०  

59. कुवहना          ३०  

60. नाडी          ३०  

61. भानथल्रो य तल्रो येनडमो अल्नय सम्न्ध      ३०  

62. हातको फढुी औ ॊरा (ऩवहरो कयब (ऩॊत्माम्स्थ सम्न्ध)    ६३  

63. हातको फढुी औ ॊरा फाहेक अरु कुनै एक औॊराको एक सम्न्ध   ३  

64. हातको फढुी औ ॊरा फाहेक अरु कुनै एक औॊराका सफै सम्न्धहरु   १०  

65. हातको फढुी औ ॊरा सभेत सफै औ ॊराका सफै सम्न्धहरु    ४०  

66. कवट सम्न्ध         ४०  

67. घुॉडा          १९  
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68. गलु्प सम्न्ध         १९  

69. टेरस हड्डी भनुनका सम्न्धहरु       १९  

70. खटु्टाको फढुी औ ॊरा (ऩवहरो प्रऩद–ऩॊत्माम्स्थ सम्न्ध)    १९  

71. खटु्टाको फढुी औ ॊरा फाहेक खटु्टाका अरु औॊराका सम्न्धहरु   १०  

चोटऩटक ऩिात हनुे अवमवहरु वा शयीयको कुनै बाग भारको ऩऺाघात 
 

72. भेरुदण्डको चोटऩटकफाट हनुे ऩूणथ ऩऺाघात     १००  

ननम्न अङ्गको ऩूणथ स्तम्बता 
73. बजुग स्नाम ुऩनु्ज (वेवकथ मर प्रेक्सस)      ७०  

74. येनडमर स्नाम ु        ५०  

75. नभनडमनर स्नाम ु       ४०  

76. अल्नय स्नाम ु        ४०  

77. जॊघा स्नाम ु(नसमावटक नवथ )      ७०  

78. नबरी ऩम्प्रवटमर स्नाम ु             ४० 

79. फावहयी ऩम्प्रवटमर स्नाम ु      ३०  

 

भानथ उल्रेख नबएका अन्म अशक्तताको ऩरयभाण मसै अनसूुचीभा ऩयेका उस्तै प्रकायका 
अवस्थाराई आधाय भानी गरयनेछ । 

शब्दाथथ  

१. नडरी – ऩरयभाण  २. नडजेवरभेन्ट – अशक्तता ३. नरम्व – अवमव 

४. रस – ऺनत   ५. साइट – दृवि         ६. प्मायानरनसस – ऩऺाघात, स्तम्बता 
७. आभथ – फाह ु  ८. रेग – गोडा   ९. पुट – खटु्टा 
१०. एम्ऩटेुशन – ववच्छेदन ११. सोल्डय ज्वाइन्ट – स्कन्ध–सम्न्ध १२. माल्माङ्कस ्– ऩॊम्क्त–अम्स्थ 

१३. भेटाकाऩथर – कयब–अम्स्थ १४. स्टम्ऩ – ठूटो  

१५. भेटाटासोपेरोम्न्जमर ज्वाइन्ट – प्रऩद य ऩॊम्क्त–अम्स्थफीचको सम्न्ध 

१६. भेटाकाऩोपेरोम्न्जमर ज्वाइन्ट – कयब–ऩॊत्माम्स्थ सम्न्ध 

१७. इन्टयपेरोम्न्जमर ज्वाइन्ट – अन्तय ऩॊत्माम्स्थ सम्न्ध 

१८. नडस्टर – तल्रो  १९. प्रेँम्क्सभर – भानथल्रो   २०. एण्ड ववमरयङ्ग – टेक्न सक्ने भार 

२१. स्ऩाइन – ऩषृ्ठाम्स्थ  २२. एकर – गलु्प सम्न्ध    २३. स्ऩाइनर कडथ – भेरुदण्ड 

२४. नभनडमर – नबरी  २५. रेटयर – फावहयी     २६. वहऩ ज्वाइन्ट – कवट सम्न्ध
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अनसूुची –७ 

(ननमभ २७ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत) 
श्रनभक आऩूनतथ गनथ इजाजतको रानग ददने ननवेदनको ढाॉचा 

श्री श्रभ ववबाग /श्रभ कामाथरम 

...................... 
    ववषम:- श्रनभक आऩूनतथ गनथ इजाजत ऩाउॉ । 

 

भहोदम, 

मस कम्ऩनीरे देहामको ऺेरभा श्रनभक आऩूनतथ गनथ चाहेको य सो कामथ गनथ मस कम्ऩनी सऺभ यहेकोरे 
श्रभ ऐन , २०७४ को दपा ५९  को उऩदपा (२) तथा श्रभ ननमभावरी, २०७५ को ननमभ २७ को 
उऩननमभ (१) फभोम्जभ  श्रनभक आऩूनतथ गने इजाजत ऩरको रानग देहामको वववयण सवहत मो ननवेदन 
गयेको छु /गयेका छौं:- 
१. ननवेदक कम्ऩनीको (क) नाभ:     (ख) यम्जिडथ कामाथरम यहेको ठेगाना:  

२. ननवेदक कम्ऩनीको दताथ नॊ तथा दताथ नभनत:  

३. ननवेदक कम्ऩनीको भखु्म सञ्चारक वा प्रभखु व्मवस्थाऩकको नाभ : 
४. कम्ऩनीको तपथ फाट श्रनभक आऩूनतथ सम्फन्धी काभ  गने व्मवस्थाऩक वा प्रभखु: 
५. ननवेदक कम्ऩनी रे आऩूनतथ गने श्रनभकरे गने काभ: 
 (क)  

 (ख)  

६. श्रनभक आऩूनतथ  गने बौगोनरक ऺेर: 
७. श्रनभकको आऩूनतथ गने अनभुाननत स ङ्खख्मा: 
८. ननवेदक कम्ऩनीसॉग ऩराचाय  गने ठेगाना: 
९. सॊग्रन कागजात् 

(क) कम्ऩनी दताथ प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ, 

(ख) कम्ऩनीको प्रफन्धऩर य ननमभावरीको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ, 

(ग) स्थामी रेखा नम्फय  वा  भलु्म अनबवृवि कय प्रभाणऩरको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ,  

(घ) कय चकु्ता गयेको प्रभाण 

(ङ)  कम्ऩनीको सञ्चारकहरुको  नागरयकता  प्रभाणऩरको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ, 
(च) सॊस्थाऩक वा सञ्चारकरे आपू कुनै  नैनतक ऩतन देम्खन े पौजदायी अनबमोगभा 

अदारतफाट सजाम नऩाएको य प्रचनरत कानून फभोम्जभ कारो सूचीभा नऩयेको 
स्वघोषणा ऩर। 

 कम्ऩनीको छाऩ कम्ऩनीको तपथ फाट ननवेदन ददने आनधकारयक 
व्मम्क्तको,- 
दस्तखत् 
नाभ् 
नभनत् 
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अनसूुची –८ 

(ननमभ २८ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत) 
श्रनभक आऩूतॉकताथ इजाजत दस्तयु य धयौटी 

१. श्रभ ननमभावरी, 2075 को ननमभ २७ फभोम्जभ श्रनभक आऩूनतथरे इजाजतऩरको रानग ननवेदन 
ददॉदा ननवेदकरे देहाम फभोम्जभको इजाजत दस्तयु य धयौटी इजाजतऩर जायी गने ववबाग वा 
कामाथरमभा फझुाउन ुऩनेछ्– 

 

ि.सॊ वववयण ववबागभा ननवेदन ददन ुऩयेभा कामाथरमभा ननवेदन ददन ुऩयेभा 

१. इजाजत दस्तयु  फीस हजाय रूऩैमाॉ  दश हजाय रूऩैमाॉ 
२. प्रनतनरवऩ दस्तयु  एक हजाय रूऩैमाॉ  एक हजाय रूऩैमाॉ 
३. नवीकयण दस्तयु दशहजाय रूऩैमाॉ ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉ 
४. धयौटी वा फैंक ग्मायेन्टी 

 
ऩन्र राख रूऩैमाॉ  ऩन्र राख रूऩैमाॉ  

 
 

२. कुनै श्रनभक आऩूनतथकताथरे एक बन्दा फढी कामाथरमको कामथ ऺेरबन्दा फढीको रानग श्रनभक 
आऩूनतथ गनथ चाहेभा प्रनत कामथऺ ेर थऩ ऩाॉचराख रूऩैमाॉ धयौटी वा सो फयाफयको फैङ्क ग्मायेण्टी 
इजाजतऩर जायी गने ववबाग वा कामाथरमभा फझुाउन ुऩनेछ। 
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अनसूुची –९ 

(ननमभ २८ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत) 
नेऩार सयकाय 

श्रभ, योजगाय तथा साभाम्जक सयुऺा भन्रारम  
श्रभ तथा व्मवसामजन्म सयुऺा ववबाग/श्रभ कामाथरम.................. 

 

श्रनभक आऩूनतथकताथको  इजाजतऩर 
 

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

 

मस ववबाग/कामाथरमको नभनत. .................. को ननणथम अनसुाय त्मस कम्ऩनीराइथ ........................ 
ऺेरनबर देहामका काभसॉग सम्फम्न्धत श्रनभक आऩूनतथ गनथ  श्रभ ऐन, २०७४ को दपा ५९ य श्रभ 
ननमभावरी,२०७५ को ननमभ २८ फभोम्जभ देहामका शतथहरू ऩारना गने गयी मो इजाजतऩर प्रदान 
गरयएको छ । 

 

(१) श्रनभक आऩूनतथ गने ऺेर् नेऩार याज्मबय / प्रदेशको नाभ..... ................., म्जल्रा्.................... 
    

(२) आऩूनतथ गरयएका श्रनभकरे  गने काभको प्रकृनत्  (क).........................................., 
          (ख)........................................ 
 

श्रनभक आऩूनतथकताथरे ऩारना गनुथऩने शतथहरू  ्

१. ... 
२. .. 
३. .. 
४. .. 
५. .. 

इजाजतऩर जायी गने अनधकृतको,- 
दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 
नभनत् 
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अनसूुची–१० 

(ननमभ ५६ को उऩननमभ (2) सॉग सम्फम्न्धत) 
श्रभ अनडट प्रनतवेदन 

नभनत:-  

प्रनतष्ठानको नाभ् 
ठेगाना् 
प्रनतष्ठानरे गरय आएको भखु्म काभ् 
 

श्रनभकको सङ्खख्मात्भक वववयण 

ननमनभत योजगायीभा यहेको श्रनभक सङ्खख्मा् 
कामथगत योजगायीभा यहेको श्रनभक सङ्खख्मा् 
सभमगत योजगायीभा यहेको श्रनभक सङ्खख्मा्  
आॊम्शक योजगायीभा यहेको श्रनभक सङ्खख्मा्  
कुर कामथयत श्रनभक सङ्खख्मा्  
मसवषथभा आकम्स्भक योजागायीभा श्रनभकराई काभभा रगाएको बए सोको 
अनभुाननत सङ्खख्मा्  

भवहरा श्रनभक सङ्खख्मा्  
ऩरुुष श्रनभक सङ्खख्मा्  

अन्म श्रनभक सङ्खख्मा् 
ववदेशी श्रनभक सङ्खख्मा् 
व्मवस्थाऩकीम श्रनभक 
सङ्खख्मा्  
तानरभी श्रनभक सङ्खख्मा् 
प्रम्शऺाथॉको सङ्खख्मा्  
श्रभ आऩूनतथकताथ भापथ त 
कामथयत श्रनभक सङ्खख्मा्  

श्रभ ऐन,२०७४,  श्रभ ननमभावरी, २०७५ को ऩारना बए नबएको सम्फन्धभा् 
 

िभ 
सॊख्मा 

प्रनतवेदनभा सभावेश हनुऩुने ववषमहरु ऩारना बएको 
छ,छैन। 
(प्रनतष्ठानसॉग 
सम्फम्न्धत 
नबएभा 
“असम्फम्न्धत“ 
बनी रेख्न)े 

कैवपमत 

 

१.  ऐनको दपा ११ फभोम्जभ सफै प्रकायको योजगायीभा यहेका 
श्रनभकसॉग योजगाय सम्झौता गरयएको वा ननममु्क्त ऩर प्रदान 
गरयएको छ वा छैन ॽ छैन बन ेकनत जनाराई वकन प्रदान 
नगरयएको हो कायण खरुाउने। 

  

२.  ववदेशी नागरयकराई काभभा रगाएको बए ऐनको ऩरयच्छेद–६ 
य ननमभावरीको ऩरयच्छेद–३ फभोम्जभ ववदेशीराई काभभा 
रगाउदा श्रभ इजाजत नरइएको छ वा छैन ? छैन बने वकनॽ 
छ बने कनत जनाराई नरइएको छ, खरुाउने। 
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३. १८ वषथ ऩूया नबएका कुनै फारफानरकाराई काभभा रगाइएको 
छ वा छैन ? छ बने कसयी के काभभा रगाइएको छ 
खरुाउने। 

  

४.  प्रम्शऺाथॉराई काभभा रगाइएको अवस्थाभा ऐनको दपा १६ 
तथा १७ को ऩारना गरयएको छ वा छैन ? 

  

५.  तानरभीराई काभभा रगाइएको छ वा छैन ? तानरभीराई 
काभभा रगाउॉदा ऐनको दपा १८ फभोम्जभ ऩारयश्रनभक वा 
सवुवधा अन्म श्रनभक सयह ददइएको छ वा छैन ?  

  

६.  आॊम्शक योजगायीभा श्रनभक कामथयत छन ्वा छैनन ्? बएभा 
ऐनको ऩरयच्छेद–५ फभोम्जभ सवुवधा तथा साभाम्जक सयुऺा 
प्रदान गरयएको छ वा छैन? 

  

७.  ऐनको दपा २८ फभोम्जभ श्रनभकराई दैननक आठ घण्टा य 
सप्ताहभा अठचानरस घण्टा बन्दा फवढ काभभा रगाउन ेगरयएको 
छ वा छैन ?  

  

८. ऩाॉच घण्टा काभ गयेऩनछ आधा घण्टा ववश्राभको सभम ददन े
गरयएको छ वा छैन ? कामथसभम बन्दा फवढ काभ गयेभा दपा 
३१ फभोम्जभ अनतरयक्त ऩारयश्रनभक ददन ेवा सवुवधा ददन े
गरयएको छ वा छैन ?  

  

९.  भवहराराई सूमाथस्त ऩनछ वा सूमोदम अम्घको सभमभा काभभा 
रगाउॉदा ऐनको दपा ३३ फभोम्जभ मातामात य सयुऺाको 
प्रफन्ध गरयएको छ वा छैन ?  

  

१०.  न्मनुतभ ऩारयश्रनभक बन्दा कभ हनुे गयी कुनै श्रनभकराई 
ऩारयश्रनभक प्रदान गरयएको छ वा छैन ? 

  

११.  प्रनतष्ठानको औसत भानसक ऩारयश्रनभक दय कनत हो ? 
(आधायबतु ऩारयश्रनभक, बत्ता य सवुवधा सवहतको औसत अङ्क 
उल्रेख गने) 

  

१२.  ऐनको दपा ३६ फभोम्जभको वावषथक तरववृवि (रडे) ददन े
गरयएको छ वा छैन ? 

  

१३.  ऩारयश्रनभक बकु्तानीको अवनधको अन्तय एक भवहनाबन्दा फढी 
हनुे गयेको छ वा छैन ?(छ बने कायण उल्रेख गने) 

  

१४.  ऐनको दपा ३७ फभोम्जभ चाडथऩवथ खचथ श्रनभकराई प्रदान गने 
गरयएको छ वा छैन?  

  

१५.  ऐनको ऩरयच्छेद–९ फभोम्जभ ननम्न नफदाहरु श्रनभकराई कनत 
ददन ददन ेगरयएको छ ? (सङ्खख्मा उल्रेख गने)  

साप्तावहक नफदा्  
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सावथजननक नफदा्   

घय नफदा्  

नफयाभी नफदा्   

प्रसनुत नफदा्    

प्रसनुत स्माहाय नफदा्   

वकरयमा नफदा्    

सट्टा नफदा्    

१६.  ऐनको  दपा ५२ फभोम्जभ प्रत्मेक श्रनभकराई (ननमनभत 
योजगायी, कामथगत योजगायी, सभमगत योजगायी, आॊम्शक सभमको 
योजगायी य आकम्स्भक योजगायीभा काभ गने) सॊचमकोष वा 
साभाम्जक सयुऺा कोषभा यकभ जम्भा गने गरयएको छ वा छैन 

? जम्भा नगयेको बए सो यकभ कहाॉ प्रमोग गरयएको छ 
खरुाउने। 

  

१७.  ऐनको दपा ५३ फभोम्जभ प्रत्मेक श्रनभकराई (ननमनभत 
योजगायी, कामथगत योजगायी, सभमगत योजगायी, आॊम्शक सभमको 
योजगायी य आकम्स्भक योजगायीभा काभ गने) उऩदान वा 
साभाम्जक सयुऺाकोषभा यकभ जम्भा गने गरयएको छ वा छैन? 
साभाम्जक सयुऺाकोषभा जम्भा नगयेको सो यकभ कहाॉ प्रमोग 
गरयएको छ खरुाउने।    

  

१८.  ऐनको दपा ५४ फभोम्जभ औषनध उऩचाय फीभा गरयएको छ वा 
छैन ?  

  

१९.  ऐनको दपा ५५ फभोम्जभ जनुसकैु प्रकायको दघुथटना सभेट्न े
गयी फीभा गरयएको छ वा छैन ? 

  

२०.  श्रनभक आऩूनतथकताथ भापथ त श्रनभक कामथयत छन ्वा छैनन?्  

ती श्रनभक आऩूनतथकताथ कम्ऩनीरे ऐनको दपा ५९ फ भोम्जभ 
अनभुनत नरएको छ वा छैन ? अनभुनत नरएको बए अनभुनत 
नम्फय य नभनत आऩूनतथकताथ भापथ त कामथयत श्रनभकरे न्मूनतभ 
ऩारयश्रनभक, सवुवधा तथा ऐन य ननमभावरी फभोम्जभको न्मूनतभ 
स्तय प्राप्त बएको छ वा छैन ? मसको ननमनभत अनगुभन 
गरयएको छ वा छैन ?  

  

२१.  ऐनको दपा ६८ फभोम्जभ सयुऺा य स्वास््म नीनत तजुथभा गयी 
कामाथन्वमन गरयएको छ वा छैन ?  

  

२२.  ऐनको दपा ७४ फभोम्जभ सयुऺा य स्वास््म सनभनत गठन बै 
ननमनभत रुऩभा फैठक तथा ननणथम हनुे गयेको छ वा छैन?  

  

२३.  ऐनको दपा १०८ फभोम्जभ प्रनतष्ठानरे आन्तरयक 
व्मवस्थाऩनको रानग ववननमभावरी फनाएको छ वा छैन?  
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२४.  ववननमभावरी श्रभ कामाथरमभा दताथ गने य श्रनभकराई ववतयण 
गरयएको छ वा छैन ? श्रभ कामाथरमभा दताथ बएको बए दताथ 
नभनत य दताथ नम्फय उल्रेख गने। 

  

२५.  ऐनको दपा १११ फभोम्जभ प्रनतष्ठानभा श्रभ सम्फन्ध सनभनत 
गठन गयी ननमनभत रुऩभा फैठक हनुे गयेको छ वा छैन ?   

आनथथक वषथभा अम्न्तभ ऩटक फैठक बएको नभनत उल्रेख गने। 

  

२६.  ऐनको दपा  ११२ फभोम्जभ कामथसम्ऩादन भलु्माङ्कन प्रणारी 
राग ुगरयएको छ वा छैन ?  

  

२७.  ऐनको दपा ११३ फभोम्जभ व्मम्क्तगत भागदाफी ऩेश बए वा 
बएनन ्?  भाग दाफी ऩेश बएकोभा कनत वटा दाफी 
व्मवस्थाऩकसॉगको छरपरफाट सभाधान बए ? सङ्खख्मा उल्रेख 
गने। 

  

२८.  मो आनथथक वषथभा साभवुहक भाग दाफी ऩेश बए वा बएन?     

२९.  भागऩर ऩेश बएको बए कवहरे ऩेश बएको नथमो ? नभनत 
उल्रेख गने ? वाताथ जायी यहेको वा सम्झौता बैसकेको बए 
अवस्था उल्रेख गने।सम्झौता बएको बए सम्झौताको नभनत ? 
साभवुहक सौदाफाजीको िभभा हडतार वा ताराफन्दी बमो बएन 

? अन्म कुनै उल्रेख गनुथऩने कुया बए सो व्महोया ? 

  

३०.  श्रभ ऐन फभोम्जभ बएको सम्झौता, ननणथम वा पैसरा 
कामाथन्वमन हनु फाॉकी छ वा छैन ? बएभा कवहरेसम्भ 
कामाथन्वमन हनु्छ खरुाउने। 

  

मोगदानभा आधारयत साभाम्जक सयुऺा ऐन,२०७४ तथा मोगदानभा आधारयत साभाम्जक सयुऺा ननमभावरी, 
२०७४ 

१.  साभाम्जक सयुऺा कोषभा ऩॊजीकयण बएको छ वा छैन ?   

२.  साभाम्जक सयुऺा कोषभा मोगदान जम्भा गने गरयएको छ वा 
छैन ?  

  

फोनस ऐन, २०३० तथा फोनस ननमभावरी, २०३९ 

१.  प्रनतष्ठानरे फोनस ऐन,२०३० फभोम्जभ फोनस ववतयण गनुथऩछथ 
वा ऩदैन?   

  

२.  वोनस ववतयण गनुथऩने बए सो फभोम्जभ ववतयण गरयएको छ 
वा छैन ?  

  

३.  गत आनथथक वषथको वोनस ववतयण गनथ फाॉकी छ वा छैन ?    

टे्रड मनुनमन ऐन,२०४९ तथा टे्रड मनुनमन ननमभावरी, २०५० 

 

१  प्रनतष्ठानभा प्रनतष्ठानस्तयको टे्रडमनुनमन स्थाऩना बएको छ वा 
छैन ?  
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२.  आनधकायीक टे्रडमनुनमनको ननवाथचन बएको छ वा छैन ?    

अन्म ववषमहरु् प्रनतष्ठानरे आवश्मक ववषम थऩ गनथ सक्न े

१. 

 
व्मवसाम जन्म सयुऺा य स्वास््म नीनत राग ुबए नबएको 
अनडट गने छुटै्ट व्मवस्था छ वा छैन ? 

  

सधुाय गनुथऩने ववषमहरुभा सझुाव बए उल्रेख गने 

१.  

२.  

३.  

   

वववयण बनेको नाभ:- 
ऩद:- 

हस्ताऺय:- 

नभनत:- 

 

 

वववयण स्वीकृत गनेको नाभ:- 
ऩद:- 
हस्ताऺय:- 
नभनत:- 

 

 
 

                                                                  


