नयााँ कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्बन्धी Q&A
(श्रमिक िहानुभावहरू प्रमि लमिि प्रश्नोत्तर)
(2020/4/17 संस्करण)

(सन्दर्भ सामाग्री स्वरूप)
नयााँ कोरोना र्ाइरस सङ्क् रमण विस्तार र्एर प्रर्ावित विलान्सर लगायतका उद्यमी महानुर्ाि
प्रवत, साना तथा मझौला उद्योग विर्ागले, नगद प्रिाह गरे र सहयोग (ऋण/जमानत) गने गरे को छ।
कृपया यता हे नुभहोला।
URL：https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
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रुघाको लिण भएको बेलािा, सङ्क् रिण भएको शङ्का लागेिा गनुुपने

कायु
प्रश्न 1) ज्वरो आएको छ िा खोकी लागेको छ। के गदाभ विक होला।
उत्तर 1) ज्वरो आउने जस्ता रुघाको लक्षण हाँ दा कम्पनीमा छु ट्टी वलनुहन आह्वान गदभ छौ ाँ। छु ट्टी
वलनु र्नेको आफ्नो लावग पवन हनुका साथै सङ्क् रमण विस्तारको रोकथाममा पवन जोविन पु ग्ने
महत्त्वपूणभ वरयाकलाप हो।
सङ्क् रमण र्एको शङ्का लागेको व्यक्ति प्रवत गनुभपने व्यिहार “नयााँ कोरोना र्ाइरस सम्बन्धी
Q&A(साधारण व्यक्ति लवक्षत प्रश्नोत्तर) प्रश्न 28 “ज्वरो आएको छ िा खोकी लागेको छ। के गदाभ
विक होला?” हे नुभहोला।
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever
_qa_00001.html#Q28
नयााँ कोरोना र्ाइरस रोक्नको लावग
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
फेब्रुअरी 1 ताररखको वमवतबाट, नयााँ कोरोना र्ाइरस सङ्क् रमण हाँ दाको लक्षणलाई वनधाभ ररत
रोगको लक्षण स्वरूप वकटान गररएकोले, श्रवमकमा नयााँ कोरोना र्ाइरसको सङ्क् रमण र्एको
पुवि हाँ दा, सङ्क् रामक रोग ऐनमा आधाररत रहे र, प्रान्तीय गर्नभ रले उि श्रवमक प्रवत रोजगारी
प्रवतबन्ध लगाउने या अस्पताल र्नाभ हन सुझाि वदन सक्ने र्एको छ।
सङ्क् रामक रोग ऐनमा आधाररत रहे र प्रान्तीय गर्नभरबाट अस्पताल र्नाभ को सुझाि जारी
र्एको खण्डमा, अस्पताल र्नाभ हनुपने र्एकोले काम गनभ नवमल्ने कुरा बुवझवदनुका साथै,
प्रान्तीय गर्नभरबाट रोजगारी प्रवतबन्ध लगाइएको अिस्थामा काम गनभ नजानुहोला।
साथै, सङ्क् रामक रोग ऐनमा आधाररत रहे र प्रान्तीय गर्नभरबाट रोजगारी प्रवतबन्ध या
अस्पताल र्नाभ सुझाि जारी र्एको अिस्थामा, रोजगारदातालाई जानकारी वदई सहयोग गनुभहन
आग्रह गदभ छौ ाँ।
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श्रि िानक ऐनिा भएको मबदा भत्ता, वामषुक िलबी मबदा

< सङ्क् रमण र्एर वबदा बसेको खण्डमा >
प्रश्न 1) नयााँ कोरोना र्ाइरसको सङ्क् रमण र्एर कम्पनीमा छु ट्टी वलनुपदाभ , वबदा र्त्ता र्ु िानी
गररन्छ?
उत्तर 1) नयााँ कोरोना र्ाइरसको सङ्क् रमण र्एर, प्रान्तीय गर्नभ रले जारी गने रोजगारी
प्रवतबन्धद्वारा श्रवमक वबदा बस्दा, साधारणतया “रोजगारदाताको कारणले बस्नु परे को
वबदा”अन्तगभत नपने र्एकोले, वबदा र्त्ता र्ु िानी हाँ दैन।

पुनश्च, कमभचारीहरूको वबमामा सामेल र्एको व्यक्ति जसले आिश्यक सतभहरू पूरा
गरे को छ र्ने, ती वबमाबाट घाउचोट िा वबमारी र्त्ता रकम प्रदान गररने छ।
िोस रूपमा, स्वास्थ्योपचारको लावग काम गनभ नसकेको वदनबाट गणना गरे र 3 वदन
नाघेको वदन दे क्तख, अवघल्लो 12 मवहनाको औसत मानक दै वनक पाररश्रवमक रावशको 3
र्ागको 2 र्ाग, घाउचोट िा वबमारी र्त्ता रकम स्वरूप क्षवतपूवतभ वदइनेछ।
िोस तथा विस्तृत वनिेदन प्रवरयाहरूका सम्बन्धमा, सामेल र्एको वबमाकताभ साँग
बुझ्नुहोला।

<ज्वरो आउने आवद र्एका महानुर्ािको स्वैक्तिक वबदा>
प्रश्न 2) अन्यज्वरो आउने जस्ता लक्षण र्एर स्वैक्तिक रूपमा कम्पनीमा छु ट्टी वलनुपऱ्यो र्नेर
सोचेको छु । वबदा र्त्ता र्ुिानी हन्छ त?
उत्तर 2) कम्पनीमा छु ट्टी वलनुहोस् र्नेर आह्वान गरररहे को र्एपवन, नयााँ कोरोना र्ाइरस हो होइन
थाहा नहाँ दासम्म, ज्वरो आउने आवद लक्षण र्एको कारण श्रवमक आफैाँले स्वैक्तिक रूपमा
वबदा बस्दा, वबदा र्त्ताको र्ुिानी दायरा वर्त्र पदै न। यस्तो अिस्थामा, उद्यम स्थलमा
ऐक्तिक रूपमा स्थापना गनभ सवकने तलबी वबरामी वबदा प्रणाली र्एमा, उद्यम स्थलको
रोजगारी वनयमािलीहरूको प्रािधान हे रेर ती उपयोग गनभ सवकने कुरा सोच्न सवकन्छ।
<िावषभक तलबी वबदा र वबरामी वबदा सम्बन्धी व्यिहार>
प्रश्न 3) ज्वरो आउने आवद र्एकोले िावषभक तलबी वबदा वलएर कम्पनीमा छु ट्टी वलन सवकन्छ?
उत्तर 3) िावषभक तलबी वबदा, वसद्धान्ततः श्रवमकले माग गरे को बेलामा वदनुपने र्एकोले जे जस्तो
कारण र्एपवन प्राप्त गनभ सवकन्छ। पुनश्च, उद्यम स्थलमा ऐक्तिक रूपमा स्थापना गररएको
वबरामी वबदा र्एमा, उद्यम स्थलको रोजगारी वनयमािलीहरूको प्रािधान हे रेर ती उपयोग
गनभ सवकने कुरा सोच्न सवकन्छ।
<पाटभ टाइम श्रवमकहरू प्रवत लागु हने बारे >
प्रश्न 4) पाटभ टाइम श्रवमक, आपूवतभ श्रवमक, म्यादी करार श्रवमकहरू पवन वबदा र्त्ता पाउने या
िावषभक तलबी वबदा पाउने दायरामा पनभ सक्छन्?
उत्तर 4) श्रम मानक ऐन अनुसारको श्रवमक र्एमा, पाटभ टाइम श्रवमक, आपूवतभ श्रवमक, म्यादी
करार श्रवमक इत्यावद विविध तररकाले काम गने व्यक्ति समेतलाई वबदा र्त्ताको र्ुिानी या
िावषभक तलबी वबदा वदनुपने हन्छ।
श्रवमक-रोजगारदाता बीच पयाभ प्त सरसल्लाह गरे र, श्रवमकले वनधभक्क वबदा वलन सक्ने
व्यिस्था वमलाउन उद्योगलाई आग्रह गररएको छ।
< विदे शी श्रवमकमा श्रम मानक ऐन लागु >
प्रश्न 5) श्रम मानक ऐनमा रहे को वबदा र्त्ता या िावषभक तलबी वबदा आवद विदे शी श्रवमकमा समेत

लागु हन्छ?
उत्तर 5) विदे शी नागररक हनुमा र श्रम मानक ऐन लागु हनु िा नहनुमा कुनै सम्बन्ध हाँ दैन। विदे शी
नागररक र्एपवन, श्रम मानक ऐनले वकटान गरे को श्रवमक र्एर एक वनवश्चत आिश्यक सतभ
पूरा गरे मा, श्रम मानक ऐनमा र्एको वबदा र्त्ता र्ुिानीको दायरामा पनुभका साथै, िावषभक
तलबी वबदा प्राप्त गनभ सवकने छ।
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सङ्क् रिण रोकथाि प्रमि लमिि लमिलो काि गने िररका (Telework,

‘सियान्तर पारे र काििा आवि-जावि’)
<Telework को उपयोग>
प्रश्न 1) नयााँ कोरोना र्ाइरसको सङ्क् रमण रोकथाम गनभका लावग, Telework उपयोग गरौ ाँ र्न्ने
लागेको छ, के गदाभ विक होला?
उत्तर 1) कम्पनीले Telework को व्यिस्था गरे को र्ए, उि व्यिस्थाको पररवध वर्त्र रहे र
Telework बाट काम गनभ सवकने छ।
तसथभ, पवहला कम्पनीको रोजगारी वनयमािलीहरूको प्रािधान हे रेर कम्पनीसाँग कुरा गरी
हे रौ ाँ।
पुनश्च, स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयमा Telework साँग सम्बक्तन्धत जानकारीको एक
द्वार『Telework समग्र पोटभ ल साइट』स्थापना गरे र, Telework सम्बन्धी परामशभ काउण्टर,
Telework सम्बन्धी Q&A (प्रश्नोत्तर) आवद, Telework वर्त्र्याउन/उपयोग गनभको लावग
चावहने विवर्न्न प्रकारको जानकारी प्रकावशत गररराक्तखएकोले हे ने गनुभहोला।
Telework समग्र पोटभ ल साइट
https://telework.mhlw.go.jp/
< समयान्तर पारे र काममा आित-जाित गने कायभको उपयोग >
प्रश्न 2) नयााँ कोरोना र्ाइरसको सङ्क् रमण रोकथाम गनभका लावग, ‘समयान्तर पारे र काममा
आित-जाित’ गने सोचेको छु , के गदाभ विक होला?
उत्तर 2) श्रवमक एिम् रोजगारदाताले काम सुरु गने िा सवकने टाइम सहमवत गरे र फेरबदल गनभ
सक्ने र्एकोले समयान्तर पारे र काममा आित-जाित’को अन्तिभस्तु बारे मा,
श्रवमक-रोजगारदाता बीचमा पयाभ प्त छलफल गरे र वनधाभ रण गनुभहोला।
साथै, काम सुरु गने िा सवकने टाइम, श्रवमकको वनणभयमा र्रपने प्रणाली स्वरूपको
फ्लेक्स-टाइम प्रणाली रहे को छ। यस प्रणालीले 1 वदनको श्रम समयािवधलाई, काम गनै पने
समयािवध (कोर-टाइम) र, उि समयािवध वर्त्र र्ए जवतखेर पवन काममा हावजर हन
अथिा कामबाट छु ट् न सवकने समयािवध (फ्लेक्तिबल-टाइम) मा विर्ाजन गरे को हन्छ।
पुनश्च, कोर-टाइम राख्नै पछभ र्न्ने नर्एकोले सबै फ्लेक्तिबल-टाइम बनाउन पवन सवकन्छ।

फ्लेक्स-टाइम प्रणालीको विस्तृत वििरण या लागु गने प्रवरयाको लावग वनम्न URL हे नुभहोला।
फ्लेक्स-टाइम प्रणाली बारे बुझ्ने गरी गररएको िणभन र लागु गदाभ को मागभवनदे वशका
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf
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श्रमिक दु घुटना िमिपूमिु

प्रश्न 1) के श्रवमकलाई नयााँ कोरोना र्ाइरस सङ्क् रामक रोग लागेमा, श्रवमक दु घभटना वबमा लार्को
दायरा वर्त्र पछभ ?
उत्तर 1) काम गदाभ अथिा काममा आितजाित गदाभ रोग लागेको र्नी पुवि र्एको खण्डमा,
श्रवमक दु घभटना वबमा लार्को दायरा वर्त्र पछभ ।
विस्तृतमा, कायभस्थल क्षेत्रावधकारमा पने श्रम मानक वनरीक्षण कायाभ लयमा परामशभ गनुभहोला।
श्रम ब्युरो/श्रम मानक वनरीक्षण कायाभ लयहरूको सूची

5 स्वास्थ्य मबिा ऐन आमद अन्तगुिका घाउिोट वा मबिारी भत्ता रकि
प्रश्न 1) के नयााँ कोरोना र्ाइरसको सङ्क् रमण र्एर कम्पनी वबदा बस्नु पदाभ , घाउचोट िा वबमारी
र्त्ता रकम र्ु िानी गररन्छ?
उत्तर 1) नयााँ कोरोना र्ाइरसबाट सङ्क् रमण र्एर त्यसको स्वास्थ्योपचारका वनवमत्त श्रम िा काम
गनभ नपाउने व्यक्तिका सम्बन्धमा, कमभचारी वबमामा सामेल र्एको व्यक्ति र्ए, अन्य रोगको
पीवित सरह स्वास्थ्योपचारको वनवमत्त, श्रम िा काम गनभ नसक्ने र्एको वदनबाट गणना गरे र 3
वदन वबतेको वदन दे क्तख, हालसालैको 12 मवहनाको औसत मानक दै वनक पाररश्रवमक रावशको 3
र्ागको 2 र्ाग बराबर रकमलाई, घाउचोट िा वबमारी र्त्ता रकम स्वरूप र्ुिानी गररनेछ।
पुनश्च, श्रम िा काम गनभ नपाएको अिवधमा ज्वरो आवदको लक्षण र्एर आफ्नो घरमा
स्वास्थलार् गरे को अिवध समेत समेवटनेछ। साथै, केही वसप नलागे र वचवकत्सा वनकायमा
चेकजााँच गनभ नपाई, वचवकत्सकको राय पत्र नर्एको बखतमा पवन, व्यिसाय मावलकको
प्रमाणपत्र माफभत, वबमाकताभ ले श्रम िा काम गनभ नसकेको र्नेर पुवि गररवदन सक्छ।
साथै, नागररक स्वास्थ्य वबमामा सामेल र्एका महानुर्ािका सम्बन्धमा
गाउाँ पावलका/नगरपावलकाका आ-आफ्ना विवनयम अनुसार, नयााँ कोरोना र्ाइरसको
सङ्क् रमणमा परे को वबवमतलाई घाउचोट िा वबमारी र्त्ता रकम र्ु िानी गनभ सवकनेछ। िोस
तथा विस्तृत वनिेदन प्रवरयाहरूका सम्बन्धमा सामेल र्एको वबमाकताभ साँग बुझ्नुहोला।

6 अन्य (मशशु स्याहार उद्यान अस्थायी रूपिा बन्द हाँदा, प्राथमिक
मवद्यालयहरू अस्थायी रूपिा बन्द हाँदा अमभभावकले मबदा पाउने सहायिा,
रोजगारदािाले मबदा स्वीकृमि नमदाँ दा)
<वशशु हे रचाह>

प्रश्न 1) बालबच्चा हे नभ राख्ने गरे को वशशु स्याहार उद्यान अस्थायी रूपमा बन्द र्यो, के गदाभ विक
होला?
उत्तर 1) बालबावलकालाई हने सङ्क् रमण रोकथाम एिम् स्थानीय क्षेत्रमा हने सङ्क् रमण विस्तार
रोक्ने दृविकोणबाट, काम गने स्थलमा परामशभ गरे र Telework माफभत काम गने या वबदा वलने
गररवदनु र्ए विक होला र्न्ने लाग्छ।
पुनश्च, वचवकत्सा पेसा जस्ता सामावजक रूपमा अत्यािश्यक पेसामा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो
छोराछोरी हे रचाह गनुभपदाभ , वर्वजवटङ्क् वशशु हे रचाह सेिाहरू उपयोग गनभ सवकने सम्भािना
रहे कोले गाउाँ पावलका/नगरपावलकामा परामशभ गरी हनुभहोला।
<प्राथवमक विद्यालयहरू अस्थायी रूपमा बन्द हाँ दा अवर्र्ािकले वबदा पाउने सहायता>
प्रश्न 2) नयााँ कोरोना र्ाइरस सङ्क् रमणले प्राथवमक विद्यालय,‘विशेष सहायता विद्यालय'हरू
अस्थायी रूपमा बन्द र्एर, कम्पनीमा काम गने व्यक्तिले वबदा वलएर बालबच्चा हे नुभ पऱ्यो र्ने,
कस्तो खालको सहयोग पाइन्छ होला?
उत्तर 2) अस्थायी रूपमा बन्द र्एको प्राथवमक विद्यालय या‘विशेष सहायता विद्यालय',
वकन्डरगाटे न, वशशु स्याहार केन्द्र, मान्यता प्राप्त बाल उद्यान आवदमा जाने बालबच्चाको
हे रविचार गनभको लावग कामदार (वनयवमत/गैर-वनयवमत जो र्एपवन)लाई तलबी वबदा (कानुन
वनधाभ ररत िावषभक तलबी वबदा बाहे क) प्रदान गरे को कम्पनी प्रवत, वबदा अिवध वर्त्रमा र्ुिानी
गरे को ज्यालाको सम्पूणभ रावश अनुदान (1 वदनको अवधकतम 8,330 येन) वदने योजना रहे को
छ। विस्तृत वििरण यथाशक्य चााँ िो सोच-विचार गरे र बताउने छौ ाँ।
उत्तर 2) अस्थायी रूपमा बन्द र्एको प्राथवमक विद्यालय या ‘विशेष सहायता विद्यालय',
वकन्डरगाटे न, वशशु स्याहार केन्द्र, मान्यता प्राप्त बाल उद्यानहरूमा जाने बालबच्चाको
हे रविचारका लावग, 2/27 दे क्तख 6/30 सम्म कामदार (वनयवमत/गै र-वनयवमत जो र्एपवन)लाई
तलबी वबदा (कानुन वनधाभ ररत िावषभक तलबी वबदा बाहे क) प्रदान गरे को कम्पनी प्रवत, वबदा
अिवध वर्त्रमा र्ुिानी गरे को ज्यालाको सम्पूणभ रावश (1 वदनको अवधकतम 8,330 ये न)
अनुदान वदइनेछ।
विस्तृत वििरणको लावग यता
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufu
kin/pageL07_00002.html
वलफलेट (पचाभ )“नयााँ कोरोना र्ाइरस सङ्क् रमणले प्राथवमक विद्यालय वबदा हाँ दाको अनुदान
रकम”
https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf
साथै, छोराछोरीलाई केही क्षणको लावग छोि् ने िाउाँ खोजी राख्नु र्एको महानुर्ािको लावग
हरे क गाउाँ पावलका/नगरपावलकाबाट वनम्नानुसारको सपोटभ प्राप्त हन्छ। विस्तृतमा बसोबासको

गाउाँ पावलका/नगरपावलकामा रहे को बालबच्चा हकाभ उन सहायता गने विर्ागमा सोधपुछ
गनुभहोला।
वलफलेट (पचाभ ) “छोराछोरीलाई केही क्षणको लावग छोि् ने िाउाँ खोजी राख्नु र्एको
महानुर्ाि समक्ष”
https://www.mhlw.go.jp/content/000604069.pdf
<रोजगारदाताले वबदा स्वीकृवत नवदाँ दा>
प्रश्न 3) ज्वरो आउने जस्ता रुघाको लक्षण र्एको बेलामा कम्पनीमा छु ट्टी वलनु पछभ र्नी
सोवचरहे को छु तर, रोजगारदाताले वबदा स्वीकृवत गदै न। के गदाभ विक होला?
उत्तर 3) ज्वरो आउने जस्ता रुघाको लक्षण हाँ दा कम्पनीमा छु ट्टी वलनुह न आह्वान गदभ छौ ाँ। त्यसको
लावग, उद्योग लगायत समग्र समाजले बुझ्नु पछभ र, कामदारलाई वबदा बस्न सवजलो हने
िातािरण बनाउने कायभ महत्त्वपूणभ हने हनाले , उद्योग िगभ मा पवन सहयोगको लावग अनु रोध
गदभ छौ ाँ।
साथै, श्रवमकले िावषभक तलबी वबदाको माग गरे को खण्डमा, िावषभ क तलबी वबदा प्रयोग
गनुभको उद्दे श्यमा ज्वरो आउने जस्ता रुघाको लक्षण र्एर स्वास्थ्योपचार गने र्नेर लेक्तखएको
र्एपवन, वसद्धान्ततः रोजगारदाताले वबदा स्वीकृवत वदनैपने हन्छ।
अन्यमा, रोजगारदाताले श्रवमकको वजउ-ज्यानको सुरक्षा सुवनवश्चत गदै श्रम गनभ सक्ने गररकन
आिश्यक कुरा मध्यनजर गनुभपने (सुरक्षा सजगता दावयत्व र्वनने) र्एकोले, यी कुराहरूलाई
विचार गरे र श्रवमक-रोजगारदाता बीच पयाभ प्त मात्रामा छलफल गने कुरा िाञ्छनीय हन्छ।
<विदे शी श्रवमकमा लागु >
प्रश्न 4) प्रश्न 2 को प्राथवमक विद्यालयहरू अस्थायी रूपमा बन्द हाँ दा अवर्र्ािकले वबदा पाउने
सहायता, विदे शी नागररकमा पवन लागु हन्छ?
उत्तर 4) उद्यमीले रोजगारी वदएको श्रवमक र्एमा विदे शी नागररकमा समेत लागु हन्छ।

<वशशु स्याहार वबदाबाट काममा फवकभने योजना र्एतापवन वशशु स्याहार केन्द्रमा बच्चा वलएर
नआइवदनको लावग अनुरोध गररएको अिस्थाहरूमा वशशु स्याहार वबदा लम्ब्याउने>
प्रश्न 5) वशशु स्याहार केन्द्रमा बालबच्चा र्नाभ गरे र काममा फवकभने योजना वथयो तर,
गाउाँ पावलका/नगरपावलकाहरूले उि वशशु स्याहार केन्द्रमा बच्चा नपिाइवदन अनुरोध
गरे कोले, केही समयको लावग बालबच्चालाई वशशु स्याहार केन्द्रमा नपिाउने वनणभ य गरे ाँ। के
यस्तो अिस्थामा वशशु स्याहार वबदा लम्ब्याउन सवकन्छ?
उत्तर 5)
<बालबच्चा 1 िषभसम्मका र्ए>

हाल वशशु स्याहार वबदा वलइरहे को अिस्थामा, जुनसुकै कारण र्एपवन, 1 पटकको लावग
वशशु स्याहार वबदा समाप्त हने वमवत लम्ब्याउन (अवधकतम 1 िषभ उमेरको हाँ दा सम्म
(*1) )को लावग वनिेदन वदन सवकने छ (*2)। ऐन-कानुनमा 1 मवहना अगाविसम्ममा वनिे दन
वदनुपने र्नेर लेक्तखएकोले श्रवमक-रोजगारदाताले पयाभ प्त मात्रामा छलफल गनुभ होला।
साथै, वशशु स्याहार वबदाबाट एक पटक काममा फवकभइसकेको बखतमा समेत, पुनः वशशु
स्याहार वबदा (अवधकतम 1 िषभ उमेरको हाँ दा सम्म (*1))को लावग वनिे दन वदन सवकनेछ।
(*1) आमाबुिा दु िैले वशशु स्याहार वबदा वलाँदा, एक वनवश्चत आिश्यक सतभ पु रा गरे मा
अवधकतम 14 मवहनाको हाँ दासम्म (पापा-मामा इकुक्यू प्लस र्वनने)
(*2) वशशु 1 िषभ दे क्तख 18 मवहनासम्म िा 18 मवहना दे क्तख 2 िषभसम्मको र्एर काम-वबदा
वलनुपदाभ पवन यसैगरी लम्ब्याउने वनिे दन वदन सवकने।
<बालबच्चा 1 िषभको अथिा 18 मवहनाको हाँ दा>
वशशु 1 िषभ अथिा 18 मवहनाको हाँ दा वशशु स्याहार वबदालाई वनरन्तरता वदन चाहे मा, 1
िषभ र्एपवछ काम-वबदा वलाँदा अवधकतम 18 मवहनाको हाँ दासम्म, 18 मवहना र्एपवछ
काम-वबदा वलाँदा 2 िषभ उमे रको हाँ दासम्म वशशु स्याहार वबदाको लावग वनिेदन वदन
सवकनेछ।
यी जुनैका सम्बन्धमा पवन व्यिसाय मावलकले श्रवमकबाट प्राप्त वनिे दन अस्वीकार गनभ
सक्नेछैन। साथै, वशशु स्याहार वबदा लार् रकम र्ुिानी गररनेछ।
(सन्दर्भ सामाग्री स्वरूप) वशशु स्याहार तथा हे रविचार वबदा ऐनमा आधाररत वशशु स्याहार
वबदाका आिश्यक सतभहरू
○वसद्धान्ततः वशशु स्याहार वबदा वलन पाउने र्नेको बच्चा 1 िषभ पुगेको वदनसम्म हो।
○बच्चा 1 िषभको पु ग्दा, तलका सबैमा मेल खान्छ र्ने, बच्चा 1 िषभको पु गेको र्ोवलपल्ट दे क्तख
18 मवहना पुगेको वदनसम्मको कुनैपवन अिवधर्र वशशु स्याहार वबदा वलन पाइनेछ।
①बच्चा 1 िषभ पुगेको वदनमा, श्रवमक स्वयं अथिा पवत/पत्नीले वशशु स्याहार वबदा
वलइरहे को अिस्थामा
②वशशु स्याहार केन्द्रमा र्नाभ गनभ नसकेको जस्ता, 1 िषभ पु गेपवन विवशि पररक्तस्थवतले गदाभ
काम-वबदा बस्न आिश्यक पछभ र्नी पुवि हने अिस्थामा
○अझै, बच्चा 18 मवहना पु ग्दाको समयमा, तलका सबैमा मेल खान्छ र्ने, बच्चा 18 मवहना
पुगेको र्ोवलपल्टदे क्तख 2 िषभ उमे रको हने वदनसम्म वशशु स्याहार वबदा वलन पाइनेछ।
①बच्चा 18 मवहना पुग्ने वदनमा, श्रवमक अथिा पवत/पत्नी वशशु स्याहार वबदा वलई
बवसरहे को अिस्थामा

②वशशु स्याहार केन्द्रमा र्नाभ गनभ नसकेको जस्ता, 18 मवहना पु गेपवन विवशि
पररक्तस्थवतले काम-वबदा बस्न आिश्यक पछभ र्नी पुवि हने अिस्थामा
<स्वैक्तिक रूपमा वशशु स्याहार केन्द्रमा नपिाउने र्एर वशशु स्याहार वबदा लम्ब्याउाँ दा>
प्रश्न 6) वशशु स्याहार केन्द्रमा बालबच्चा र्नाभ गरे र काममा फवकभने योजना वथयो तर,
गाउाँ पावलका/नगरपावलकाहरूले नपिाउन अनुरोध नगरे पवन, सङ्क् रमण रोकथामको
दृविकोणबाट स्वैक्तिक रूपमा बालबच्चालाई वशशु स्याहार केन्द्रमा नपिाउने वनणभ य गरे ाँ। के
यस्तो अिस्थामा वशशु स्याहार वबदा लम्ब्याउन सवकन्छ?
उत्तर 6)
हाल वशशु स्याहार वबदा वलइरहे को अिस्थामा, जुनसुकै कारण र्एपवन, 1 पटकको लावग
वशशु स्याहार वबदा समाप्त हने वमवत लम्ब्याउन (अवधकतम 1 िषभ उमेरको हाँ दा सम्म (*))को
लावग वनिेदन वदन सवकने छ। ऐन-कानुनमा 1 मवहना अगाविसम्ममा वनिे दन वदनुपने र्ने र
लेक्तखएकोले श्रवमक-रोजगारदाताले पयाभ प्त मात्रामा छलफल गनुभहोला।
व्यिसाय मावलकले श्रवमकबाट प्राप्त वनिे दन अस्वीकार गनभ सक्नेछैन।
पुनश्च, काम-वबदा अिवध लम्ब्याउने गरी पररितभन गदाभ समेत वशशु स्याहार वबदा लार् रकम
र्ुिानी गररने छ।
(*) आमाबुिा दु िैले वशशु स्याहार वबदा वलाँदा, एक वनवश्चत आिश्यक सतभ पुरा गरे मा अवधकतम
14 मवहनाको हाँ दासम्म (पापा-मामा इकुक्यू प्लस र्वनने)
पुनश्च, वशशु स्याहार वबदाबाट एक पटक काममा फवकभसकेर पुनः वशशु स्याहार वबदा वलने
िा बच्चा 1 िषभको अथिा 18 मवहनाको र्एपश्चात् वनरन्तर वशशु स्याहार वबदा वलने सम्बन्धमा
र्ने, वशशु स्याहार तथा हे रविचार वबदा ऐनमा वलक्तखत आिश्यक सतभ पुरा नहने र्एकोले
वनिेदन वदन सवकने छै न।
(सन्दर्भ सामाग्री स्वरूप) वशशु स्याहार तथा हे रविचार वबदा ऐनमा आधाररत वशशु स्याहार वबदाका
आिश्यक सतभहरू
○वसद्धान्ततः वशशु स्याहार वबदा वलन पाउने र्नेको बच्चा 1 िषभ पुगेको वदनसम्म हो।
○बच्चा 1 िषभको पु ग्दा, तलका सबैमा मेल खान्छ र्ने, बच्चा 1 िषभको पु गेको र्ोवलपल्ट दे क्तख
18 मवहना पुगेको वदनसम्मको कुनैपवन अिवधर्र वशशु स्याहार वबदा वलन पाइनेछ।
①बच्चा 1 िषभ पुगेको वदनमा, श्रवमक स्वयं अथिा पवत/पत्नीले वशशु स्याहार वबदा वलइरहे को
अिस्थामा
②वशशु स्याहार केन्द्रमा र्नाभ गनभ नसकेको जस्ता, 1 िषभ पुगेपवन विवशि पररक्तस्थवतले गदाभ
काम-वबदा बस्न आिश्यक पछभ र्नी पुवि हने अिस्थामा

○अझै, बच्चा 18 मवहना पु ग्दाको समयमा, तलका सबैमा मेल खान्छ र्ने, बच्चा 18 मवहना
पुगेको र्ोवलपल्टदे क्तख 2 िषभ उमे रको हने वदनसम्म वशशु स्याहार वबदा वलन पाइनेछ।
①बच्चा 18 मवहना पु ग्ने वदनमा, श्रवमक अथिा पवत/पत्नी वशशु स्याहार वबदा वलई बवसरहे को
अिस्थामा
②वशशु स्याहार केन्द्रमा र्नाभ गनभ नसकेको जस्ता, 18 मवहना पु गेपवन विवशि
पररक्तस्थवतले काम-वबदा बस्न आिश्यक पछभ र्नी पुवि हने अिस्थामा
<बखाभ सी, रोजगारी अन्त्य सम्बन्धमा>
प्रश्न 7) यसपावलको नयााँ कोरोना र्ाइरसको कारणले कम्पनीबाट अिकाश वलनुहोस् आवद र्ने र
बखाभ सी गराउला जस्तो र्यो र्ने के गदाभ विक होला?
उत्तर 7 बखाभ सी िा रोजगारी अन्त्य सम्बन्धी प्रश्न या परामशभका लावग, पायक पने श्रम ब्युरो/श्रम
मानक वनरीक्षण कायाभ लयका अवतररि, “नयााँ कोरोना र्ाइरस सङ्क् रामक रोग सम्बन्धी विशेष
श्रम परामशभ काउण्टर (*)” िा, “श्रम सतभ परामशभ हटलाइन (0120-811-610)”हरू प्रयोग
गनुभहोला।
पुनश्च, यसपावलको नयााँ कोरोना र्ाइरसको कारण कम्पनीले अिकाश वलनुहोस् र्नेर
र्नेपवन, त्यो मान्ने नमान्ने श्रवमकको वनतान्त आफ्नो स्वतन्त्रता र्एकोले, श्रवमकलाई स्वतन्त्र
रूपमा स्ववनणभय वलन अिरोध गरी अिकाश माग गदाभ गैरकानु नी अवधकार हनन र्नी िहर
हनसक्नेछ।
साथै, श्रम सम्बक्तन्धत ऐन-कानु नमा वनम्न खालका वनधाभ रणहरू रहे काले, कम्पनीले
श्रवमकलाई बखाभ सी गनभ लाग्दा समेत तुरुन्तै बखाभ सीले मान्यता पाउने हाँ दैन।
① काम गदाभ लागेको घाउचोट िा वबमारीले काम-वबदा बसेको अिवध एिम् त्यस पवछको
30 वदन िा, प्रसूवत अगावि पछाविको मवहलाले श्रम मानक ऐन दफा नं.65 को प्रािधान
अनुसार काम-वबदा बसेको अिवध एिम् त्यसको पवछको 30 वदन, बखाभ सी गनभ वनषेध
गररएको (श्रम मानक ऐन दफा नं.19)।
② उपयुभि ① साँ ग मेल नखाएपवन बखाभ सी गदाभ , िस्तुगत रूपमा हे दाभ तकभसङ्गत नर्एको र
आधारर्ूत सामावजक मूल्य मान्यता अनुरूप समेत उपयु ि निहररएमा, उि
अवधकारको दु रुपयोग गरे को िहर हने र्एकोले बदर गररनेछ (श्रम करार ऐन दफा
नं.16)।
साथै, समायोजनगत बखाभ सी (व्यिसाय सञ्चालन उपरको कारणले अवतररि कमभचारी
कटौतीको लावग गररने बखाभ सी) सम्बन्धमा, अदालती नवजर अनुसार, बखाभ सीको मान्यता
वदनेनवदने वनणभय सम्बन्धमा,
(1) कमभचारी समायोजन गनाभ को औवचत्य
(2) बखाभ सी टानभको वनवमत्त र्रमग्दु र उपाय लगाएको छ छै न

(3) बखाभ सीको दायरामा पने व्यक्ति चयनको मापदण्ड िस्तुगत तथा तकभसङ्गत छ छै न
(4) श्रम युवनयनसाँग छलफल गरे को या श्रवमकलाई िणभन गरे को छ छै न
र्न्ने 4 ओटा बुाँ दालाई मध्यनजर गनुभपने।
③ म्यादी श्रम करार र्एको खण्डमा, नगरी नहने कारण नर्एसम्म करार अिवधर्र बखाभ सी
गनभ नसवकने। अिवध वनधाभ रण नर्एको श्रम करारमा अनु बक्तन्धत हाँ दाको बखाभ सी र्न्दा पवन
बखाभ सीको िैधता सम्बन्धमा किाइका साथ वनणभय गरे को हनुपने (श्रम करार ऐन दफा
नं.17 को उपदफा 1)।
④ रोजगारदाताले श्रवमकलाई बखाभ सी गनुभपदाभ , 30 वदन अगावि पूिभ सूचना गने या, 30 िा सो
र्न्दा बढी वदनको औसत ज्याला (बखाभ सी पूिभ सूचना र्त्ता) र्ुिानी वदनैपने छ (श्रम
मानक ऐन दफा नं.20)।
प्रश्न 8) यसपावलको नयााँ कोरोना र्ाइरसको कारणले म्यादी श्रम करार र्एको काम छोि् न
लगाउला जस्तो र्यो र्ने के गदाभ विक होला?
उत्तर 8) बखाभ सी िा रोजगारी अन्त्य सम्बन्धी प्रश्न या परामशभका लावग, पायक पने श्रम ब्युरो/श्रम
मानक वनरीक्षण कायाभ लयका अवतररि, “नयााँ कोरोना र्ाइरस सङ्क् रामक रोग सम्बन्धी विशेष
श्रम परामशभ काउण्टर (*)”िा, “श्रम सतभ परामशभ हटलाइन (0120-811-610)”हरू प्रयोग
गनुभहोला।
पुनश्च, यसपावलको नयााँ कोरोना र्ाइरसलाई कारण बनाएर कम्पनीले म्यादी श्रम करारका
कमभचारीको रोजगारी अन्त्य गनभ लाग्दा पवन तु रुन्तै म्यादी श्रम करारका कमभचारीको रोजगारी
अन्त्य गने कायभलाई मान्यता वदइने नर्एर, वनम्न श्रम सम्बक्तन्धत ऐन-कानुनहरू अनुसार
गररनेछ।
① म्यादी करारका श्रवमकबाट श्रम करार निीकरणको लावग वनिेदन आएको खण्डमा, उि
व्यक्तिको रोजगारी अन्त्य गने सम्बन्धमा, वनम्न मध्ये कुनै एकसाँग मेल खाने र्नी िहर र्ए,
रोजगारदाताले रोजगारी अन्त्य गने कायभ िस्तु गत रूपमा हे दाभ तकभसङ्गत नर्एको र
आधारर्ूत सामावजक मूल्य मान्यता अनुरूप र्रपूर नर्एको र्नेर पुवि र्एको अिस्थामा,
रोजगारदाताले अवहलेसम्मकै श्रम सतभ अनुसार उि पेस गरे को वनिेदनमा मञ्जुरी वदएको
र्नेर मावनने (श्रम करार ऐन दफा नं.19)।
a. विगतमा दोहोऱ्याई निीकरण गररएको म्यादी श्रम करार र्एको र, उि रोजगारी अन्त्य
गैर-म्यादी करारका कमभचारीको बखाभ सी र सामावजक मूल्य मान्यतालाई हे दाभ व्यिहाररक
र्नेर पुवि हने वनिे दन
b. श्रवमकले म्यादी श्रम करारको करार अिवध पूणभ र्एको समयमा उि म्यादी श्रम करार
निीकरण गररने छ र्ने र अपेक्षा राखेको सम्बन्धमा, तकभसङ्गत कारण र्एको र्नेर पुवि
हने वनिे दन
② म्यादी श्रम करार (म्यादी श्रम करार 3 पटक िा सो र्न्दा बढी निीकरण र्एको िा 1 िषभ
र्न्दा बढी लगातार रोजगाररत श्रवमकमा सीवमत। साथै, अवग्रम रूपमा सो करार निीकरण

नगने व्यहोरा स्पि रूपमा प्रकट गरे को अिस्थामा बाहे क।) निीकरण नगने खण्डमा,
कम्तीमा पवन करार अिवध पूणभ हनु र्न्दा 30 वदन अगावि सम्ममा रोजगारी अन्त्य गने पूिभ
सूचना वदनैपने (म्यादी श्रम करारको अनुबन्धन, निीकरण एिम् रोजगारी अन्त्य सम्बन्धी
मापदण्ड दफा नं.2)
(*) म्यादी करार श्रवमकको बखाभ सी सम्बन्धमा, रोजगारदाताले नगरी नहने कारण नर्एसम्म उि
करार अिवध पू णभ हने अिवधर्र श्रवमकलाई बखाभ सी गनभ नवमल्ने गररएको छ। (श्रम करार
ऐन दफा नं.17 को उपदफा 1)।

