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जापानमा काम गन� �वदेशी श्र�मकहरूको ला�ग,
कायर्स्थलमा यस्ता समस्याहरूको कारण  तपा�लाई अप्ठ्यारो परेको त छैन?

जापानमा कामदारको सुर�ाको ला�ग, कामदारको श्रम सतर् र स्वास्थ्य 
तथा सुर�ाको सु�निश्चतता गनुर्पन�, काम गदार् र कायर्स्थलमा जाने वा 
आउने गदार् चोटपटक वा रोग लागेको खण्डमा ��तपू�त र् �दनुपन� जस्ता 
�व�भन्न कानुनहरू छन।् तपा� जुनसुकै रािष्ट्रयता भएको व्यिक्त भएता 
प�न यी कानुनहरू तपा�लाई प�न जापानी श्र�मक सरह नै लागु ग�रनेछ। 
यो पचार्पत्रमा यस्ता जापानको श्रम ऐनका मुख्य कुराहरू ले�खएका छन।्
साथ ै�वदेशी श्र�मकहरूको ला�ग आ-आफ्नो मातभृाषामा श्रम 

समस्याहरूबारे �न:शुल्क परामशर् �लन स�कने परामशर् �नकाय प�न छ।  
कदम कदा�चत ्जापानको कायर्स्थलमा तपा�लाई तल ले�खएका जस्ता 
समस्यामा परेको वा पा�रएको खण्डमा, निजकको "�वदेशी श्रम सतर् 
परामशर् केन्द्र" वा "श्रम सतर् परामशर् हटलाइन" मा सम्पकर्  गर� सल्लाह 
गनुर्होस।्
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■ श्रम मापदण्ड ऐन
■ श्रम सम्झौता ऐन
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तलब �दइएको छैन

ओभरटाइम गरेको पसैा पाइँदैन

एक्कासी कामबाट �नका�लयो

मेहनतसाथ काम गरेको �थएँ तर तलब आउने 
�दन ज्याला �दइएन। कम्पनी अध्य� (मा�लक) 
ले "अ�हले पसैा नभएकोले केह� �दन प�खर्ऊ" 
भनेर भन्नुहुन्छ तर साहै्र �चन्ता लागेको छ।

एक्कासी कम्पनी अध्य� (मा�लक) ले "भो�लदे�ख 
नआउनुहोस"् भनेर भन्नुभयो। अचानक कामबाट 
�नका�लएकोले जीवनयापन गनर् समस्या प�ररहेको छ।

हरेक �दन ओभरटाइम गरेको �थएँ तर तलबको 
�वस्ततृ �ववरण हेदार्, ओभरटाइम गरेबापत थोरै मात्र 
पसैा �दएको रहेछ। पटक्कै �चत्त बुझकेो छैन।

जो�खमपूणर् काम भएकोले 
चोटपटक लाग्ला जस्तो हुन्छ

कायर्स्थलमा थोरै मात्र गल्ती गय� भने प�न चोटपटक 
लाग्ला जस्तो हुने जो�खमपूणर् काम छ। कम्पनीले उ�चत 
सुर�ाका उपायहरू अपनाइ�दओस ्भन्ने मेरो चाहना छ।

कम्पनीले श्रम सतर्बारे मौ�खक रूपमा छोटो 
व्याख्या मात्र गरेको हुनाले राम्रोसँग बुझकेो छैन। 
राम्रोसँग श्रम सतर्हरू बुझ्न चाहन्छु।

श्रम सतर्हरू बुझ्न सिक्दनँ

सुरुमा यो पुिस्तकामा 
तपा�को कायर्स्थलको श्रम सतर्हरू �ठक छन ्वा छैनन,् 
�नश्चय गनुर्होस।्

श्र�मक दघुर्टना �बमाको प्र�क्रया 
ग�र�दएको छैन

काम ग�ररहेको बेला चोट लागेर काम गनर् 
सिक्दनँ। उपचार खचर् र �बदामा बसेको बेलाको 
दै�नक खचर् कसर� धान्ने भनेर �चन्ता लागेको छ।
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श्रम मापदण्ड ऐन
जापानको श्रम मापदण्ड ऐन जस्ता श्रम सम्बन्धी ऐन काननुमा �नम्न कुराहरू छन ्
(मखु्य दफाहरूको उद्धरण)।

श्रम मापदण्ड ऐन

1

समान रोजगार सतर् (दफा 3)　01

रोजगारदाताले श्र�मकको रािष्ट्रयता, धा�मर्क तथा वचैा�रक आस्था र सामािजक िस्थ�तको कारण ज्याला वा काम गन� समय 
जस्ता श्रम सतर्हरूमा भेदभाव गनर् पाइने छैन।

जबरजस्ती श्रम �नषधे (दफा 5)02

रोजगारदाताले अनु�चत ढंगमा मान�सक वा शार��रक स्वतन्त्रतामा प्र�तबन्ध लगाई, श्र�मकको इच्छा �वप�रत जबरजस्ती काम 
गनर् लगाउन पाइने छैन।

बीचमा अनु�चत नाफा �नषेध (दफा 6)03

कसलेै प�न कानुनले अनुम�त �दएको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थाहरूमा अरूको रोजगार�मा हस्त�ेप गर� नाफा आजर्न गनर् 
पाइने छैन।

श्रम मापदण्ड ऐनलाई उल्लंघन ग�रएको सम्झौता (दफा 13)04

रोजगारदाता र श्र�मकले �नधार्रण गरेकोश्रम सतर्हरूमा श्रम मापदण्ड ऐनमा उल्ले�खत मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा, श्रम 
मापदण्ड ऐनमा तो�कएका श्रम सतर्हरू लागु ग�रनेछ।

सम्झौता अव�ध (दफा 14)05

श्रम सम्झौतामा अव�ध तोक्ने खण्डमा, त्यो अव�धको अ�धकतम लम्बाइ 3 वषर्सम्म सी�मत ग�रएको छ।
तर, ① उच्च स्तरको प्रा�व�धक �ान आ�द भएको श्र�मकसँग ग�रने श्रम सम्झौता तथा 60 वषर् वा सोभन्दा बढ�को श्र�मकसँग 

ग�रने श्रम सम्झौता अ�धकतम 5 वषर्, र ② �निश्चत कायर् (�नमार्ण कायर् आ�द) सम्पन्न हुन लाग्ने अव�ध तो�कएको श्रम 
सम्झौता भएमा उक्त अव�धलाई अ�धकतम अव�ध मा�ननेछ।

श्रम सतर्को स्पष्ट�करण (दफा 15)06

रोगजारदाताले श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला, �नम्न श्रम सतर्हरू स्पष्ट पानुर् पन�छ।

[अ�नवायर् रूपमा स्पष्ट नपा�रकन नहुने कुराहरू]
① श्रम सम्झौताको अव�ध, ② अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता नवीकरण गन� बेलाको मापदण्ड, ③ काम गन� ठाउँ र गन� 
कामको �ववरण, ④ काम गन� समय (काम सुरु गन� र �स�द्धने समय, अ�त�रक्त समय श्रम भए वा नभएको, आराम गन� 
समय, �नयम अनुसार �दइने �बदा, श्रम दा�यत्व भएको �दन श्र�मकले �लने �बदा आ�द), ⑤ ज्याला (रकम, �हसाब तथा 
भुक्तानी �व�ध, ज्याला �हसाब गन� �दन, भुक्तानी ग�रने �दन), ⑥ तलब व�ृद्ध सम्बन्धी कुराहरू, ⑦ काम छोड्ने सम्बन्धी 
कुराहरू (यसमा बखार्स्तको कारण प�न पछर्।)

पूवर्�नधार्�रत ��तपू�त र् �नषधे (दफा 16)07

श्रम सम्झौता तोडकेो खण्डमा �तनर् लगाउने ज�रमाना तोक्न अथवा ��त भएको खण्डमा �तनर् लगाउने ��तपू�त र् रकम 
पूवर्�नधार्रण गनर् �नषधे ग�रएको छ। (वास्तवमा भएको ��त प्र�तको ��तपू�त र् माग गनर् �नषधे गन� �नयम होइन।)

[तोक्ने खण्डमा स्पष्ट नपा�रकन नहुने कुराहरू]
⑧ काम छोड्ने बेला पाउने रकमको दायरामा पन� व्यिक्त, �हसाब, भकु्तानी �व�ध, भकु्तानी समय, ⑨ बोनस, अस्थायी ज्याला 

आ�द सम्बन्धी कुराहरू, ⑩ श्र�मकले व्यहोनुर्पन� खाना खचर् र काम गदार् प्रयोग गन� सामग्री आ�दका कुराहरू, ⑪ कायर्स्थलको 

सरसफाइ तथा सरु�ा सम्बन्धी कुराहरू, ⑫ अन्य (व्यावसा�यक ता�लम, औद्यो�गक दघुर्टना ��तपू�त र्, पुरस्कार र प्र�तबन्ध, 

लामो अव�धको �बदा, यात्रा खचर् भकु्तानी आ�द)

रोगजारदाताले मा�थ उिल्ल�खत ①~⑤ र ⑦ बारे कागजमा लेखेर (श्र�मकको अनुरोध अनसुार फ्याक्स वा इमेल, SNS 

आ�दमाफर् त भए प�न हुन्छ।) स्पष्ट पानुर् पन�छ। 
साथ ैरोजगारदाताले पाटर्टाइम (समयगत रोजगार�) को ला�ग श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला, मा�थ उिल्ल�खत कुराहरूमा �नम्न 

कुराहरू थपेर, कागजात जार� आ�द गर� स्पष्ट नग�रकन हँुदैन। (छोटो समय काम गन� श्र�मकको रोजगार व्यवस्थापन आ�द 

सम्बन्धी ऐन दफा 6) *

* 2020 साल (साना तथा मझौला कम्पनीहरूको ला�ग 2021) अ�प्रल 1 ता�रखदे�ख तो�कएको अव�ध काम गन� श्र�मकलाई प�न स्पष्ट पानुर् पन�छ।

● स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको HP बाट "�वदेशी श्र�मकको ला�ग श्रम सतर्बारे जानकार�पत्र" डाउनलोड गनर् स�कन्छ।

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index.html

① तलब व�ृद्ध हुने वा नहुने, ② काम छोड्ने बेला पाउने रकम भएको वा नभएको, ③ बोनस भएको वा नभएको,  ④ रोजगार 

व्यवस्थापन सधुार सम्बन्धी परामशर् काउन्टर

बखार्स्त प्र�तबन्ध (दफा 19)08

1 रोजगारदाताले श्र�मकलाई काम गदार् चोटपटक लागेको वा कुन ैरोगले गदार् स्वास्थ्य सुधारको ला�ग �बदामा बसेको अव�ध तथा 
त्यसप�छको 30 �दनसम्म उक्त श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गनर् पाउने छैन।

2 म�हला श्र�मकको सन्दभर्मा, श्रम मापदण्ड ऐन बमोिजम म�हला श्र�मकले प्रसू�त अ�घ 6 हप्ता (दईु वा सोभन्दा बढ� बच्चा 
गभर्मा रहेको खण्डमा 14 हप्ता) र प्रसू�त प�छ 8 हप्ता �बदामा बस्न पाउनेछ तर रोजगारदाताले यो अव�धमा र त्यसप�छको 
30 �दनसम्म उक्त श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गनर् पाउने छैन।

बखार्स्त प्र�तबन्ध: �नम्न अव�धमा श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गनर् पाइने छैन

त्यसप�छको 30 �दन
काम गदार् लागेको चोटपटक वा 

रोगले गदार् स्वास्थ्य सुधारको ला�ग �बदामा बसेको अव�ध

त्यसप�छको 30 �दनप्रसू�त अ�घ 6 हप्ता र प्रस�ूत प�छ 8 हप्ताको �बदा अव�ध
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श्रम मापदण्ड ऐन
जापानको श्रम मापदण्ड ऐन जस्ता श्रम सम्बन्धी ऐन काननुमा �नम्न कुराहरू छन ्
(मखु्य दफाहरूको उद्धरण)।

श्रम मापदण्ड ऐन

1

समान रोजगार सतर् (दफा 3)　01

रोजगारदाताले श्र�मकको रािष्ट्रयता, धा�मर्क तथा वचैा�रक आस्था र सामािजक िस्थ�तको कारण ज्याला वा काम गन� समय 
जस्ता श्रम सतर्हरूमा भेदभाव गनर् पाइने छैन।

जबरजस्ती श्रम �नषधे (दफा 5)02

रोजगारदाताले अनु�चत ढंगमा मान�सक वा शार��रक स्वतन्त्रतामा प्र�तबन्ध लगाई, श्र�मकको इच्छा �वप�रत जबरजस्ती काम 
गनर् लगाउन पाइने छैन।

बीचमा अनु�चत नाफा �नषेध (दफा 6)03

कसलेै प�न कानुनले अनुम�त �दएको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थाहरूमा अरूको रोजगार�मा हस्त�ेप गर� नाफा आजर्न गनर् 
पाइने छैन।

श्रम मापदण्ड ऐनलाई उल्लंघन ग�रएको सम्झौता (दफा 13)04

रोजगारदाता र श्र�मकले �नधार्रण गरेकोश्रम सतर्हरूमा श्रम मापदण्ड ऐनमा उल्ले�खत मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा, श्रम 
मापदण्ड ऐनमा तो�कएका श्रम सतर्हरू लागु ग�रनेछ।

सम्झौता अव�ध (दफा 14)05

श्रम सम्झौतामा अव�ध तोक्ने खण्डमा, त्यो अव�धको अ�धकतम लम्बाइ 3 वषर्सम्म सी�मत ग�रएको छ।
तर, ① उच्च स्तरको प्रा�व�धक �ान आ�द भएको श्र�मकसँग ग�रने श्रम सम्झौता तथा 60 वषर् वा सोभन्दा बढ�को श्र�मकसँग 

ग�रने श्रम सम्झौता अ�धकतम 5 वषर्, र ② �निश्चत कायर् (�नमार्ण कायर् आ�द) सम्पन्न हुन लाग्ने अव�ध तो�कएको श्रम 
सम्झौता भएमा उक्त अव�धलाई अ�धकतम अव�ध मा�ननेछ।

श्रम सतर्को स्पष्ट�करण (दफा 15)06

रोगजारदाताले श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला, �नम्न श्रम सतर्हरू स्पष्ट पानुर् पन�छ।

[अ�नवायर् रूपमा स्पष्ट नपा�रकन नहुने कुराहरू]
① श्रम सम्झौताको अव�ध, ② अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता नवीकरण गन� बेलाको मापदण्ड, ③ काम गन� ठाउँ र गन� 
कामको �ववरण, ④ काम गन� समय (काम सुरु गन� र �स�द्धने समय, अ�त�रक्त समय श्रम भए वा नभएको, आराम गन� 
समय, �नयम अनुसार �दइने �बदा, श्रम दा�यत्व भएको �दन श्र�मकले �लने �बदा आ�द), ⑤ ज्याला (रकम, �हसाब तथा 
भुक्तानी �व�ध, ज्याला �हसाब गन� �दन, भुक्तानी ग�रने �दन), ⑥ तलब व�ृद्ध सम्बन्धी कुराहरू, ⑦ काम छोड्ने सम्बन्धी 
कुराहरू (यसमा बखार्स्तको कारण प�न पछर्।)

पूवर्�नधार्�रत ��तपू�त र् �नषधे (दफा 16)07

श्रम सम्झौता तोडकेो खण्डमा �तनर् लगाउने ज�रमाना तोक्न अथवा ��त भएको खण्डमा �तनर् लगाउने ��तपू�त र् रकम 
पूवर्�नधार्रण गनर् �नषधे ग�रएको छ। (वास्तवमा भएको ��त प्र�तको ��तपू�त र् माग गनर् �नषधे गन� �नयम होइन।)

[तोक्ने खण्डमा स्पष्ट नपा�रकन नहुने कुराहरू]
⑧ काम छोड्ने बेला पाउने रकमको दायरामा पन� व्यिक्त, �हसाब, भकु्तानी �व�ध, भकु्तानी समय, ⑨ बोनस, अस्थायी ज्याला 

आ�द सम्बन्धी कुराहरू, ⑩ श्र�मकले व्यहोनुर्पन� खाना खचर् र काम गदार् प्रयोग गन� सामग्री आ�दका कुराहरू, ⑪ कायर्स्थलको 

सरसफाइ तथा सरु�ा सम्बन्धी कुराहरू, ⑫ अन्य (व्यावसा�यक ता�लम, औद्यो�गक दघुर्टना ��तपू�त र्, पुरस्कार र प्र�तबन्ध, 

लामो अव�धको �बदा, यात्रा खचर् भकु्तानी आ�द)

रोगजारदाताले मा�थ उिल्ल�खत ①~⑤ र ⑦ बारे कागजमा लेखेर (श्र�मकको अनुरोध अनसुार फ्याक्स वा इमेल, SNS 

आ�दमाफर् त भए प�न हुन्छ।) स्पष्ट पानुर् पन�छ। 
साथ ैरोजगारदाताले पाटर्टाइम (समयगत रोजगार�) को ला�ग श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला, मा�थ उिल्ल�खत कुराहरूमा �नम्न 

कुराहरू थपेर, कागजात जार� आ�द गर� स्पष्ट नग�रकन हँुदैन। (छोटो समय काम गन� श्र�मकको रोजगार व्यवस्थापन आ�द 

सम्बन्धी ऐन दफा 6) *

* 2020 साल (साना तथा मझौला कम्पनीहरूको ला�ग 2021) अ�प्रल 1 ता�रखदे�ख तो�कएको अव�ध काम गन� श्र�मकलाई प�न स्पष्ट पानुर् पन�छ।

● स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको HP बाट "�वदेशी श्र�मकको ला�ग श्रम सतर्बारे जानकार�पत्र" डाउनलोड गनर् स�कन्छ।

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index.html

① तलब व�ृद्ध हुने वा नहुने, ② काम छोड्ने बेला पाउने रकम भएको वा नभएको, ③ बोनस भएको वा नभएको,  ④ रोजगार 

व्यवस्थापन सधुार सम्बन्धी परामशर् काउन्टर

बखार्स्त प्र�तबन्ध (दफा 19)08

1 रोजगारदाताले श्र�मकलाई काम गदार् चोटपटक लागेको वा कुन ैरोगले गदार् स्वास्थ्य सुधारको ला�ग �बदामा बसेको अव�ध तथा 
त्यसप�छको 30 �दनसम्म उक्त श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गनर् पाउने छैन।

2 म�हला श्र�मकको सन्दभर्मा, श्रम मापदण्ड ऐन बमोिजम म�हला श्र�मकले प्रसू�त अ�घ 6 हप्ता (दईु वा सोभन्दा बढ� बच्चा 
गभर्मा रहेको खण्डमा 14 हप्ता) र प्रसू�त प�छ 8 हप्ता �बदामा बस्न पाउनेछ तर रोजगारदाताले यो अव�धमा र त्यसप�छको 
30 �दनसम्म उक्त श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गनर् पाउने छैन।

बखार्स्त प्र�तबन्ध: �नम्न अव�धमा श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गनर् पाइने छैन

त्यसप�छको 30 �दन
काम गदार् लागेको चोटपटक वा 

रोगले गदार् स्वास्थ्य सुधारको ला�ग �बदामा बसेको अव�ध

त्यसप�छको 30 �दनप्रसू�त अ�घ 6 हप्ता र प्रस�ूत प�छ 8 हप्ताको �बदा अव�ध
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श्रम मापदण्ड ऐन
जापानको श्रम मापदण्ड ऐन जस्ता श्रम सम्बन्धी ऐन काननुमा �नम्न कुराहरू छन ्
(मखु्य दफाहरूको उद्धरण)।

श्रम मापदण्ड ऐन

1

समान रोजगार सतर् (दफा 3)01

रोजगारदाताले श्र�मकको रािष्ट्रयता, धा�मर्क तथा वचैा�रक आस्था र सामािजक िस्थ�तको कारण ज्याला वा काम गन� समय 
जस्ता श्रम सतर्हरूमा भेदभाव गनर् पाइने छैन।

जबरजस्ती श्रम �नषधे (दफा 5)02

रोजगारदाताले अनु�चत ढंगमा मान�सक वा शार��रक स्वतन्त्रतामा प्र�तबन्ध लगाई, श्र�मकको इच्छा �वप�रत जबरजस्ती काम 
गनर् लगाउन पाइने छैन।

बीचमा अनु�चत नाफा �नषेध (दफा 6)03

कसलेै प�न कानुनले अनुम�त �दएको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थाहरूमा अरूको रोजगार�मा हस्त�ेप गर� नाफा आजर्न गनर्
पाइने छैन।

श्रम मापदण्ड ऐनलाई उल्लंघन ग�रएको सम्झौता (दफा 13)04

रोजगारदाता र श्र�मकले �नधार्रण गरेकोश्रम सतर्हरूमा श्रम मापदण्ड ऐनमा उल्ले�खत मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा, श्रम 
मापदण्ड ऐनमा तो�कएका श्रम सतर्हरू लागु ग�रनेछ।

सम्झौता अव�ध (दफा 14)05

श्रम सम्झौतामा अव�ध तोक्ने खण्डमा, त्यो अव�धको अ�धकतम लम्बाइ 3 वषर्सम्म सी�मत ग�रएको छ।
तर, ① उच्च स्तरको प्रा�व�धक �ान आ�द भएको श्र�मकसँग ग�रने श्रम सम्झौता तथा 60 वषर् वा सोभन्दा बढ�को श्र�मकसँग 

ग�रने श्रम सम्झौता अ�धकतम 5 वषर्, र ② �निश्चत कायर् (�नमार्ण कायर् आ�द) सम्पन्न हुन लाग्ने अव�ध तो�कएको श्रम 
सम्झौता भएमा उक्त अव�धलाई अ�धकतम अव�ध मा�ननेछ।

श्रम सतर्को स्पष्ट�करण (दफा 15)06

रोगजारदाताले श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला, �नम्न श्रम सतर्हरू स्पष्ट पानुर् पन�छ।

[अ�नवायर् रूपमा स्पष्ट नपा�रकन नहुने कुराहरू]
① श्रम सम्झौताको अव�ध, ② अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता नवीकरण गन� बेलाको मापदण्ड, ③ काम गन� ठाउँ र गन�
कामको �ववरण, ④ काम गन� समय (काम सुरु गन� र �स�द्धने समय, अ�त�रक्त समय श्रम भए वा नभएको, आराम गन�
समय, �नयम अनुसार �दइने �बदा, श्रम दा�यत्व भएको �दन श्र�मकले �लने �बदा आ�द), ⑤ ज्याला (रकम, �हसाब तथा 
भुक्तानी �व�ध, ज्याला �हसाब गन� �दन, भुक्तानी ग�रने �दन), ⑥ तलब व�ृद्ध सम्बन्धी कुराहरू, ⑦ काम छोड्ने सम्बन्धी 
कुराहरू (यसमा बखार्स्तको कारण प�न पछर्।)

पूवर्�नधार्�रत ��तपू�त र् �नषधे (दफा 16)07

श्रम सम्झौता तोडकेो खण्डमा �तनर् लगाउने ज�रमाना तोक्न अथवा ��त भएको खण्डमा �तनर् लगाउने ��तपू�त र् रकम 
पूवर्�नधार्रण गनर् �नषधे ग�रएको छ। (वास्तवमा भएको ��त प्र�तको ��तपू�त र् माग गनर् �नषधे गन� �नयम होइन।)

[तोक्ने खण्डमा स्पष्ट नपा�रकन नहुने कुराहरू]
⑧ काम छोड्ने बेला पाउने रकमको दायरामा पन� व्यिक्त, �हसाब, भकु्तानी �व�ध, भकु्तानी समय, ⑨ बोनस, अस्थायी ज्याला

आ�द सम्बन्धी कुराहरू, ⑩ श्र�मकले व्यहोनुर्पन� खाना खचर् र काम गदार् प्रयोग गन� सामग्री आ�दका कुराहरू, ⑪ कायर्स्थलको

सरसफाइ तथा सरु�ा सम्बन्धी कुराहरू, ⑫ अन्य (व्यावसा�यक ता�लम, औद्यो�गक दघुर्टना ��तपू�त र्, पुरस्कार र प्र�तबन्ध,

लामो अव�धको �बदा, यात्रा खचर् भकु्तानी आ�द)

रोगजारदाताले मा�थ उिल्ल�खत ①~⑤ र ⑦ बारे कागजमा लेखेर (श्र�मकको अनुरोध अनसुार फ्याक्स वा इमेल, SNS 

आ�दमाफरत भए प�न हनुछ।) सपषट पानुर पन�छ। 
   साथै, रोजगारदाताले छोटो समय वा अविध तोकेर शरिमकलाई काममा लगाउनु परदा, मािथ उलिलिखत बुँदाहरूका साथसाथै 

िनमन बुँदाहरूलाई िलखत कागजात मारफत यथाशीघर सपषट पारने आिद नगरी हुँदैन। (छोटो समयको शरिमक तथा अविध 

तोिकएको रोजगार शरिमकहरूको रोजगारी वयवसथापनको सुधार आिद समबनधी ऐन दफा 6)  

● स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको HP बाट "�वदेशी श्र�मकको ला�ग श्रम सतर्बारे जानकार�पत्र" डाउनलोड गनर् स�कन्छ।

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index.html

① तलब व�ृदध हुन ेवा नहुन,े ②काम छोडदाको भतता भए वा नभएको, ③ बोनस भएको वा नभएको,  ④ रोजगार वयवसथापन 
सुधार समबनधी परामशर काउनटर

बखार्स्त प्र�तबन्ध (दफा 19)08

1 रोजगारदाताले श्र�मकलाई काम गदार् चोटपटक लागेको वा कुन ैरोगले गदार् स्वास्थ्य सुधारको ला�ग �बदामा बसेको अव�ध तथा 
त्यसप�छको 30 �दनसम्म उक्त श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गनर् पाउने छैन।

2 म�हला श्र�मकको सन्दभर्मा, श्रम मापदण्ड ऐन बमोिजम म�हला श्र�मकले प्रसू�त अ�घ 6 हप्ता (दईु वा सोभन्दा बढ� बच्चा 
गभर्मा रहेको खण्डमा 14 हप्ता) र प्रसू�त प�छ 8 हप्ता �बदामा बस्न पाउनेछ तर रोजगारदाताले यो अव�धमा र त्यसप�छको 
30 �दनसम्म उक्त श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गनर् पाउने छैन।

बखार्स्त प्र�तबन्ध: �नम्न अव�धमा श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गनर् पाइने छैन

त्यसप�छको 30 �दन
काम गदार् लागेको चोटपटक वा 

रोगले गदार् स्वास्थ्य सुधारको ला�ग �बदामा बसेको अव�ध

त्यसप�छको 30 �दनप्रसू�त अ�घ 6 हप्ता र प्रस�ूत प�छ 8 हप्ताको �बदा अव�ध



05 06

श्रम मापदण्ड ऐन

पसैा र सामान �फतार् (दफा 23)11

श्र�मकले काम छोड्ने खण्डमा, रोजगारदाताले भुक्तानी नगरेको ज्याला आ�द, श्र�मकले माग गरेप�छको 7 �दन �भत्र भुक्तानी 
नग�रकन हँुदैन।

ज्याला भुक्तानी (दफा 24)12

रोजगारदाताले ① मुद्रामा, ② श्र�मकलाई प्रत्य�, ③ सम्पूणर् रकम, ④ हरेक म�हना 1 पटक वा सोभन्दा बढ�, ⑤ �निश्चत 
अव�ध तोकेर ज्याला भुक्तानी नग�रकन हँुदैन। यद्य�प, �वत्तीय संस्थाको खातामा ट्रान्सफर गर� ज्याला भुक्तानी गनर् स्वीकृत 
ग�रएको छ।

काम गन� समय, आराम र �बदाको �नयमहरू (दफा 32,34 र 35)14

सामान्य अवस्थामा रोजगारदाताले श्र�मकलाई 1 हप्तामा 40 घण्टा र 1 �दनमा 8 घण्टासम्म मात्र काम लगाउनु पन�छ। साथ ै1 
�दनमा काम गन� समय 6 घण्टा नाघ्ने खण्डमा 45 �मनेट र 8 घण्टा नाघ्ने खण्डमा 60 �मनेट आराम गनर् �दनु पन�छ। त्यसमा 
प�न, हरेक हप्ता 1 �दन अथवा 4 हप्ता �भत्रमा 4 �दन वा सोभन्दा बढ� �बदा न�दइकन हँुदैन।
कृ�ष, पशुपालन र मत्स्यपालन व्यवसायमा चा�हँ मा�थ उिल्ल�खत �नयम लागु हुनेछैन।

काम छोड्ने बेला आ�दको प्रमाण (दफा 22)10

श्र�मकले काम छोड्ने बेला, �नम्न ①~⑤ कुराहरूको प्रमाणपत्र माग गरेको खण्डमा, रोजगारदाताले �ढला नग�रकन सम्बिन्धत 
प्रमाणपत्रहरू जार� नग�रकन हँुदैन। साथ ैबखार्स्त सूचना पाएको श्र�मकले बखार्स्त कारणबारे प्रमाणपत्र माग गरेको खण्डमा प�न, 
रोजगारदाताले �ढला नग�रकन सम्बिन्धत प्रमाणपत्रहरू जार� नग�रकन हँुदैन। तर श्र�मकले माग नगरेको कुरा लेख्न चा�हँ हँुदैन।

① काम गरेको अव�ध, ② कामको प्रकार, ③ त्यस काममा श्र�मकको पद, ④ ज्याला, ⑤ काम छोडकेो कारण (बखार्स्तको 
खण्डमा त्यसको कारण)

36 सम्झौतामा तोक्ने लम्ब्याउने घण्टा सङ्ख्याको सीमा र त्यसबारे 
सबलेै थाहा पाउनुपन� कुराको आवश्यकता (दफा 36) 15

1 रोजगारदाताले आधा भन्दा बढ� कमर्चार�हरूले चयन गरेको �प्र�त�न�धसँग कानुनी रूपमा अ�त�रक्त समय र �बदा श्रमबारे श्रम 
सम्झौता (�नम्न "36 सम्झौता" भ�ननेछ) को स्थापना गर�, श्रम मापदण्ड �नर��ण कायार्लयलाई सू�चत गराएमा, उक्त 
सम्झौताको दायरा �भत्र रहेर अ�त�रक्त समय र �बदाको �दनमा काम गराउन स�कन्छ।

2 36 सम्झौतामा अ�त�रक्त समय श्रमको समयलाई लम्ब्याउँदा, 1 म�हनामा 45 घण्टा तथा 1 वषर्मा 360 घण्टा �भत्र पन� गर� 
तोक्नुपन� �नयम छ (समयाव�ध 3 म�हना भन्दा बढ� भई हरेक वषर् प�रमािजर्त श्रम समय प्रणाल�को खण्डमा, 1 म�हनामा 42 
घण्टा तथा 1 वषर्मा 320 घण्टा सम्म)।

3 अपवादको रूपमा �वशषे प�रिस्थ�त भएर केह� समयको ला�ग आवश्यक परेको खण्डमा, 2 को मापदण्ड नाघेप�न हुन्छ तर 
त्यस्तो अवस्थामा �नम्न सीमाहरूको पालना नग�रकन हँुदैन। 

●वा�षर्क अ�त�रक्त समय श्रम घण्टा सङ्ख्या 720 घण्टा �भत्र हुनुपन�
●हरेक म�हनाको अ�त�रक्त समय श्रम र �बदा श्रम जोडकेो कुल घण्टा सङ्ख्या 
100 घण्टा भन्दा कम हुनुपन�

●�ठक अगा�डको 2 म�हना, 3 म�हना, 4 म�हना, 5 म�हना र 6 म�हनाको अव�धको अ�त�रक्त 
समय श्रम र �बदा श्रम जोडकेो कुल घण्टा सङ्ख्याको प्र�त म�हनाको औसत समय, 80 घण्टा �भत्र हुनुपन�।

●प्र�त म�हना 45 घण्टा भन्दा बढ� अ�त�रक्त समय श्रम भएको म�हना, 1 वषर्मा 6 म�हना भन्दा बढ� हुन नहुने

अ�त�रक्त समय र �बदा श्रम तथा रातको समयमा अ�त�रक्त ज्याला (दफा 37)16

रोजगारदाताले अ�त�रक्त समयमा, रातको समय (रातको 10 बजेदे�ख �बहानको 5 बजेसम्म) मा र �बदाको �दन श्र�मकलाई काम 
लगाएमा, �नम्न अनुसार अ�त�रक्त ज्याला भुक्तानी नग�रकन हँुदैन।

●अ�त�रक्त समयमा गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला...........25% वा सोभन्दा बढ�
●रातको समयमा गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला................25% वा सोभन्दा बढ�
●�बदाको �दन गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला....................35% वा सोभन्दा बढ�

साथ ैएक म�हनामा 60 घण्टा भन्दा बढ� अ�त�रक्त समयमा काम गरेमा, 50％ अ�त�रक्त ज्याला भुक्तानी गनुर्पन� छ। हाल 
ठूला कम्पनीहरूमा मात्र लागु ग�रएको छ तर 2023 साल अ�प्रलदे�ख साना तथा मझौला कम्पनीहरूमा प�न लागु हुनेछ।

(*) �नमार्ण उद्योग, सवार� साधन चलाउने काम, �च�कत्सक आ�दमा 5 वषर्को ला�ग 3 स्थगन, र नयाँ सामान आ�दको 
अनुसन्धान तथा �वकास कायर्मा यो लागु हुनेछैन।
साथै, 2 र 3 को �नयमहरू, ठूला कम्पनीहरूमा 2019 साल अ�प्रल 1 ता�रखदे�ख लागु हुनेछ भने साना तथा मझौला 

कम्पनीहरूमा 2020 साल अ�प्रल 1 ता�रखदे�ख लागु हुनेछ। 
4मा�थ उिल्ल�खत मापदण्डहरू पूरा गरेको 36 सम्झौता हरेक कायर्स्थलको दे�खने ठाउँमा सधै राख्ने आ�द गर�, श्र�मकलाई ती 

कुराहरूबारे थाहा �दनु रोजगारदाताको दा�यत्व हो।

�बदा भत्ता (दफा 26)13

रोजगारदाताले आफ्न ैकारणले श्र�मकलाई �बदा �दने खण्डमा प�न, �बदा भत्ता (औसत ज्यालाको 60%) भुक्तानी गनुर् पन�छ।

बखार्स्तको अ�ग्रम सूचना (दफा 20)09

श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गन� खण्डमा, किम्तमा 30 �दन अगा�ड त्यो सूचना �दनु पन�छ।  यो सूचना न�दने खण्डमा, 30 
�दनको औसत ज्याला भुक्तानी गनुर् पन�छ। यसलाई बखार्स्त सूचना भत्ता भ�नन्छ। साथ,ै औसत ज्याला भनेको बखार्स्त सूचना 
�दने �दनबाट प�छल्लो 3 म�हनाको मा�सक ज्यालाको कुल रकमलाई त्यस अव�धको कुल �दन सङ्ख्याले भाग गदार् �नक्लने रकम 
हो।
तर 1 �दनको औसत ज्याला भुक्तानी गरेर सूचना �दन सङ्ख्यालाई छोट्याउन स�कन्छ। उदाहरणको ला�ग, 10 �दनको औसत 

ज्याला भुक्तानी गरेमा, 20 �दन अगा�ड बखार्स्त सूचना, 20 �दनको औसत ज्याला भुक्तानी गरेमा, 10 �दन अगा�ड बखार्स्त 
सूचना �दए प�न हुन्छ।

30 �दन अगा�ड 
बखार्स्त सूचना

भकु्तानी गनुर् 
नपन�

20 �दन अगा�ड
बखार्स्त सचूना

10 �दनको 20 �दनको 30 �दनको
औसत ज्याला

10 �दन अगा�ड
बखार्स्त सचूना

सचूना �बनाको 
बखार्स्त
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श्रम मापदण्ड ऐन

पसैा र सामान �फतार् (दफा 23)11

श्र�मकले काम छोड्ने खण्डमा, रोजगारदाताले भुक्तानी नगरेको ज्याला आ�द, श्र�मकले माग गरेप�छको 7 �दन �भत्र भुक्तानी 
नग�रकन हँुदैन।

ज्याला भुक्तानी (दफा 24)12

रोजगारदाताले ① मुद्रामा, ② श्र�मकलाई प्रत्य�, ③ सम्पूणर् रकम, ④ हरेक म�हना 1 पटक वा सोभन्दा बढ�, ⑤ �निश्चत 
अव�ध तोकेर ज्याला भुक्तानी नग�रकन हँुदैन। यद्य�प, �वत्तीय संस्थाको खातामा ट्रान्सफर गर� ज्याला भुक्तानी गनर् स्वीकृत 
ग�रएको छ।

काम गन� समय, आराम र �बदाको �नयमहरू (दफा 32,34 र 35)14

सामान्य अवस्थामा रोजगारदाताले श्र�मकलाई 1 हप्तामा 40 घण्टा र 1 �दनमा 8 घण्टासम्म मात्र काम लगाउनु पन�छ। साथ ै1 
�दनमा काम गन� समय 6 घण्टा नाघ्ने खण्डमा 45 �मनेट र 8 घण्टा नाघ्ने खण्डमा 60 �मनेट आराम गनर् �दनु पन�छ। त्यसमा 
प�न, हरेक हप्ता 1 �दन अथवा 4 हप्ता �भत्रमा 4 �दन वा सोभन्दा बढ� �बदा न�दइकन हँुदैन।
कृ�ष, पशुपालन र मत्स्यपालन व्यवसायमा चा�हँ मा�थ उिल्ल�खत �नयम लागु हुनेछैन।

काम छोड्ने बेला आ�दको प्रमाण (दफा 22)10

श्र�मकले काम छोड्ने बेला, �नम्न ①~⑤ कुराहरूको प्रमाणपत्र माग गरेको खण्डमा, रोजगारदाताले �ढला नग�रकन सम्बिन्धत 
प्रमाणपत्रहरू जार� नग�रकन हँुदैन। साथ ैबखार्स्त सूचना पाएको श्र�मकले बखार्स्त कारणबारे प्रमाणपत्र माग गरेको खण्डमा प�न, 
रोजगारदाताले �ढला नग�रकन सम्बिन्धत प्रमाणपत्रहरू जार� नग�रकन हँुदैन। तर श्र�मकले माग नगरेको कुरा लेख्न चा�हँ हँुदैन।

① काम गरेको अव�ध, ② कामको प्रकार, ③ त्यस काममा श्र�मकको पद, ④ ज्याला, ⑤ काम छोडकेो कारण (बखार्स्तको 
खण्डमा त्यसको कारण)

36 सम्झौतामा तोक्ने लम्ब्याउने घण्टा सङ्ख्याको सीमा र त्यसबारे 
सबलेै थाहा पाउनुपन� कुराको आवश्यकता (दफा 36) 15

1 रोजगारदाताले आधा भन्दा बढ� कमर्चार�हरूले चयन गरेको �प्र�त�न�धसँग कानुनी रूपमा अ�त�रक्त समय र �बदा श्रमबारे श्रम 
सम्झौता (�नम्न "36 सम्झौता" भ�ननेछ) को स्थापना गर�, श्रम मापदण्ड �नर��ण कायार्लयलाई सू�चत गराएमा, उक्त 
सम्झौताको दायरा �भत्र रहेर अ�त�रक्त समय र �बदाको �दनमा काम गराउन स�कन्छ।

2 36 सम्झौतामा अ�त�रक्त समय श्रमको समयलाई लम्ब्याउँदा, 1 म�हनामा 45 घण्टा तथा 1 वषर्मा 360 घण्टा �भत्र पन� गर� 
तोक्नुपन� �नयम छ (समयाव�ध 3 म�हना भन्दा बढ� भई हरेक वषर् प�रमािजर्त श्रम समय प्रणाल�को खण्डमा, 1 म�हनामा 42 
घण्टा तथा 1 वषर्मा 320 घण्टा सम्म)।

3 अपवादको रूपमा �वशषे प�रिस्थ�त भएर केह� समयको ला�ग आवश्यक परेको खण्डमा, 2 को मापदण्ड नाघेप�न हुन्छ तर 
त्यस्तो अवस्थामा �नम्न सीमाहरूको पालना नग�रकन हँुदैन। 

●वा�षर्क अ�त�रक्त समय श्रम घण्टा सङ्ख्या 720 घण्टा �भत्र हुनुपन�
●हरेक म�हनाको अ�त�रक्त समय श्रम र �बदा श्रम जोडकेो कुल घण्टा सङ्ख्या 
100 घण्टा भन्दा कम हुनुपन�

●�ठक अगा�डको 2 म�हना, 3 म�हना, 4 म�हना, 5 म�हना र 6 म�हनाको अव�धको अ�त�रक्त 
समय श्रम र �बदा श्रम जोडकेो कुल घण्टा सङ्ख्याको प्र�त म�हनाको औसत समय, 80 घण्टा �भत्र हुनुपन�।

●प्र�त म�हना 45 घण्टा भन्दा बढ� अ�त�रक्त समय श्रम भएको म�हना, 1 वषर्मा 6 म�हना भन्दा बढ� हुन नहुने

अ�त�रक्त समय र �बदा श्रम तथा रातको समयमा अ�त�रक्त ज्याला (दफा 37)16

रोजगारदाताले अ�त�रक्त समयमा, रातको समय (रातको 10 बजेदे�ख �बहानको 5 बजेसम्म) मा र �बदाको �दन श्र�मकलाई काम 
लगाएमा, �नम्न अनुसार अ�त�रक्त ज्याला भुक्तानी नग�रकन हँुदैन।

●अ�त�रक्त समयमा गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला...........25% वा सोभन्दा बढ�
●रातको समयमा गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला................25% वा सोभन्दा बढ�
●�बदाको �दन गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला....................35% वा सोभन्दा बढ�

साथ ैएक म�हनामा 60 घण्टा भन्दा बढ� अ�त�रक्त समयमा काम गरेमा, 50％ अ�त�रक्त ज्याला भुक्तानी गनुर्पन� छ। हाल 
ठूला कम्पनीहरूमा मात्र लागु ग�रएको छ तर 2023 साल अ�प्रलदे�ख साना तथा मझौला कम्पनीहरूमा प�न लागु हुनेछ।

(*) �नमार्ण उद्योग, सवार� साधन चलाउने काम, �च�कत्सक आ�दमा 5 वषर्को ला�ग 3 स्थगन, र नयाँ सामान आ�दको 
अनुसन्धान तथा �वकास कायर्मा यो लागु हुनेछैन।
साथै, 2 र 3 को �नयमहरू, ठूला कम्पनीहरूमा 2019 साल अ�प्रल 1 ता�रखदे�ख लागु हुनेछ भने साना तथा मझौला 

कम्पनीहरूमा 2020 साल अ�प्रल 1 ता�रखदे�ख लागु हुनेछ। 
4मा�थ उिल्ल�खत मापदण्डहरू पूरा गरेको 36 सम्झौता हरेक कायर्स्थलको दे�खने ठाउँमा सधै राख्ने आ�द गर�, श्र�मकलाई ती 

कुराहरूबारे थाहा �दनु रोजगारदाताको दा�यत्व हो।

�बदा भत्ता (दफा 26)13

रोजगारदाताले आफ्न ैकारणले श्र�मकलाई �बदा �दने खण्डमा प�न, �बदा भत्ता (औसत ज्यालाको 60%) भुक्तानी गनुर् पन�छ।

बखार्स्तको अ�ग्रम सूचना (दफा 20)09

श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गन� खण्डमा, किम्तमा 30 �दन अगा�ड त्यो सूचना �दनु पन�छ।  यो सूचना न�दने खण्डमा, 30 
�दनको औसत ज्याला भुक्तानी गनुर् पन�छ। यसलाई बखार्स्त सूचना भत्ता भ�नन्छ। साथ,ै औसत ज्याला भनेको बखार्स्त सूचना 
�दने �दनबाट प�छल्लो 3 म�हनाको मा�सक ज्यालाको कुल रकमलाई त्यस अव�धको कुल �दन सङ्ख्याले भाग गदार् �नक्लने रकम 
हो।
तर 1 �दनको औसत ज्याला भुक्तानी गरेर सूचना �दन सङ्ख्यालाई छोट्याउन स�कन्छ। उदाहरणको ला�ग, 10 �दनको औसत 

ज्याला भुक्तानी गरेमा, 20 �दन अगा�ड बखार्स्त सूचना, 20 �दनको औसत ज्याला भुक्तानी गरेमा, 10 �दन अगा�ड बखार्स्त 
सूचना �दए प�न हुन्छ।

30 �दन अगा�ड 
बखार्स्त सूचना

भकु्तानी गनुर् 
नपन�

20 �दन अगा�ड
बखार्स्त सचूना

10 �दनको 20 �दनको 30 �दनको
औसत ज्याला

10 �दन अगा�ड
बखार्स्त सचूना

सचूना �बनाको 
बखार्स्त
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श्रम मापदण्ड ऐन

पसैा र सामान �फतार् (दफा 23)11

श्र�मकले काम छोड्ने खण्डमा, रोजगारदाताले भुक्तानी नगरेको ज्याला आ�द, श्र�मकले माग गरेप�छको 7 �दन �भत्र भुक्तानी 
नग�रकन हँुदैन।

ज्याला भुक्तानी (दफा 24)12

रोजगारदाताले ① मुद्रामा, ② श्र�मकलाई प्रत्य�, ③ सम्पूणर् रकम, ④ हरेक म�हना 1 पटक वा सोभन्दा बढ�, ⑤ �निश्चत 
अव�ध तोकेर ज्याला भुक्तानी नग�रकन हँुदैन। यद्य�प, �वत्तीय संस्थाको खातामा ट्रान्सफर गर� ज्याला भुक्तानी गनर् स्वीकृत 
ग�रएको छ।

काम गन� समय, आराम र �बदाको �नयमहरू (दफा 32,34 र 35)14

सामान्य अवस्थामा रोजगारदाताले श्र�मकलाई 1 हप्तामा 40 घण्टा र 1 �दनमा 8 घण्टासम्म मात्र काम लगाउनु पन�छ। साथ ै1 
�दनमा काम गन� समय 6 घण्टा नाघ्ने खण्डमा 45 �मनेट र 8 घण्टा नाघ्ने खण्डमा 60 �मनेट आराम गनर् �दनु पन�छ। त्यसमा 
प�न, हरेक हप्ता 1 �दन अथवा 4 हप्ता �भत्रमा 4 �दन वा सोभन्दा बढ� �बदा न�दइकन हँुदैन।
कृ�ष, पशुपालन र मत्स्यपालन व्यवसायमा चा�हँ मा�थ उिल्ल�खत �नयम लागु हुनेछैन।

काम छोड्ने बेला आ�दको प्रमाण (दफा 22)10

श्र�मकले काम छोड्ने बेला, �नम्न ①~⑤ कुराहरूको प्रमाणपत्र माग गरेको खण्डमा, रोजगारदाताले �ढला नग�रकन सम्बिन्धत 
प्रमाणपत्रहरू जार� नग�रकन हँुदैन। साथ ैबखार्स्त सूचना पाएको श्र�मकले बखार्स्त कारणबारे प्रमाणपत्र माग गरेको खण्डमा प�न, 
रोजगारदाताले �ढला नग�रकन सम्बिन्धत प्रमाणपत्रहरू जार� नग�रकन हँुदैन। तर श्र�मकले माग नगरेको कुरा लेख्न चा�हँ हँुदैन।

① काम गरेको अव�ध, ② कामको प्रकार, ③ त्यस काममा श्र�मकको पद, ④ ज्याला, ⑤ काम छोडकेो कारण (बखार्स्तको 
खण्डमा त्यसको कारण)

36 सम्झौतामा तोक्ने लम्ब्याउने घण्टा सङ्ख्याको सीमा र त्यसबारे 
सबलेै थाहा पाउनुपन� कुराको आवश्यकता (दफा 36)15

1 रोजगारदाताले आधा भन्दा बढ� कमर्चार�हरूले चयन गरेको �प्र�त�न�धसँग कानुनी रूपमा अ�त�रक्त समय र �बदा श्रमबारे श्रम 
सम्झौता (�नम्न "36 सम्झौता" भ�ननेछ) को स्थापना गर�, श्रम मापदण्ड �नर��ण कायार्लयलाई सू�चत गराएमा, उक्त 
सम्झौताको दायरा �भत्र रहेर अ�त�रक्त समय र �बदाको �दनमा काम गराउन स�कन्छ।

2 36 सम्झौतामा अ�त�रक्त समय श्रमको समयलाई लम्ब्याउँदा, 1 म�हनामा 45 घण्टा तथा 1 वषर्मा 360 घण्टा �भत्र पन� गर� 
तोक्नुपन� �नयम छ (समयाव�ध 3 म�हना भन्दा बढ� भई हरेक वषर् प�रमािजर्त श्रम समय प्रणाल�को खण्डमा, 1 म�हनामा 42 
घण्टा तथा 1 वषर्मा 320 घण्टा सम्म)।

3 अपवादको रूपमा �वशषे प�रिस्थ�त भएर केह� समयको ला�ग आवश्यक परेको खण्डमा, 2 को मापदण्ड नाघेप�न हुन्छ तर 
त्यस्तो अवस्थामा �नम्न सीमाहरूको पालना नग�रकन हँुदैन। 

●वा�षर्क अ�त�रक्त समय श्रम घण्टा सङ्ख्या 720 घण्टा �भत्र हुनुपन�
●हरेक म�हनाको अ�त�रक्त समय श्रम र �बदा श्रम जोडकेो कुल घण्टा सङ्ख्या
100 घण्टा भन्दा कम हुनुपन�

●�ठक अगा�डको 2 म�हना, 3 म�हना, 4 म�हना, 5 म�हना र 6 म�हनाको अव�धको अ�त�रक्त
समय श्रम र �बदा श्रम जोडकेो कुल घण्टा सङ्ख्याको प्र�त म�हनाको औसत समय, 80 घण्टा �भत्र हुनुपन�।

●प्र�त म�हना 45 घण्टा भन्दा बढ� अ�त�रक्त समय श्रम भएको म�हना, 1 वषर्मा 6 म�हना भन्दा बढ� हुन नहुने

अ�त�रक्त समय र �बदा श्रम तथा रातको समयमा अ�त�रक्त ज्याला (दफा 37)16

रोजगारदाताले अ�त�रक्त समयमा, रातको समय (रातको 10 बजेदे�ख �बहानको 5 बजेसम्म) मा र �बदाको �दन श्र�मकलाई काम 
लगाएमा, �नम्न अनुसार अ�त�रक्त ज्याला भुक्तानी नग�रकन हँुदैन।

●अ�त�रक्त समयमा गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला...........25% वा सोभन्दा बढ�
●रातको समयमा गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला................25% वा सोभन्दा बढ�
●�बदाको �दन गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला....................35% वा सोभन्दा बढ�

साथ ैएक म�हनामा 60 घण्टा भन्दा बढ� अ�त�रक्त समयमा काम गरेमा, 50％ अ�त�रक्त ज्याला भुक्तानी गनुर्पन� छ। हाल 
ठूला कम्पनीहरूमा मात्र लागु ग�रएको छ तर 2023 साल अ�प्रलदे�ख साना तथा मझौला कम्पनीहरूमा प�न लागु हुनेछ।

(*) 3 को हकमा, िनरमाण वयवसाय, सवारी साधन डराइिभ  वयवसाय आिदमा 2024 साल अपिरल 1 तािरखदेिख लागू हुनेगरी 
(केहीमा अपवाद भएको), नयाँ वयापारीक सामानहरूको शोध तथा िवकास कारयमा भने यो लागू हुनेछैन।  

4मािथ उलिलिखत मापदणडहरू पूरा गरेको 36 समझौतालाई हरबखत हरेक कारयसथलमा सिजलै देिखने ठाउँमा परदरशन   

�बदा भत्ता (दफा 26)13

रोजगारदाताले आफ्न ैकारणले श्र�मकलाई �बदा �दने खण्डमा प�न, �बदा भत्ता (औसत ज्यालाको 60%) भुक्तानी गनुर् पन�छ।

बखार्स्तको अ�ग्रम सूचना (दफा 20)09

श्र�मकलाई कामबाट बखार्स्त गन� खण्डमा, किम्तमा 30 �दन अगा�ड त्यो सूचना �दनु पन�छ।  यो सूचना न�दने खण्डमा, 30 
�दनको औसत ज्याला भुक्तानी गनुर् पन�छ। यसलाई बखार्स्त सूचना भत्ता भ�नन्छ। साथ,ै औसत ज्याला भनेको बखार्स्त सूचना 
�दने �दनबाट प�छल्लो 3 म�हनाको मा�सक ज्यालाको कुल रकमलाई त्यस अव�धको कुल �दन सङ्ख्याले भाग गदार् �नक्लने रकम 
हो।
तर 1 �दनको औसत ज्याला भुक्तानी गरेर सूचना �दन सङ्ख्यालाई छोट्याउन स�कन्छ। उदाहरणको ला�ग, 10 �दनको औसत 

ज्याला भुक्तानी गरेमा, 20 �दन अगा�ड बखार्स्त सूचना, 20 �दनको औसत ज्याला भुक्तानी गरेमा, 10 �दन अगा�ड बखार्स्त 
सूचना �दए प�न हुन्छ।

30 �दन अगा�ड 
बखार्स्त सूचना

भकु्तानी गनुर् 
नपन�

20 �दन अगा�ड
बखार्स्त सचूना

10 �दनको 20 �दनको 30 �दनको
औसत ज्याला

10 �दन अगा�ड
बखार्स्त सचूना

सचूना �बनाको 
बखार्स्त

गरने आिद गरेर, शरिमकहरूलाई ती कुराहरू बारे थाहा िदनुपरने रोजगारदाताको अिनवारय करतवय हो। 
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अव�ध नतो�कएको श्रम सम्झौताको अवस्थामा ग�रने बखार्स्त (दफा 16)01

सरसत� हेदार् व्यावहा�रक कारणहरू नभएको, सामािजक रूपमा उ�चत �नणर्य भनेर स्वीकानर् नस�कने बखार्स्तलाई अ�धकार 
दरुुपयोग मानी, त्यो मान्य हुनेछैन।

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौताको अवस्थामा ग�रने बखार्स्त (दफा 17)02

रोजगारदाताले कुन ैप�न हालतमा समाधान गनर् नसक्ने कारण भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अव�ध तो�कएको श्रम 
सम्झौता भएको श्र�मकलाई सो अव�धमा बखार्स्त गनर् सक्दैन। अव�ध नतो�कएको श्रम सम्झौतामा भन्दा प�न अव�ध तो�कएको 
श्रम सम्झौतामा ग�रने बखार्स्तको वैधतालाई कडा रूपमा �नणर्य ग�रनेछ।

स्थायी श्रम सम्झौतामा प�रवतर्न (दफा 18)03

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौतामा एकै रोजगारदातासँग कुल 5 वषर् नाघी, पुनः सम्झौता नवीकरण ग�रने बेला, श्र�मकले आवेदन 
�दएमा उक्त सम्झौता स्थायी श्रम सम्झौतामा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ।

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता भएको श्र�मकको सम्झौता नवीकरणबारे (दफा 19)04

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता, सामान्यतया सम्झौता अव�ध पूरा भएमा समाप्त हुन्छ। तर श्र�मकले �दएको सम्झौता 
नवीकरणको आवेदन रोजगारदाताले अस्वीकार गनुर्को कारण सरसत� हेदार् व्यवहा�रक नभई, सामािजक रूपमा उ�चत �नणर्य भनेर 
स्वीकानर् नस�कने अवस्थामा, रोजगारदाताले प�हलेकै श्रम सम्झौता सतर्मा सम्झौता आवेदन स्वीकार गरेको मा�ननेछ।

न्यूनतम ज्यालाको प्रभावकार�ता (दफा 4 र 6)02

1 रोजगारदाताले श्र�मकलाई न्यूनतम ज्याला वा सोभन्दा बढ� ज्याला न�दइकन हँुदैन।
2 श्र�मक र रोजगारदाता बीचमा न्यूनतम ज्याला भन्दा कम ज्याला भुक्तानी गन� भनी श्रम सम्झौता स्थापना गरेप�न, त्यो 

ज्याला रकम मान्य हुनेछैन। त्यस्तो अवस्थामा, न्यूनतम ज्याला बराबरको ज्याला भुक्तानी गन� सम्झौता ग�रएको मा�ननेछ।
3 �ेत्र अनसुारको न्यूनतम ज्याला र �वशषे न्यूनतम ज्याला दबुै एकैसाथ लागु गन� खण्डमा, बढ� रकम भएको ज्याला लागु हुनेछ।
4 म्यानपावर सप्लाइ कम्पनी माफर् त काम ग�ररहेको श्र�मकको अवस्थामा, खटाइएको ठाउँमा लागु हुने न्यूनतम ज्याला लागु 

हुनेछ।

न्यूनतम ज्याला ऐन3
न्यूनतम ज्यालाको प्रकारहरू (दफा 9 र 15) 01

न्यूनतम ज्याला �नम्न 2 प्रकारका छन।्
1 �ेत्र अनुसारको न्यूनतम ज्याला

2 �वशषे न्यूनतम ज्याला
रोजगार �नयमहरू र प्र�तबिन्धत �नयमहरूको सीमा (दफा 89 र 91) 18

सध ै10 जना वा सोभन्दा बढ� श्र�मक राख्ने रोजगारदाताले, रोजगार �नयमहरू (काम गन� समय, ज्याला, अनुशासन आ�द 
सम्बन्धीका �नयमहरू) बनाउने र सम्बिन्धत �नकायलाई सू�चत गराउनु पन�छ।  रोजगार �नयमहरू अ�नवायर् रूपमा हरेक 
कायर्स्थलको दे�खने ठाउँमा सध ैराख्ने आ�द गर�, श्र�मकलाई त्यसबारे थाहा �दनु रोजगारदाताको दा�यत्व हो।
रोजगार �नयमहरूमा अनुशासनात्मक सजायको रूपमा तलब कटौती कारवाह� �नयम �नधार्रण गन� खण्डमा, 1 पटकको कटौती 

रकम 1 �दनको औसत ज्यालाको आधा भन्दा बढ� हुन नहुने र कटौती कुल रकम चा�हँ 1 ज्याला भुक्तानी अव�धको कुल 
ज्यालाको 10 भगको 1 भाग भन्दा बढ� हुनु हँुदैन। 

अ�नवायर् रूपमा �नधार्रण ग�रने िजल्ला अनुसारको न्यूनतम ज्याला। उद्योग वा कामको 
प्रकारसँग सम्बन्ध नराखी, प्रत्येक िजल्लामा सो िजल्ला �भत्र भएको सम्पूणर् कायर्स्थलहरूमा 
लागु हुनेछ।
�निश्चत उद्योगको ला�ग तो�कएको न्यूनतम ज्याला।

2 श्र�मकले तोकेको �म�तमा वा�षर्क �बदा �लएमा सह� ढंगले व्यापार सञ्चालन गनर् अवरोध खडा हुने खण्डमा, रोजगारदातालाई 
उक्त �म�तलाई प�रवतर्न गनर् पाउने अ�धकार �दइएको छ। साथ ैश्रम सम्झौता स्थापना गर�, �दइएको वा�षर्क �बदा मध्येको 5 
�दन भन्दा लामो अव�धको सन्दभर्मा योजना गरेर वा�षर्क �बदा �दने प्रणाल�लाई कायार्न्वयनमा ल्याउन स�कनेछ। त्यसगैर� श्रम 
सम्झौता स्थापना गर�, 5 �दनको अव�ध �भत्र घण्टाको आधारमा वा�षर्क �बदा �लन स�कने व्यवस्था बनाउन प�न स्वीकृ�त 
�दइएको छ।

3 रोजगारदाताको 2019 साल अ�प्रल 1 ता�रख प�छ 10 �दन वा सोभन्दा बढ� वा�षर्क तलबी �बदा �दइने सम्पूणर् श्र�मकहरूलाई, 
1 वषर् �भत्र 5 �दन वा�षर्क �बदा �दनुपन� दा�यत्व हुनेछ।

4 वा�षर्क �बदा �लने अ�धकार जार� भएको �म�तदे�ख 2 वषर्मा उक्त अ�धकारको म्याद समाप्त हुनेछ।  रोजगारदाताले वा�षर्क 
�बदा �लएको श्र�मक प्र�त प्र�तकूल व्यवहार गनर् �नषधे ग�रएको छ।

वा�षर्क तलबी �बदा (दफा 39 र 136)17

1 रोजगारदाताले 6 म�हना वा सोभन्दा बढ� समय �नरन्तर काम गर�, कुल काम गनुर्पन� �दनको 80% वा सोभन्दा बढ� काम 
गरेको श्र�मकलाई �नम्न अनुसार वा�षर्क तलबी �बदा (�नम्न वा�षर्क �बदा भ�ननेछ) न�दइकन हँुदैन।

●प्र�त हप्ता 30 घण्टा भन्दा कम काम गनुर्पन� भनेर तो�कएको श्र�मक

�नरन्तर काम गरेको 
वषर्को सङ्ख्या 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

वा सोभन्दा बढ�
�दने �दन सङ्ख्या １０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０

साप्ता�हक 
पूवर् �नधार्�रत

श्रम �दन सङ्ख्या
वा�षर्क पूवर् �नधार्�रत श्रम 

�दन सङ्ख्या

�नरन्तर काम गरेको वषर्को सङ्ख्या

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 वा सोभन्दा बढ�

4 �दन 169 ~ 216 �दन ７ ８ ９ １０ １２ １３ １５

3 �दन 121 ~ 168 �दन ５ ６ ６ ８ ９ １０ １１

2 �दन 73 ~ 120 �दन ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７

1 �दन 48 ~ 72 �दन １ ２ ２ ２ ３ ３ ３

●सामान्य श्र�मक (प्र�त हप्ता 5 �दन वा सोभन्दा बढ� काम गनुर्पन� भनेर तो�कएको श्र�मक अथवा प्र�त हप्ता 
30 घण्टा वा सोभन्दा बढ� काम गनुर्पन� भनेर तो�कएको श्र�मक)
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अव�ध नतो�कएको श्रम सम्झौताको अवस्थामा ग�रने बखार्स्त (दफा 16)01

सरसत� हेदार् व्यावहा�रक कारणहरू नभएको, सामािजक रूपमा उ�चत �नणर्य भनेर स्वीकानर् नस�कने बखार्स्तलाई अ�धकार 
दरुुपयोग मानी, त्यो मान्य हुनेछैन।

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौताको अवस्थामा ग�रने बखार्स्त (दफा 17)02

रोजगारदाताले कुन ैप�न हालतमा समाधान गनर् नसक्ने कारण भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अव�ध तो�कएको श्रम 
सम्झौता भएको श्र�मकलाई सो अव�धमा बखार्स्त गनर् सक्दैन। अव�ध नतो�कएको श्रम सम्झौतामा भन्दा प�न अव�ध तो�कएको 
श्रम सम्झौतामा ग�रने बखार्स्तको वैधतालाई कडा रूपमा �नणर्य ग�रनेछ।

स्थायी श्रम सम्झौतामा प�रवतर्न (दफा 18)03

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौतामा एकै रोजगारदातासँग कुल 5 वषर् नाघी, पुनः सम्झौता नवीकरण ग�रने बेला, श्र�मकले आवेदन 
�दएमा उक्त सम्झौता स्थायी श्रम सम्झौतामा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ।

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता भएको श्र�मकको सम्झौता नवीकरणबारे (दफा 19)04

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता, सामान्यतया सम्झौता अव�ध पूरा भएमा समाप्त हुन्छ। तर श्र�मकले �दएको सम्झौता 
नवीकरणको आवेदन रोजगारदाताले अस्वीकार गनुर्को कारण सरसत� हेदार् व्यवहा�रक नभई, सामािजक रूपमा उ�चत �नणर्य भनेर 
स्वीकानर् नस�कने अवस्थामा, रोजगारदाताले प�हलेकै श्रम सम्झौता सतर्मा सम्झौता आवेदन स्वीकार गरेको मा�ननेछ।

न्यूनतम ज्यालाको प्रभावकार�ता (दफा 4 र 6)02

1 रोजगारदाताले श्र�मकलाई न्यूनतम ज्याला वा सोभन्दा बढ� ज्याला न�दइकन हँुदैन।
2 श्र�मक र रोजगारदाता बीचमा न्यूनतम ज्याला भन्दा कम ज्याला भुक्तानी गन� भनी श्रम सम्झौता स्थापना गरेप�न, त्यो 

ज्याला रकम मान्य हुनेछैन। त्यस्तो अवस्थामा, न्यूनतम ज्याला बराबरको ज्याला भुक्तानी गन� सम्झौता ग�रएको मा�ननेछ।
3 �ेत्र अनसुारको न्यूनतम ज्याला र �वशषे न्यूनतम ज्याला दबुै एकैसाथ लागु गन� खण्डमा, बढ� रकम भएको ज्याला लागु हुनेछ।
4 म्यानपावर सप्लाइ कम्पनी माफर् त काम ग�ररहेको श्र�मकको अवस्थामा, खटाइएको ठाउँमा लागु हुने न्यूनतम ज्याला लागु 

हुनेछ।

न्यूनतम ज्याला ऐन3
न्यूनतम ज्यालाको प्रकारहरू (दफा 9 र 15) 01

न्यूनतम ज्याला �नम्न 2 प्रकारका छन।्
1 �ेत्र अनुसारको न्यूनतम ज्याला

2 �वशषे न्यूनतम ज्याला
रोजगार �नयमहरू र प्र�तबिन्धत �नयमहरूको सीमा (दफा 89 र 91) 18

सध ै10 जना वा सोभन्दा बढ� श्र�मक राख्ने रोजगारदाताले, रोजगार �नयमहरू (काम गन� समय, ज्याला, अनुशासन आ�द 
सम्बन्धीका �नयमहरू) बनाउने र सम्बिन्धत �नकायलाई सू�चत गराउनु पन�छ।  रोजगार �नयमहरू अ�नवायर् रूपमा हरेक 
कायर्स्थलको दे�खने ठाउँमा सध ैराख्ने आ�द गर�, श्र�मकलाई त्यसबारे थाहा �दनु रोजगारदाताको दा�यत्व हो।
रोजगार �नयमहरूमा अनुशासनात्मक सजायको रूपमा तलब कटौती कारवाह� �नयम �नधार्रण गन� खण्डमा, 1 पटकको कटौती 

रकम 1 �दनको औसत ज्यालाको आधा भन्दा बढ� हुन नहुने र कटौती कुल रकम चा�हँ 1 ज्याला भुक्तानी अव�धको कुल 
ज्यालाको 10 भगको 1 भाग भन्दा बढ� हुनु हँुदैन। 

अ�नवायर् रूपमा �नधार्रण ग�रने िजल्ला अनुसारको न्यूनतम ज्याला। उद्योग वा कामको 
प्रकारसँग सम्बन्ध नराखी, प्रत्येक िजल्लामा सो िजल्ला �भत्र भएको सम्पूणर् कायर्स्थलहरूमा 
लागु हुनेछ।
�निश्चत उद्योगको ला�ग तो�कएको न्यूनतम ज्याला।

2 श्र�मकले तोकेको �म�तमा वा�षर्क �बदा �लएमा सह� ढंगले व्यापार सञ्चालन गनर् अवरोध खडा हुने खण्डमा, रोजगारदातालाई 
उक्त �म�तलाई प�रवतर्न गनर् पाउने अ�धकार �दइएको छ। साथ ैश्रम सम्झौता स्थापना गर�, �दइएको वा�षर्क �बदा मध्येको 5 
�दन भन्दा लामो अव�धको सन्दभर्मा योजना गरेर वा�षर्क �बदा �दने प्रणाल�लाई कायार्न्वयनमा ल्याउन स�कनेछ। त्यसगैर� श्रम 
सम्झौता स्थापना गर�, 5 �दनको अव�ध �भत्र घण्टाको आधारमा वा�षर्क �बदा �लन स�कने व्यवस्था बनाउन प�न स्वीकृ�त 
�दइएको छ।

3 रोजगारदाताको 2019 साल अ�प्रल 1 ता�रख प�छ 10 �दन वा सोभन्दा बढ� वा�षर्क तलबी �बदा �दइने सम्पूणर् श्र�मकहरूलाई, 
1 वषर् �भत्र 5 �दन वा�षर्क �बदा �दनुपन� दा�यत्व हुनेछ।

4 वा�षर्क �बदा �लने अ�धकार जार� भएको �म�तदे�ख 2 वषर्मा उक्त अ�धकारको म्याद समाप्त हुनेछ।  रोजगारदाताले वा�षर्क 
�बदा �लएको श्र�मक प्र�त प्र�तकूल व्यवहार गनर् �नषधे ग�रएको छ।

वा�षर्क तलबी �बदा (दफा 39 र 136)17

1 रोजगारदाताले 6 म�हना वा सोभन्दा बढ� समय �नरन्तर काम गर�, कुल काम गनुर्पन� �दनको 80% वा सोभन्दा बढ� काम 
गरेको श्र�मकलाई �नम्न अनुसार वा�षर्क तलबी �बदा (�नम्न वा�षर्क �बदा भ�ननेछ) न�दइकन हँुदैन।

●प्र�त हप्ता 30 घण्टा भन्दा कम काम गनुर्पन� भनेर तो�कएको श्र�मक

�नरन्तर काम गरेको 
वषर्को सङ्ख्या 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

वा सोभन्दा बढ�
�दने �दन सङ्ख्या １０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０

साप्ता�हक 
पूवर् �नधार्�रत

श्रम �दन सङ्ख्या
वा�षर्क पवूर् �नधार्�रत श्रम 

�दन सङ्ख्या

�नरन्तर काम गरेको वषर्को सङ्ख्या

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 वा सोभन्दा बढ�

4 �दन 169 ~ 216 �दन ７ ８ ９ １０ １２ １３ １５

3 �दन 121 ~ 168 �दन ５ ６ ６ ８ ９ １０ １１

2 �दन 73 ~ 120 �दन ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７

1 �दन 48 ~ 72 �दन １ ２ ２ ２ ３ ３ ３

●सामान्य श्र�मक (प्र�त हप्ता 5 �दन वा सोभन्दा बढ� काम गनुर्पन� भनेर तो�कएको श्र�मक अथवा प्र�त हप्ता 
30 घण्टा वा सोभन्दा बढ� काम गनुर्पन� भनेर तो�कएको श्र�मक)
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अव�ध नतो�कएको श्रम सम्झौताको अवस्थामा ग�रने बखार्स्त (दफा 16)01

सरसत� हेदार् व्यावहा�रक कारणहरू नभएको, सामािजक रूपमा उ�चत �नणर्य भनेर स्वीकानर् नस�कने बखार्स्तलाई अ�धकार 
दरुुपयोग मानी, त्यो मान्य हुनेछैन।

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौताको अवस्थामा ग�रने बखार्स्त (दफा 17)02

रोजगारदाताले क ुनै प�न हालतमा समाधान गनर् नसक्ने कारण भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अव�ध तो�कएको 
शर्म सम्झौता भएको शर्�मकलाई सो अव�धमा बखास्तर् गनर् सक्दैन। 

स्थायी श्रम सम्झौतामा प�रवतर्न (दफा 18)03

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौतामा एकै रोजगारदातासँग कुल 5 वषर् नाघी, पुनः सम्झौता नवीकरण ग�रने बेला, श्र�मकले आवेदन 
�दएमा उक्त सम्झौता स्थायी श्रम सम्झौतामा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ।

अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता भएको श्र�मकको सम्झौता नवीकरणबारे (दफा 19)04
तथािप, सामािजक मूल्य-मान्यताको नजरबाट हदेार् बखारस््ती गरे सरह मान्न सिकने अवस्थामा या, उक्त अविध तोिकएको 

शर्म सम्झौता नवीकरण हुने अपेक्षा राखेको सम्बन्धमा, उक्त अपेक्षा राख्नुमा तकर्स ्गत कारण भएको भनी पर्मािणत 
भएको अवस्थामा, शर्िमकले िदएको सम्झौता नवीकरणको िनवेदनलाई रोजगारदाताले अस्वीकार गरेको कायर,् व्यवहािरक एवम् 
तकर्स ्गत कारण नभएको र, सामािजक मूल्य-मान्यता अनुसार उिचत नभएको भनेर मािनएमा, रोजगारदाताले पिहलेकै शर्म 
सतर्मा सम्झौताको आवेदनलाई स्वीकार गरेको मािनने छ। 

न्यूनतम ज्यालाको प्रभावकार�ता (दफा 4 र 6)02

1 रोजगारदाताले श्र�मकलाई न्यूनतम ज्याला वा सोभन्दा बढ� ज्याला न�दइकन हँुदैन।
2 श्र�मक र रोजगारदाता बीचमा न्यूनतम ज्याला भन्दा कम ज्याला भुक्तानी गन� भनी श्रम सम्झौता स्थापना गरेप�न, त्यो 

ज्याला रकम मान्य हुनेछैन। त्यस्तो अवस्थामा, न्यूनतम ज्याला बराबरको ज्याला भुक्तानी गन� सम्झौता ग�रएको मा�ननेछ।
3 �ेत्र अनसुारको न्यूनतम ज्याला र �वशषे न्यूनतम ज्याला दबुै एकैसाथ लागु गन� खण्डमा, बढ� रकम भएको ज्याला लागु हुनेछ।
4 म्यानपावर सप्लाइ कम्पनी माफर् त काम ग�ररहेको श्र�मकको अवस्थामा, खटाइएको ठाउँमा लागु हुने न्यूनतम ज्याला लागु 

हुनेछ।

न्यूनतम ज्याला ऐन3
न्यूनतम ज्यालाको प्रकारहरू (दफा 9 र 15)01

न्यूनतम ज्याला �नम्न 2 प्रकारका छन।्
1 �ेत्र अनुसारको न्यूनतम ज्याला

2 �वशषे न्यूनतम ज्याला

रोजगार �नयमहरू र प्र�तबिन्धत �नयमहरूको सीमा (दफा 89 र 91) 18

सध ै10 जना वा सोभन्दा बढ� श्र�मक राख्ने रोजगारदाताले, रोजगार �नयमहरू (काम गन� समय, ज्याला, अनुशासन आ�द 
सम्बन्धीका �नयमहरू) बनाउने र सम्बिन्धत �नकायलाई सू�चत गराउनु पन�छ।  रोजगार �नयमहरू अ�नवायर् रूपमा हरेक 
कायर्स्थलको दे�खने ठाउँमा सध ैराख्ने आ�द गर�, श्र�मकलाई त्यसबारे थाहा �दनु रोजगारदाताको दा�यत्व हो।
रोजगार �नयमहरूमा अनुशासनात्मक सजायको रूपमा तलब कटौती कारवाह� �नयम �नधार्रण गन� खण्डमा, 1 पटकको कटौती 

रकम 1 �दनको औसत ज्यालाको आधा भन्दा बढ� हुन नहुने र कटौती कुल रकम चा�हँ 1 ज्याला भुक्तानी अव�धको कुल 
ज्यालाको 10 भगको 1 भाग भन्दा बढ� हुनु हँुदैन। 

अ�नवायर् रूपमा �नधार्रण ग�रने िजल्ला अनुसारको न्यूनतम ज्याला। उद्योग वा कामको 
प्रकारसँग सम्बन्ध नराखी, प्रत्येक िजल्लामा सो िजल्ला �भत्र भएको सम्पूणर् कायर्स्थलहरूमा 
लागु हुनछे।
�िनश्चत उद्योगको ला�ग तो�कएको न्यूनतम ज्याला।(सम्पूणर ्उद्योगमा तोिकएकै छ 
भन्ने होइन।)

2 श्र�मकले तोकेको �म�तमा वा�षर्क �बदा �लएमा सह� ढंगले व्यापार सञ्चालन गनर् अवरोध खडा हुने खण्डमा, रोजगारदातालाई 
उक्त �म�तलाई प�रवतर्न गनर् पाउने अ�धकार �दइएको छ। साथ ैश्रम सम्झौता स्थापना गर�, �दइएको वा�षर्क �बदा मध्येको 5 
�दन भन्दा लामो अव�धको सन्दभर्मा योजना गरेर वा�षर्क �बदा �दने प्रणाल�लाई कायार्न्वयनमा ल्याउन स�कनेछ। त्यसगैर� श्रम 
सम्झौता स्थापना गर�, 5 �दनको अव�ध �भत्र घण्टाको आधारमा वा�षर्क �बदा �लन स�कने व्यवस्था बनाउन प�न स्वीकृ�त 
�दइएको छ।

3 रोजगारदाताको 2019 साल अ�प्रल 1 ता�रख प�छ 10 �दन वा सोभन्दा बढ� वा�षर्क तलबी �बदा �दइने सम्पूणर् श्र�मकहरूलाई, 
1 वषर् �भत्र 5 �दन वा�षर्क �बदा �दनुपन� दा�यत्व हुनेछ।

4 वा�षर्क �बदा �लने अ�धकार जार� भएको �म�तदे�ख 2 वषर्मा उक्त अ�धकारको म्याद समाप्त हुनेछ।  रोजगारदाताले वा�षर्क 
�बदा �लएको श्र�मक प्र�त प्र�तकूल व्यवहार गनर् �नषधे ग�रएको छ।

वा�षर्क तलबी �बदा (दफा 39 र 136)17

1 रोजगारदाताले 6 म�हना वा सोभन्दा बढ� समय �नरन्तर काम गर�, कुल काम गनुर्पन� �दनको 80% वा सोभन्दा बढ� काम 
गरेको श्र�मकलाई �नम्न अनुसार वा�षर्क तलबी �बदा (�नम्न वा�षर्क �बदा भ�ननेछ) न�दइकन हँुदैन।

●प्र�त हप्ता 30 घण्टा भन्दा कम काम गनुर्पन� भनेर तो�कएको श्र�मक

�नरन्तर काम गरेको 
वषर्को सङ्ख्या 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5

वा सोभन्दा बढ�
�दने �दन सङ्ख्या １０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０

साप्ता�हक 
पूवर् �नधार्�रत

श्रम �दन सङ्ख्या
वा�षर्क पूवर् �नधार्�रत श्रम 

�दन सङ्ख्या

�नरन्तर काम गरेको वषर्को सङ्ख्या

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 वा सोभन्दा बढ�

4 �दन 169 ~ 216 �दन ７ ８ ９ １０ １２ １３ １５

3 �दन 121 ~ 168 �दन ５ ６ ６ ８ ９ １０ １１

2 �दन 73 ~ 120 �दन ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７

1 �दन 48 ~ 72 �दन １ ２ ２ ２ ３ ３ ３

●सामान्य श्र�मक (प्र�त हप्ता 5 �दन वा सोभन्दा बढ� काम गनुर्पन� भनेर तो�कएको श्र�मक अथवा प्र�त हप्ता 
30 घण्टा वा सोभन्दा बढ� काम गनुर्पन� भनेर तो�कएको श्र�मक)
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श्रम स्वास्थ्य तथा सुर�ा ऐन / 
श्र�मक औद्यो�गक दघुर्टना ��तपू�त र् ऐन

अन्तवार्तार् मागर्दशर्न (दफा 66 को 8)05
वव् यवसाय गनेर्  व् ियक्त वा संस् थाले हप् तामा 40 घण्  टा भन् दा बढी भई िमहनामा 80 भन् दा बढी शमर् गरेको शर् िमकबाट िनवेदन 

आएमा, अत्  यािधक शमर्को कारणले हुने स् वास् थ् य समस् या रोकथामको लािग ििचकत्  सकसँग सरसल्लाह तथा मागर् िनदेशर्न िलन पाउने 
व् यवस् था नगरी हँुदैन। 

श्र�मकको दा�यत्व (दफा 26)
श्र�मकले रोजगारदाताद्वारा अपनाइने यी उपायहरू अनुसार, आवश्यक कुराहरूको पालना नग�रकन हँुदैन।

स्वास्थ्य पर��ण (दफा 66)04
व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला र प्रत्येक कानुन बमोिजम तो�कएको अव�धमा, श्र�मकको 

�नयमकानुनमा तो�कएका �वषयहरूको स्वास्थ्य पर��ण नग�रकन हँुदैन।
●सामान्य स्वास्थ्य पर��ण…श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला र �नय�मत (1 वषर्मा 1 पटक*) आ�द श्र�मकको स्वास्थ्य पर��ण गन�

* रातको समयको काम आ�द गन� श्र�मक आ�दको सन्दभर्मा कामको ठाउँ प�रवतर्न गन� बेला र 6-6 म�हनामा 1 पटक गन�

●�वशषे स्वास्थ्य पर��ण…हा�नकारक काम गन� श्र�मक* काममा राख्ने बेला, कामको ठाउँ प�रवतर्न गन� बेला र प्रत्येक तो�कएको
अव�ध �भत्र �वशषे �वषयहरूको स्वास्थ्य पर��ण गन�
* प�हला एस्बेस्टसको काम आ�द गराएको श्र�मक अ�हले प�न नछो�डकन त्यह�ं कम्पनीमा ग�ररहेका छन ्भने �तनलाई प�न गन�

श्र�मक औद्यो�गक दघुर्टना ��तपू�त र् ऐन5

काम गदार् अथवा काममा आउने वा जाने गदार् दघुर्टना भई श्र�मकलाई चोटपटक लागेमा वा मतृ्यु आ�द भएमा, औद्यो�गक 
दघुर्टना �बमा प्रणाल�बाट दघर्टनामा परेको श्र�मक वा �नजको प�रवारको माग बमोिजम, �नम्न अनुसार ��तपू�त र् �दइन्छ।

श्रम स्वास्थ्य तथा सुर�ा ऐन4
जो�खमपूणर् तथा स्वास्थ्यमा हुने हा�न रोकथाम उपायहरू01

व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले श्र�मकलाई हुने जो�खम अथवा स्वास्थ्यमा हा�न रोकथामको ला�ग सुर�ा सामग्रीको व्यवस्था, 
सुर�ा उपकरणको प्रयोग, उपयुक्त कायर् �व�धको �नद�शन आ�द �नयमकानुनमा तो�कएका उपायहरू नअपनाइकन हँुदैन।

उच्च स्थानमा भएका खुल्ला ठाउँहरू छोप्ने वा बान�, पे्रस वा काठको काममा प्रयोग ग�रने मे�सन आ�दमा उपयुक्त सुर�ा 
सामग्रीहरूको व्यवस्था तथा �नर��ण गन�, हा�नकारक �चजहरूलाई सह� ढंगले व्यवस्थापन गन� आ�द

सरसफाइ तथा सुर�ा �श�ा (दफा 59)02
व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले श्र�मकलाई काममा लगाउने वा कामको ठाउँ प�रवतर्न गन� खण्डमा, आवश्यक स्वास्थ्य र 

सुर�ाबारे �श�ा �दनुका साथसाथ ै�नयमकानुनमा तो�कएको जो�खमपूणर् र हा�न हुन सक्ने काम लगाउने खण्डमा, श्र�मकलाई ती 
कुराहरूबारे �श�ा न�दइकन हँुदैन।

काममा प्र�तबन्ध (दफा 61)03
व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले जो�खमपूणर् तथा हा�नकारक �चज�सत सम्बिन्धत काम आ�द गनर्को ला�ग �नयमकानुनमा 

तो�कएको योग्यता भएको श्र�मक बाहेक अन्यलाई त्यस्तो काम गनर् लगाउनु हँुदैन।
< �नयमकानुनमा तो�कएका कामहरू >
●के्रन (5 टन वा सोभन्दा बढ� वजन उचाल्ने के्रन) चलाउने काम
●मोबाइल के्रन (1 टन वा सोभन्दा बढ� वजन उचाल्ने के्रन) चलाउने काम
●के्रन आ�दमा सामग्री झुन्डाउने काम
(1 टन वा सोभन्दा बढ� वजन उचाल्ने के्रन आ�द सम्बिन्धत कामहरू)

●फोकर् �लफ्ट जस्ता सामान ढुवानी गन� उपकरणहरू (अ�धकतम 1 टन
वा सोभन्दा बढ� वजन भएको सामान ढुवानी उपकरणहरू) चलाउने काम
●ग्यास वेिल्डङ
●गुड्ने भवन �नमार्णका उपकरणहरू ( 3 टन वा सोभन्दा बढ� वजन
भएका गुड्ने उपकरणहरू) चलाउने काम आ�द

स्वास्थ्यमा सुधार आवश्यक परेको खण्डमा, स्वास्थ्य सुधार ��तपू�त र् अथवा 
स्वास्थ्य सुधार खचर् भुक्तानी

चोटपटक र रोग आ�द �नको भएप�छ प�न अपाङ्गता बाँक� रहेको खण्डमा, 
अपाङ्गताको गम्भीरता अनुसार पेन्सन अथवा एक मुिष्ट भत्ता रकम भुक्तानी

मतृ्यु भएको खण्डमा, मतृकको प�रवारको सदस्य सङ्ख्या अनुसार पेन्सन 
अथवा एक मुिष्ट भत्ता भुक्तानी

स्वास्थ्यमा सधुारको ला�ग काम गनर् नसकेर ज्याला पाउन नसक्ने खण्डमा, 
त्यसको च�थो �दनदे�ख दै�नक प्राप्त आधारभतू रकमको 80% भकु्तानी

स्वास्थ्य सुधार (��तपू�त र्)
प्रदान ग�रनेछ।

काम �बदा (��तपू�त र्)
प्रदान ग�रनेछ।

अपाङ्गता (��तपू�त र्)
प्रदान ग�रनेछ।

मतृकको प�रवार (��तपू�त र्)
प्रदान ग�रनेछ। आ�द

06

07

तनावको अवसथा जाँच (दफा 66 को 10)
व्यवसाय गनेर् व्यिक्त वा संस्थाले 50 जना वा सो भन्दा बिढ शर्िमकहरू पर्योग हुने कायर्स्थलमा, िनयिमत रूपमा (1 वषर् िभतर्मा 1 

पटक) तनावको अवस्था जाँच गरेर, त् यसमा उच्च तनाव रहेको भनी मूल्या क्न गिरएका शर्िमकबाट िनवेदन आएमा िचिकत्सकसँग सरसल्लाह 
तथा मागर्िनदेर्शन िलन पाउने व्यवस्था नगरी हँुदैन।  
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श्रम स्वास्थ्य तथा सुर�ा ऐन / 
श्र�मक औद्यो�गक दघुर्टना ��तपू�त र् ऐन

अन्तवार्तार् मागर्दशर्न (दफा 66 को 8)05
वव् यवसाय गनेर्  व् ियक्त वा संस् थाले हप् तामा 40 घण्  टा भन् दा बढी भई िमहनामा 80 भन् दा बढी शमर् गरेको शर् िमकबाट िनवेदन 

आएमा, अत्  यािधक शमर्को कारणले हुने स् वास् थ् य समस् या रोकथामको लािग ििचकत्  सकसँग सरसल्लाह तथा मागर् िनदेशर्न िलन पाउने 
व् यवस् था नगरी हँुदैन। 

श्र�मकको दा�यत्व (दफा 26)
श्र�मकले रोजगारदाताद्वारा अपनाइने यी उपायहरू अनुसार, आवश्यक कुराहरूको पालना नग�रकन हँुदैन।

स्वास्थ्य पर��ण (दफा 66)04
व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला र प्रत्येक कानुन बमोिजम तो�कएको अव�धमा, श्र�मकको 

�नयमकानुनमा तो�कएका �वषयहरूको स्वास्थ्य पर��ण नग�रकन हँुदैन।
●सामान्य स्वास्थ्य पर��ण…श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला र �नय�मत (1 वषर्मा 1 पटक*) आ�द श्र�मकको स्वास्थ्य पर��ण गन�

* रातको समयको काम आ�द गन� श्र�मक आ�दको सन्दभर्मा कामको ठाउँ प�रवतर्न गन� बेला र 6-6 म�हनामा 1 पटक गन�

●�वशषे स्वास्थ्य पर��ण…हा�नकारक काम गन� श्र�मक* काममा राख्ने बेला, कामको ठाउँ प�रवतर्न गन� बेला र प्रत्येक तो�कएको
अव�ध �भत्र �वशषे �वषयहरूको स्वास्थ्य पर��ण गन�
* प�हला एस्बेस्टसको काम आ�द गराएको श्र�मक अ�हले प�न नछो�डकन त्यह�ं कम्पनीमा ग�ररहेका छन ्भने �तनलाई प�न गन�

श्र�मक औद्यो�गक दघुर्टना ��तपू�त र् ऐन5

काम गदार् अथवा काममा आउने वा जाने गदार् दघुर्टना भई श्र�मकलाई चोटपटक लागेमा वा मतृ्यु आ�द भएमा, औद्यो�गक 
दघुर्टना �बमा प्रणाल�बाट दघर्टनामा परेको श्र�मक वा �नजको प�रवारको माग बमोिजम, �नम्न अनुसार ��तपू�त र् �दइन्छ।

श्रम स्वास्थ्य तथा सुर�ा ऐन4
जो�खमपूणर् तथा स्वास्थ्यमा हुने हा�न रोकथाम उपायहरू01

व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले श्र�मकलाई हुने जो�खम अथवा स्वास्थ्यमा हा�न रोकथामको ला�ग सुर�ा सामग्रीको व्यवस्था, 
सुर�ा उपकरणको प्रयोग, उपयुक्त कायर् �व�धको �नद�शन आ�द �नयमकानुनमा तो�कएका उपायहरू नअपनाइकन हँुदैन।

उच्च स्थानमा भएका खुल्ला ठाउँहरू छोप्ने वा बान�, पे्रस वा काठको काममा प्रयोग ग�रने मे�सन आ�दमा उपयुक्त सुर�ा 
सामग्रीहरूको व्यवस्था तथा �नर��ण गन�, हा�नकारक �चजहरूलाई सह� ढंगले व्यवस्थापन गन� आ�द

सरसफाइ तथा सुर�ा �श�ा (दफा 59)02
व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले श्र�मकलाई काममा लगाउने वा कामको ठाउँ प�रवतर्न गन� खण्डमा, आवश्यक स्वास्थ्य र 

सुर�ाबारे �श�ा �दनुका साथसाथ ै�नयमकानुनमा तो�कएको जो�खमपूणर् र हा�न हुन सक्ने काम लगाउने खण्डमा, श्र�मकलाई ती 
कुराहरूबारे �श�ा न�दइकन हँुदैन।

काममा प्र�तबन्ध (दफा 61)03
व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले जो�खमपूणर् तथा हा�नकारक �चज�सत सम्बिन्धत काम आ�द गनर्को ला�ग �नयमकानुनमा 

तो�कएको योग्यता भएको श्र�मक बाहेक अन्यलाई त्यस्तो काम गनर् लगाउनु हँुदैन।
< �नयमकानुनमा तो�कएका कामहरू >
●के्रन (5 टन वा सोभन्दा बढ� वजन उचाल्ने के्रन) चलाउने काम
●मोबाइल के्रन (1 टन वा सोभन्दा बढ� वजन उचाल्ने के्रन) चलाउने काम
●के्रन आ�दमा सामग्री झुन्डाउने काम
(1 टन वा सोभन्दा बढ� वजन उचाल्ने के्रन आ�द सम्बिन्धत कामहरू)

●फोकर् �लफ्ट जस्ता सामान ढुवानी गन� उपकरणहरू (अ�धकतम 1 टन
वा सोभन्दा बढ� वजन भएको सामान ढुवानी उपकरणहरू) चलाउने काम
●ग्यास वेिल्डङ
●गुड्ने भवन �नमार्णका उपकरणहरू ( 3 टन वा सोभन्दा बढ� वजन
भएका गुड्ने उपकरणहरू) चलाउने काम आ�द

स्वास्थ्यमा सुधार आवश्यक परेको खण्डमा, स्वास्थ्य सुधार ��तपू�त र् अथवा 
स्वास्थ्य सुधार खचर् भुक्तानी

चोटपटक र रोग आ�द �नको भएप�छ प�न अपाङ्गता बाँक� रहेको खण्डमा, 
अपाङ्गताको गम्भीरता अनुसार पेन्सन अथवा एक मुिष्ट भत्ता रकम भुक्तानी

मतृ्यु भएको खण्डमा, मतृकको प�रवारको सदस्य सङ्ख्या अनुसार पेन्सन 
अथवा एक मुिष्ट भत्ता भुक्तानी

स्वास्थ्यमा सधुारको ला�ग काम गनर् नसकेर ज्याला पाउन नसक्ने खण्डमा, 
त्यसको च�थो �दनदे�ख दै�नक प्राप्त आधारभतू रकमको 80% भकु्तानी

स्वास्थ्य सुधार (��तपू�त र्)
प्रदान ग�रनेछ।

काम �बदा (��तपू�त र्)
प्रदान ग�रनेछ।

अपाङ्गता (��तपू�त र्)
प्रदान ग�रनेछ।

मतृकको प�रवार (��तपू�त र्)
प्रदान ग�रनेछ। आ�द

06

07

तनावको अवसथा जाँच (दफा 66 को 10)
व्यवसाय गनेर् व्यिक्त वा संस्थाले 50 जना वा सो भन्दा बिढ शर्िमकहरू पर्योग हुने कायर्स्थलमा, िनयिमत रूपमा (1 वषर् िभतर्मा 1 

पटक) तनावको अवस्था जाँच गरेर, त् यसमा उच्च तनाव रहेको भनी मूल्या क्न गिरएका शर्िमकबाट िनवेदन आएमा िचिकत्सकसँग सरसल्लाह 
तथा मागर्िनदेर्शन िलन पाउने व्यवस्था नगरी हँुदैन।  

09 10

श्रम स्वास्थ्य तथा सुर�ा ऐन /
श्र�मक औद्यो�गक दघुर्टना ��तपू�त र् ऐन

अन्तवार्तार् मागर्दशर्न (दफा 66 को 8)05

व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले प्र�त हप्ता 40 घण्टा भन्दा बढ� काम गन� श्र�मक र प्र�त म�हना 80 घण्टा भन्दा बढ� काम 
गन� श्र�मकको स्वास्थ्यमा बढ� काम गरेर हुने हा�न रोकथामको ला�ग श्र�मकको �च�कत्सकसँग अन्तवार्तार् मागर्दशर्नको व्यवस्था 
नग�रकन हँुदैन।

श्र�मकको दा�यत्व (दफा 26)06

श्र�मकले रोजगारदाताद्वारा अपनाइने यी उपायहरू अनुसार, आवश्यक कुराहरूको पालना नग�रकन हँुदैन।

स्वास्थ्य पर��ण (दफा 66)04

व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला र प्रत्येक कानुन बमोिजम तो�कएको अव�धमा, श्र�मकको 
�नयमकानुनमा तो�कएका �वषयहरूको स्वास्थ्य पर��ण नग�रकन हँुदैन।
●सामान्य स्वास्थ्य पर��ण…श्र�मकलाई काममा राख्ने बेला र �नय�मत (1 वषर्मा 1 पटक*) आ�द श्र�मकको स्वास्थ्य पर��ण गन�

* रातको समयको काम आ�द गन� श्र�मक आ�दको सन्दभर्मा कामको ठाउँ प�रवतर्न गन� बेला र 6-6 म�हनामा 1 पटक गन�

●�वशषे स्वास्थ्य पर��ण…हा�नकारक काम गन� श्र�मक* काममा राख्ने बेला, कामको ठाउँ प�रवतर्न गन� बेला र प्रत्येक तो�कएको 
अव�ध �भत्र �वशषे �वषयहरूको स्वास्थ्य पर��ण गन�
* प�हला एस्बेस्टसको काम आ�द गराएको श्र�मक अ�हले प�न नछो�डकन त्यह�ं कम्पनीमा ग�ररहेका छन ्भने �तनलाई प�न गन�

श्र�मक औद्यो�गक दघुर्टना ��तपू�त र् ऐन5

काम गदार् अथवा काममा आउने वा जाने गदार् दघुर्टना भई श्र�मकलाई चोटपटक लागेमा वा मतृ्यु आ�द भएमा, औद्यो�गक 
दघुर्टना �बमा प्रणाल�बाट दघर्टनामा परेको श्र�मक वा �नजको प�रवारको माग बमोिजम, �नम्न अनुसार ��तपू�त र् �दइन्छ।

श्रम स्वास्थ्य तथा सुर�ा ऐन4

जो�खमपूणर् तथा स्वास्थ्यमा हुने हा�न रोकथाम उपायहरू01

व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले श्र�मकलाई हुने जो�खम अथवा स्वास्थ्यमा हा�न रोकथामको ला�ग सुर�ा सामग्रीको व्यवस्था, 
सुर�ा उपकरणको प्रयोग, उपयुक्त कायर् �व�धको �नद�शन आ�द �नयमकानुनमा तो�कएका उपायहरू नअपनाइकन हँुदैन।

उच्च स्थानमा भएका खुल्ला ठाउँहरू छोप्ने वा बान�, पे्रस वा काठको काममा प्रयोग ग�रने मे�सन आ�दमा उपयुक्त सुर�ा 
सामग्रीहरूको व्यवस्था तथा �नर��ण गन�, हा�नकारक �चजहरूलाई सह� ढंगले व्यवस्थापन गन� आ�द

सरसफाइ तथा सुर�ा �श�ा (दफा 59)02

व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले श्र�मकलाई काममा लगाउने वा कामको ठाउँ प�रवतर्न गन� खण्डमा, आवश्यक स्वास्थ्य र 
सुर�ाबारे �श�ा �दनुका साथसाथ ै�नयमकानुनमा तो�कएको जो�खमपूणर् र हा�न हुन सक्ने काम लगाउने खण्डमा, श्र�मकलाई ती 
कुराहरूबारे �श�ा न�दइकन हँुदैन।

काममा प्र�तबन्ध (दफा 61)03

व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले जो�खमपूणर् तथा हा�नकारक �चज�सत सम्बिन्धत काम आ�द गनर्को ला�ग �नयमकानुनमा 
तो�कएको योग्यता भएको श्र�मक बाहेक अन्यलाई त्यस्तो काम गनर् लगाउनु हँुदैन।

< �नयमकानुनमा तो�कएका कामहरू >
●के्रन (5 टन वा सोभन्दा बढ� वजन उचाल्ने के्रन) चलाउने काम
●मोबाइल के्रन (1 टन वा सोभन्दा बढ� वजन उचाल्ने के्रन) चलाउने काम
●के्रन आ�दमा सामग्री झुन्डाउने काम 
(1 टन वा सोभन्दा बढ� वजन उचाल्ने के्रन आ�द सम्बिन्धत कामहरू) 

●फोकर् �लफ्ट जस्ता सामान ढुवानी गन� उपकरणहरू (अ�धकतम 1 टन 
वा सोभन्दा बढ� वजन भएको सामान ढुवानी उपकरणहरू) चलाउने काम
●ग्यास वेिल्डङ
●गुड्ने भवन �नमार्णका उपकरणहरू ( 3 टन वा सोभन्दा बढ� वजन 
भएका गुड्ने उपकरणहरू) चलाउने काम आ�द

स्वास्थ्यमा सुधार आवश्यक परेको खण्डमा, स्वास्थ्य सुधार ��तपू�त र् अथवा 
स्वास्थ्य सुधार खचर् भुक्तानी

चोटपटक र रोग आ�द �नको भएप�छ प�न अपाङ्गता बाँक� रहेको खण्डमा, 
अपाङ्गताको गम्भीरता अनुसार पेन्सन अथवा एक मुिष्ट भत्ता रकम भुक्तानी

मतृ्यु भएको खण्डमा, मतृकको प�रवारको सदस्य सङ्ख्या अनुसार पेन्सन 
अथवा एक मुिष्ट भत्ता भुक्तानी

स्वास्थ्यमा सधुारको ला�ग काम गनर् नसकेर ज्याला पाउन नसक्ने खण्डमा, 
त्यसको च�थो �दनदे�ख दै�नक प्राप्त आधारभतू रकमको 80% भकु्तानी

स्वास्थ्य सुधार (��तपू�त र्) 
प्रदान ग�रनेछ।

काम �बदा (��तपू�त र्) 
प्रदान ग�रनेछ।

अपाङ्गता (��तपू�त र्) 
प्रदान ग�रनेछ।

मतृकको प�रवार (��तपू�त र्) 
प्रदान ग�रनेछ। आ�द
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प्राय: सो�धने प्रश्नहरू

प्राय: सो�धने प्रश्नहरू

6

तल ले�खएका अवस्थाहरूमा वा कारण देखाई बखार्स्त गनर् कानुनद्वारा �नषेध ग�रएको छ।
①रािष्ट्रयता, धा�मर्क तथा वैचा�रक आस्था र सामािजक िस्थ�तको कारण ग�रने बखार्स्त
②श्र�मकले श्रम मापदण्ड �नर��ण कायार्लयमा �रपोटर् गरेको कारण र िजल्ला श्रम ब्युरोसँग व्यिक्तगत श्रम

सम्बन्धको �ववाद समाधानको ला�ग सहायता मागेको कारण ग�रने बखार्स्त

Q.4

ANSWER

औद्यो�गक दघुर्टनामा परेको बेला स्वास्थ्य सधुारको ला�ग �लइने �बदा वा 
प्रसू�त अ�घ र प�छ तथा त्यसप�छको 30 �दनसम्म �लइने �बदा बाहेक अन्य 
अवस्थाहरूमा प�न श्र�मकलाई बखार्स्त गनर् �नषधे ग�रएको छ भनेर सनु�। ती 
कस्ता अवस्थाहरू हुन?्

Q.1

ANSWER श्रम सम्झौतामा अव�ध तोक्ने खण्डमा अ�धकतम अव�ध तो�कएको हुन्छ तर अव�ध नतो�ककन सम्झौता 
गनर् प�न स�कन्छ। साथ ैसम्झौता अव�ध पूरा भएको बेला रोजगारदाता र श्र�मक बीच सहम�त गर� 
सम्झौता नवीकरण गनर् स�कन्छ। यस्तो अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता नवीकरण गर�, कुल 5 वषर् नाघेको 
खण्डमा, श्र�मकले आवेदन �दएमा उक्त सम्झौता स्थायी श्रम सम्झौतामा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ।

(05),   (03) मा हेनुर्होस ्

श्रम सम्झौतामा अ�नवायर् रूपमा सम्झौता अव�ध नतो�ककन हँुदैन हो? साथै 
(सम्झौता) अव�ध पूरा भएको बेला सम्झौता नवीकरण गनर् स�कन्छ?

1 2

रोजगारदाताले श्र�मकले सम्झौता अव�ध अ�घ काम छोडमेा ज�रवाना �तराउँछु जस्ता वाचा गनर् �नषधे 
ग�रएको छ।

(07) मा हेनुर्होस ्

Q.2

ANSWER

3 वषर्को सम्झौता अव�धमा काम ग�ररहेको छु तर रोजगारदाताले अव�ध 
�स�द्धनु अगा�ड काम छोडमेा 5 लाख येन ज�रमाना �तनुर्पछर् भनेर भन्नभुयो। 
साँच्च ैन ै�तनुर् आवश्यक छ?

1

रोजगारदाताले श्र�मकलाई काम गदार् चोटपटक लागेर स्वास्थ्य सुधारको ला�ग कामबाट �बदा �लएको 
अव�धमा उक्त श्र�मकलाई बखार्स्त गनर् सक्दैन। तर प्राकृ�तक प्रकोप जस्ता कुन ैप�न हालतमा समाधान 
गनर् नसक्ने कारणले गदार् व्यापारलाई �नरन्तरता �दन नसक्ने अवस्थामा पुगेको खण्डमा, यो बखार्स्त 
प्र�तबन्ध लागु हुनेछैन।

(08) मा हेनुर्होस ्

Q.3

ANSWER

कायर्स्थलको दघुर्टनामा चोट लागेकोले मैले स्वास्थ्य सुधारको ला�ग कामबाट 
�बदा �लएको �थएँ तर कम्पनीको व्यवस्थापनमा समस्या भयो भनेर मलाई 
बखार्स्त ग�रयो। यसर� बखार्स्त गनर् पाइन्छ?

1

③लेबर यु�नयनको सदस्य भएको कारण र लेबर यु�नयनले गनुर्पन� सह� काम गरेको कारण ग�रने बखार्स्त
④म�हला भएको कारण, अथवा म�हलाले �ववाह गरेको, गभर्धारण गरेको, बच्चा जन्माएको, प्रसू�त अ�घ र 

प�छ �बदामा बसेको कारण ग�रने बखार्स्त
⑤�शशु स्याहार तथा वदृ्धवदृ्धा न�सर्ङ �बदाको ला�ग आवेदन �दएको कारण, अथवा �शशु स्याहार �बदा वा

वदृ्धवदृ्धा न�सर्ङ �बदा �लएको कारण ग�रने बखार्स्त
1(08) मा हेनुर्होस ्1

Q.5

ANSWER श्र�मकले काम छोड्ने बेला तो�कएको भुक्तानी ग�रने �दन अगा�ड भएप�न, 7 �दन �भत्र �हसाब नग�रएको 
ज्याला भुक्तानी �लन स�कन्छ।

(11) मा हेनुर्होस ्

काम छोड्ने बेला ज्याला भुक्तानी ग�रने �दन आइनसकेको भएता प�न 
भकु्तानी �लन पाइन्छ?

1

Q.6

ANSWER रोजगारदाताको अनुकूलताले कामबाट �बदा �दइएको खण्डमा, रोजगारदाताले श्र�मकलाई भुक्तानी गनुर्पन�
ज्याला रकमको 60% वा सोभन्दा बढ� भुक्तानी नग�रकन हँुदैन।

(13) मा हेनुर्होस ्

काम नभएकोले 1 हप्ता कारखाना �बदा भनेर बताइयो। ज्यालाको ��तपू�त र् 
पाइन्छ?

1

1 �दनमा 8 घण्टा भन्दा बढ� काम गरेको समयमा "अ�त�रक्त समयमा काम गरेको श्रमको अ�त�रक्त 
ज्याला" भुक्तानी गनुर्पछर्। सामान्य अवस्थाको ज्यालाको 125%, प्रश्नको ज्याला अनुसार �हसाब गन� हो 
भने, 1 घण्टाको 1500 येन वा सोभन्दा बढ� रकम भुक्तानी नग�रकन हँुदैन। साथै रातको 10 बजेदे�ख 
�बहानको 5 बजेको अव�धमा काम गरेको खण्डमा, सामान्य अवस्थाको ज्यालाको 25% "रातको समयमा
गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला" को रूपमा भुक्तानी गनुर्पन� हुनाले, त्यसलाई "अ�त�रक्त समयमा काम 
गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला" मा थप गदार् 150%, प्रश्नको ज्याला अनुसार �हसाब गन� हो भने, 1 
घण्टाको 1800 येन वा सोभन्दा बढ� रकम भकु्तानी गनुर् कम्पनीको दा�यत्व हो।

(16) मा हेनुर्होस ्

Q.7

ANSWER

सामान्य अवस्थामा 1 �दनमा 8 घण्टाको काम हो तर काम धेरै भएको बेला 1 
�दनमा 13 घण्टा वा सोभन्दा बढ� काम गनर् लगाइन्छ। क�हलेकाह�� त रातको 
10 बजे प�छ प�न काम गनर् लगाइन्छ। यस्तो अवस्थामा प�न, 1 घण्टाको 
1200 येनले काम गरेको घण्टा सङ्ख्यालाई गुणा गर� तलब भकु्तानी ग�रन्छ। 
के यो सह� हो?

1
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तल ले�खएका अवस्थाहरूमा वा कारण देखाई बखार्स्त गनर् कानुनद्वारा �नषेध ग�रएको छ।
①रािष्ट्रयता, धा�मर्क तथा वैचा�रक आस्था र सामािजक िस्थ�तको कारण ग�रने बखार्स्त
②श्र�मकले श्रम मापदण्ड �नर��ण कायार्लयमा �रपोटर् गरेको कारण र िजल्ला श्रम ब्युरोसँग व्यिक्तगत श्रम

सम्बन्धको �ववाद समाधानको ला�ग सहायता मागेको कारण ग�रने बखार्स्त

Q.4

ANSWER

औद्यो�गक दघुर्टनामा परेको बेला स्वास्थ्य सधुारको ला�ग �लइने �बदा वा 
प्रसू�त अ�घ र प�छ तथा त्यसप�छको 30 �दनसम्म �लइने �बदा बाहेक अन्य 
अवस्थाहरूमा प�न श्र�मकलाई बखार्स्त गनर् �नषधे ग�रएको छ भनेर सनु�। ती 
कस्ता अवस्थाहरू हुन?्

Q.1

ANSWER श्रम सम्झौतामा अव�ध तोक्ने खण्डमा अ�धकतम अव�ध तो�कएको हुन्छ तर अव�ध नतो�ककन सम्झौता 
गनर् प�न स�कन्छ। साथ ैसम्झौता अव�ध पूरा भएको बेला रोजगारदाता र श्र�मक बीच सहम�त गर� 
सम्झौता नवीकरण गनर् स�कन्छ। यस्तो अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता नवीकरण गर�, कुल 5 वषर् नाघेको 
खण्डमा, श्र�मकले आवेदन �दएमा उक्त सम्झौता स्थायी श्रम सम्झौतामा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ।

(05),   (03) मा हेनुर्होस ्

श्रम सम्झौतामा अ�नवायर् रूपमा सम्झौता अव�ध नतो�ककन हँुदैन हो? साथै 
(सम्झौता) अव�ध पूरा भएको बेला सम्झौता नवीकरण गनर् स�कन्छ?

1 2

रोजगारदाताले श्र�मकले सम्झौता अव�ध अ�घ काम छोडमेा ज�रवाना �तराउँछु जस्ता वाचा गनर् �नषधे 
ग�रएको छ।

(07) मा हेनुर्होस ्

Q.2

ANSWER

3 वषर्को सम्झौता अव�धमा काम ग�ररहेको छु तर रोजगारदाताले अव�ध 
�स�द्धनु अगा�ड काम छोडमेा 5 लाख येन ज�रमाना �तनुर्पछर् भनेर भन्नभुयो। 
साँच्च ैन ै�तनुर् आवश्यक छ?

1

रोजगारदाताले श्र�मकलाई काम गदार् चोटपटक लागेर स्वास्थ्य सुधारको ला�ग कामबाट �बदा �लएको 
अव�धमा उक्त श्र�मकलाई बखार्स्त गनर् सक्दैन। तर प्राकृ�तक प्रकोप जस्ता कुन ैप�न हालतमा समाधान 
गनर् नसक्ने कारणले गदार् व्यापारलाई �नरन्तरता �दन नसक्ने अवस्थामा पुगेको खण्डमा, यो बखार्स्त 
प्र�तबन्ध लागु हुनेछैन।

(08) मा हेनुर्होस ्

Q.3

ANSWER

कायर्स्थलको दघुर्टनामा चोट लागेकोले मैले स्वास्थ्य सुधारको ला�ग कामबाट 
�बदा �लएको �थएँ तर कम्पनीको व्यवस्थापनमा समस्या भयो भनेर मलाई 
बखार्स्त ग�रयो। यसर� बखार्स्त गनर् पाइन्छ?

1

③लेबर यु�नयनको सदस्य भएको कारण र लेबर यु�नयनले गनुर्पन� सह� काम गरेको कारण ग�रने बखार्स्त
④म�हला भएको कारण, अथवा म�हलाले �ववाह गरेको, गभर्धारण गरेको, बच्चा जन्माएको, प्रसू�त अ�घ र 

प�छ �बदामा बसेको कारण ग�रने बखार्स्त
⑤�शशु स्याहार तथा वदृ्धवदृ्धा न�सर्ङ �बदाको ला�ग आवेदन �दएको कारण, अथवा �शशु स्याहार �बदा वा

वदृ्धवदृ्धा न�सर्ङ �बदा �लएको कारण ग�रने बखार्स्त
1(08) मा हेनुर्होस ्1

Q.5

ANSWER श्र�मकले काम छोड्ने बेला तो�कएको भुक्तानी ग�रने �दन अगा�ड भएप�न, 7 �दन �भत्र �हसाब नग�रएको 
ज्याला भुक्तानी �लन स�कन्छ।

(11) मा हेनुर्होस ्

काम छोड्ने बेला ज्याला भुक्तानी ग�रने �दन आइनसकेको भएता प�न 
भकु्तानी �लन पाइन्छ?

1

Q.6

ANSWER रोजगारदाताको अनुकूलताले कामबाट �बदा �दइएको खण्डमा, रोजगारदाताले श्र�मकलाई भुक्तानी गनुर्पन�
ज्याला रकमको 60% वा सोभन्दा बढ� भुक्तानी नग�रकन हँुदैन।

(13) मा हेनुर्होस ्

काम नभएकोले 1 हप्ता कारखाना �बदा भनेर बताइयो। ज्यालाको ��तपू�त र् 
पाइन्छ?

1

1 �दनमा 8 घण्टा भन्दा बढ� काम गरेको समयमा "अ�त�रक्त समयमा काम गरेको श्रमको अ�त�रक्त 
ज्याला" भुक्तानी गनुर्पछर्। सामान्य अवस्थाको ज्यालाको 125%, प्रश्नको ज्याला अनुसार �हसाब गन� हो 
भने, 1 घण्टाको 1500 येन वा सोभन्दा बढ� रकम भुक्तानी नग�रकन हँुदैन। साथै रातको 10 बजेदे�ख 
�बहानको 5 बजेको अव�धमा काम गरेको खण्डमा, सामान्य अवस्थाको ज्यालाको 25% "रातको समयमा
गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला" को रूपमा भुक्तानी गनुर्पन� हुनाले, त्यसलाई "अ�त�रक्त समयमा काम 
गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला" मा थप गदार् 150%, प्रश्नको ज्याला अनुसार �हसाब गन� हो भने, 1 
घण्टाको 1800 येन वा सोभन्दा बढ� रकम भकु्तानी गनुर् कम्पनीको दा�यत्व हो।

(16) मा हेनुर्होस ्

Q.7

ANSWER

सामान्य अवस्थामा 1 �दनमा 8 घण्टाको काम हो तर काम धेरै भएको बेला 1 
�दनमा 13 घण्टा वा सोभन्दा बढ� काम गनर् लगाइन्छ। क�हलेकाह�� त रातको 
10 बजे प�छ प�न काम गनर् लगाइन्छ। यस्तो अवस्थामा प�न, 1 घण्टाको 
1200 येनले काम गरेको घण्टा सङ्ख्यालाई गुणा गर� तलब भुक्तानी ग�रन्छ। 
के यो सह� हो?

1
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तल ले�खएका अवस्थाहरूमा वा कारण देखाई बखार्स्त गनर् कानुनद्वारा �नषेध ग�रएको छ।
①रािष्ट्रयता, धा�मर्क तथा वैचा�रक आस्था र सामािजक िस्थ�तको कारण ग�रने बखार्स्त
②श्र�मकले श्रम मापदण्ड �नर��ण कायार्लयमा �रपोटर् गरेको कारण र िजल्ला श्रम ब्युरोसँग व्यिक्तगत श्रम 

सम्बन्धको �ववाद समाधानको ला�ग सहायता मागेको कारण ग�रने बखार्स्त 

Q.4

ANSWER

औद्यो�गक दघुर्टनामा परेको बेला स्वास्थ्य सधुारको ला�ग �लइने �बदा वा 
प्रसू�त अ�घ र प�छ तथा त्यसप�छको 30 �दनसम्म �लइने �बदा बाहेक अन्य 
अवस्थाहरूमा प�न श्र�मकलाई बखार्स्त गनर् �नषधे ग�रएको छ भनेर सनु�। ती 
कस्ता अवस्थाहरू हुन?्

Q.1

ANSWER श्रम सम्झौतामा अव�ध तोक्ने खण्डमा अ�धकतम अव�ध तो�कएको हुन्छ तर अव�ध नतो�ककन सम्झौता 
गनर् प�न स�कन्छ। साथ ैसम्झौता अव�ध पूरा भएको बेला रोजगारदाता र श्र�मक बीच सहम�त गर� 
सम्झौता नवीकरण गनर् स�कन्छ। यस्तो अव�ध तो�कएको श्रम सम्झौता नवीकरण गर�, कुल 5 वषर् नाघेको 
खण्डमा, श्र�मकले आवेदन �दएमा उक्त सम्झौता स्थायी श्रम सम्झौतामा प�रवतर्न गनर् स�कन्छ।

(05),   (03) मा हेनुर्होस ्

श्रम सम्झौतामा अ�नवायर् रूपमा सम्झौता अव�ध नतो�ककन हँुदैन हो? साथै 
(सम्झौता) अव�ध पूरा भएको बेला सम्झौता नवीकरण गनर् स�कन्छ?

1 2

रोजगारदाताले श्र�मकले सम्झौता अव�ध अ�घ काम छोडमेा ज�रवाना �तराउँछु जस्ता वाचा गनर् �नषधे 
ग�रएको छ।

(07) मा हेनुर्होस ्

Q.2

ANSWER

3 वषर्को सम्झौता अव�धमा काम ग�ररहेको छु तर रोजगारदाताले अव�ध
�स�द्धनु अगा�ड काम छोडमेा 5 लाख येन ज�रमाना �तनुर्पछर् भनेर भन्नभुयो। 
साँच्च ैन ै�तनुर् आवश्यक छ?

1

रोजगारदाताले श्र�मकलाई काम गदार् चोटपटक लागेर स्वास्थ्य सुधारको ला�ग कामबाट �बदा �लएको 
अव�धमा उक्त श्र�मकलाई बखार्स्त गनर् सक्दैन। तर प्राकृ�तक प्रकोप जस्ता कुन ैप�न हालतमा समाधान 
गनर् नसक्ने कारणले गदार् व्यापारलाई �नरन्तरता �दन नसक्ने अवस्थामा पुगेको खण्डमा, यो बखार्स्त 
प्र�तबन्ध लागु हुनेछैन।

(08) मा हेनुर्होस ्

Q.3

ANSWER

कायर्स्थलको दघुर्टनामा चोट लागेकोले मैले स्वास्थ्य सुधारको ला�ग कामबाट 
�बदा �लएको �थएँ तर कम्पनीको व्यवस्थापनमा समस्या भयो भनेर मलाई 
बखार्स्त ग�रयो। यसर� बखार्स्त गनर् पाइन्छ?

1

③लेबर यु�नयनको सदस्य भएको कारण र लेबर यु�नयनले गनुर्पन� सह� काम गरेको कारण ग�रने बखार्स्त
④म�हला भएको कारण, अथवा म�हलाले �ववाह गरेको, गभर्धारण गरेको, बच्चा जन्माएको, प्रसू�त अ�घ र

प�छ �बदामा बसेको कारण ग�रने बखार्स्त
⑤�शशु स्याहार तथा वदृ्धवदृ्धा न�सर्ङ �बदाको ला�ग आवेदन �दएको कारण, अथवा �शशु स्याहार �बदा वा

वदृ्धवदृ्धा न�सर्ङ �बदा �लएको कारण ग�रने बखार्स्त
1(08) मा हेनुर्होस ्1

Q.5

ANSWER श्र�मकले काम छोड्ने बेला तो�कएको भुक्तानी ग�रने �दन अगा�ड भएप�न, 7 �दन �भत्र �हसाब नग�रएको 
ज्याला भुक्तानी �लन स�कन्छ।

(11) मा हेनुर्होस ्

काम छोड्ने बेला ज्याला भुक्तानी ग�रने �दन आइनसकेको भएता प�न 
भकु्तानी �लन पाइन्छ? 

1

Q.6

ANSWER रोजगारदाताको अनुकूलताले कामबाट �बदा �दइएको खण्डमा, रोजगारदाताले श्र�मकलाई भुक्तानी गनुर्पन� 
ज्याला रकमको 60% वा सोभन्दा बढ� भुक्तानी नग�रकन हँुदैन।

(13) मा हेनुर्होस ्

काम नभएकोले 1 हप्ता कारखाना �बदा भनेर बताइयो। ज्यालाको ��तपू�त र् 
पाइन्छ?

1

1 �दनमा 8 घण्टा भन्दा बढ� काम गरेको समयमा "अ�त�रक्त समयमा काम गरेको श्रमको अ�त�रक्त 
ज्याला" भुक्तानी गनुर्पछर्। सामान्य अवस्थाको ज्यालाको 125%, प्रश्नको ज्याला अनुसार �हसाब गन� हो 
भने, 1 घण्टाको 1500 येन वा सोभन्दा बढ� रकम भुक्तानी नग�रकन हँुदैन। साथै रातको 10 बजेदे�ख 
�बहानको 5 बजेको अव�धमा काम गरेको खण्डमा, सामान्य अवस्थाको ज्यालाको 25% "रातको समयमा 
गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला" को रूपमा भुक्तानी गनुर्पन� हुनाले, त्यसलाई "अ�त�रक्त समयमा काम 
गरेको श्रमको अ�त�रक्त ज्याला" मा थप गदार् 150%, प्रश्नको ज्याला अनुसार �हसाब गन� हो भने, 1 
घण्टाको 1800 येन वा सोभन्दा बढ� रकम भकु्तानी गनुर् कम्पनीको दा�यत्व हो।

(16) मा हेनुर्होस ्

Q.7

ANSWER

सामान्य अवस्थामा 1 �दनमा 8 घण्टाको काम हो तर काम धेरै भएको बेला 1 
�दनमा 13 घण्टा वा सोभन्दा बढ� काम गनर् लगाइन्छ। क�हलेकाह�� त रातको 
10 बजे प�छ प�न काम गनर् लगाइन्छ। यस्तो अवस्थामा प�न, 1 घण्टाको 
1200 येनले काम गरेको घण्टा सङ्ख्यालाई गुणा गर� तलब भुक्तानी ग�रन्छ। 
के यो सह� हो?

1
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7

�वदेशी श्र�मकको ला�ग परामशर् डायल
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले "�वदेशी श्र�मकको ला�ग परामशर् डायल" को व्यवस्था गर�, अंगे्रजी, चाइ�नज, स्पे�नश,

पोतुर्गाल�, तगालोग, �भयतना�मज, बम� तथा नेपाल� गर� 8 भाषाहरूमा �वदेशी श्र�मकहरूलाई परामशर् सेवा प्रदान ग�रन्छ।
"�वदेशी श्र�मकको ला�ग परामशर् डायल" मा श्रम सतर् सम्बिन्धत समस्याको बारेमा, कानुनको व्याख्या, सम्बिन्धत �नकायबारे

जानकार� �दने आ�द ग�रन्छ।
"�वदेशी श्र�मकको ला�ग परामशर् डायल" मा सम्पकर्  गर� परामशर् �लनको ला�ग, ल्यान्डलाइनबाट फोन गदार् प्र�त 180 सेकेन्डको 

8.5 येन (कर स�हत) र मोबाइल फोनबाट फोन गदार् प्र�त 180 सेकेन्डको 10 येन (कर स�हत) लाग्छ।

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले "श्रम सतर् परामशर् हटलाइन" को काम बा�हर� कम्पनी (यस कामको ला�ग उ�चत स्रोत र 
साधन भएको तसे्रो प�) लाई िजम्मा �दएको छ। यो जापानको जुनसुकै ठाउँबाट प�न �न:शुल्क फोन सम्पकर्  गनर् स�कने "�फ्र डायल" 
हो। ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोन दबुबैाट सम्पकर्  गनर् स�कन्छ।

"श्रम सतर् परामशर् हटलाइन" मा जापानी भाषाको साथसाथै अगें्रजी, चाइ�नज, स्पे�नश, पोतुर्गाल�, तगालोग, �भयतना�मज, बम� तथा 
नेपाल� गर� 8 भाषाहरूमा परामशर् सेवा प्रदान ग�रन्छ। िजल्ला श्रम ब्युरो, श्रम मापदण्ड �नर��ण कायार्लय बन्द भएप�छ र सावर्ज�नक 
�बदाको �दनमा श्रम सतर् सम्बिन्धत समस्याको बारेमा, कानुनको व्याख्या, सम्बिन्धत �नकायबारे जानकार� �दने आ�द ग�रन्छ।

भाषा
अगें्रजी
चाइ�नज
पोतुर्गाल�

सोम～शुक्र

स्पे�नश
तगालोग

10 AM～3 PM
(12 PM～1 PM बाहेक)

�भयतना�मज

* सावर्ज�नक �बदा र �डसेम्बर 29 ता�रख～जनवर� 3 ता�रख बाहेक।   * फोन गरेबापत लाग्ने खचर् फोन गन� व्यिक्तले बेहोनुर् पन�छ।

बम�
नेपाल�

0570-001701
0570-001702
0570-001703
0570-001704
0570-001705
0570-001706
0570-001707
0570-001708

मंगल, बुध, �बह�, शुक्र
सोम～शुक्र
सोम, बुध
मंगल, �बह�

सेवा उपलब्ध बार सेवा उपलब्ध समय फोन नम्बर

श्रम सतर् परामशर् हटलाइन

भाषा

अगें्रजी

जापानी

चाइ�नज

पोतुर्गाल�

सोम～आइत
(हरेक �दन)

स्पे�नश

तगालोग

◯ सोम～शुक्र 
5 PM～10 PM

◯ श�न, आइत र 
सावर्ज�नक �बदा

9 AM～9 PM�भयतना�मज

बम�

नेपाल�

0120-811-610
0120-004-008
0120-150-520
0120-290-922
0120-336-230
0120-400-166
0120-558-815
0120-662-700
0120-750-880

मंगल, �बह�, शुक्र, श�न

मंगल, बुध, श�न

बुध, शुक्र, श�न

बुध, आइत

सेवा उपलब्ध बार सेवा उपलब्ध समय फोन नम्बर

सामान्यतया वा�षर्क तलबी �बदा "श्र�मकले माग गरेको �म�त" न�दइकन हँुदैन। श्र�मकले तोकेको �म�त न ै
वा�षर्क �बदाको �म�त हुन्छ। वा�षर्क �बदा छुट्टाछुटै्ट �लने वा लगातार केह� �दन �लने भन्ने कुरा प�न 
सामान्यतया श्र�मकले �नधार्रण गनर् सक्छ। यसको साथसाथै श्र�मकले तोकेको �म�तमा �बदा �दएमा "सह� 
ढंगले व्यापार सञ्चालन गनर् अवरोध खडा हुने" खण्डमा, व्यापार सञ्चालनसँग संयोजन गनर्को ला�ग, 
रोजगारदाताले उक्त �म�तलाई प�रवतर्न गनर् पाउने अ�धकार प्रयोग गनर् पाउँछ। तर "सध� श्र�मक कम 
भएकोले" भन्ने कारण देखाई वा�षर्क �बदा �म�त प�रवतर्न गनर् भने पाइँदैन।

(17) मा हेनुर्होस ्

Q.8

ANSWER

लगातार 3 �दन वा�षर्क तलबी �बदाको ला�ग कम्पनीलाई आवेदन �दँदा, 
कम्पनीमा सध� श्र�मक कम भएकोले वा�षर्क तलबी �बदाको स्वीकृत गनर् 
स�कँदैन भनेर बताइयो। के यो सह� हो?

1

व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले कारखाना �भत्र फोकर् �लफ्ट चलाउन लगाउने खण्डमा, अ�धकतम वजन 1 
टन भन्दा कम उचाल्न सक्ने फोकर् �लफ्ट चलाउनको ला�ग भने �वशषे प्र�श�ण पूरा गरेको व्यिक्तलाई, र 
अ�धकतम वजन 1 टन वा सोभन्दा बढ� उचाल्न सक्ने फोकर् �लफ्ट चलाउनको ला�ग भने फोकर् �लफ्ट 
ड्राइ�भङ ता�लम पूरा गरेको व्यिक्तलाई मात्र चलाउन लगाउनुपछर्।

(03) मा हेनुर्होस ्

Q.9

ANSWER

अग्रज कमर्चार�ले कारखानामा फोकर् �लफ्ट चलाउन भन्नभुयो। मसँग त्यस्तो 
�वशषे अनमु�तपत्र नभएप�न, चलाए हुन्छ?

4

औद्यो�गक दघुर्टना �बमा �वदेशी श्र�मक लगायतका सबै श्र�मकहरूमा लागु हुन्छ। औद्यो�गक दघुर्टना 
�बमामा काम गदार् अथवा काममा आउने वा जाने गदार् श्र�मकलाई चोटपटक वा रोग लागेकोले स्वास्थ्य 
सुधारको ला�ग काम गनर् नसकेर ज्याला पाउन नसक्ने खण्डमा, �बदाको च�थो �दनदे�ख काम �बदा 
(��तपू�त र्) प्रदान प्राप्त गनर् स�कन्छ।
तुरुन्त ैश्रम मापदण्ड �नर��ण कायार्लयमा सम्पकर्  गर� सल्लाह गनुर्होस।्

मा हेनुर्होस ्

Q.10

ANSWER

काम गदार् चोट लागेर काम गनर् सिक्दनँ। कम्पनीले उपचार खचर् �दइरहेको छ 
तर �बदामा बसेको बेलाको ज्यालाको ��तपू�त र् चा�हँ पाइँदैन।

5
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7

�वदेशी श्र�मकको ला�ग परामशर् डायल
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले "�वदेशी श्र�मकको ला�ग परामशर् डायल" को व्यवस्था गर�, अंगे्रजी, चाइ�नज, स्पे�नश,

पोतुर्गाल�, तगालोग, �भयतना�मज, बम� तथा नेपाल� गर� 8 भाषाहरूमा �वदेशी श्र�मकहरूलाई परामशर् सेवा प्रदान ग�रन्छ।
"�वदेशी श्र�मकको ला�ग परामशर् डायल" मा श्रम सतर् सम्बिन्धत समस्याको बारेमा, कानुनको व्याख्या, सम्बिन्धत �नकायबारे

जानकार� �दने आ�द ग�रन्छ।
"�वदेशी श्र�मकको ला�ग परामशर् डायल" मा सम्पकर्  गर� परामशर् �लनको ला�ग, ल्यान्डलाइनबाट फोन गदार् प्र�त 180 सेकेन्डको 

8.5 येन (कर स�हत) र मोबाइल फोनबाट फोन गदार् प्र�त 180 सेकेन्डको 10 येन (कर स�हत) लाग्छ।

स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले "श्रम सतर् परामशर् हटलाइन" को काम बा�हर� कम्पनी (यस कामको ला�ग उ�चत स्रोत र 
साधन भएको तसे्रो प�) लाई िजम्मा �दएको छ। यो जापानको जुनसुकै ठाउँबाट प�न �न:शुल्क फोन सम्पकर्  गनर् स�कने "�फ्र डायल" 
हो। ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोन दबुबैाट सम्पकर्  गनर् स�कन्छ।

"श्रम सतर् परामशर् हटलाइन" मा जापानी भाषाको साथसाथै अगें्रजी, चाइ�नज, स्पे�नश, पोतुर्गाल�, तगालोग, �भयतना�मज, बम� तथा 
नेपाल� गर� 8 भाषाहरूमा परामशर् सेवा प्रदान ग�रन्छ। िजल्ला श्रम ब्युरो, श्रम मापदण्ड �नर��ण कायार्लय बन्द भएप�छ र सावर्ज�नक 
�बदाको �दनमा श्रम सतर् सम्बिन्धत समस्याको बारेमा, कानुनको व्याख्या, सम्बिन्धत �नकायबारे जानकार� �दने आ�द ग�रन्छ।

भाषा
अगें्रजी
चाइ�नज
पोतुर्गाल�

सोम～शुक्र

स्पे�नश
तगालोग

10 AM～3 PM
(12 PM～1 PM बाहेक)

�भयतना�मज

* सावर्ज�नक �बदा र �डसेम्बर 29 ता�रख～जनवर� 3 ता�रख बाहेक।   * फोन गरेबापत लाग्ने खचर् फोन गन� व्यिक्तले बेहोनुर् पन�छ।

बम�
नेपाल�

0570-001701
0570-001702
0570-001703
0570-001704
0570-001705
0570-001706
0570-001707
0570-001708

मंगल, बुध, �बह�, शुक्र
सोम～शुक्र
सोम, बुध
मंगल, �बह�

सेवा उपलब्ध बार सेवा उपलब्ध समय फोन नम्बर

श्रम सतर् परामशर् हटलाइन

भाषा

अगें्रजी

जापानी

चाइ�नज

पोतुर्गाल�

सोम～आइत
(हरेक �दन)

स्पे�नश

तगालोग

◯ सोम～शुक्र 
5 PM～10 PM

◯ श�न, आइत र 
सावर्ज�नक �बदा

9 AM～9 PM�भयतना�मज

बम�

नेपाल�

0120-811-610
0120-004-008
0120-150-520
0120-290-922
0120-336-230
0120-400-166
0120-558-815
0120-662-700
0120-750-880

मंगल, �बह�, शुक्र, श�न

मंगल, बुध, श�न

बुध, शुक्र, श�न

बुध, आइत

सेवा उपलब्ध बार सेवा उपलब्ध समय फोन नम्बर

सामान्यतया वा�षर्क तलबी �बदा "श्र�मकले माग गरेको �म�त" न�दइकन हँुदैन। श्र�मकले तोकेको �म�त न ै
वा�षर्क �बदाको �म�त हुन्छ। वा�षर्क �बदा छुट्टाछुटै्ट �लने वा लगातार केह� �दन �लने भन्ने कुरा प�न 
सामान्यतया श्र�मकले �नधार्रण गनर् सक्छ। यसको साथसाथै श्र�मकले तोकेको �म�तमा �बदा �दएमा "सह� 
ढंगले व्यापार सञ्चालन गनर् अवरोध खडा हुने" खण्डमा, व्यापार सञ्चालनसँग संयोजन गनर्को ला�ग, 
रोजगारदाताले उक्त �म�तलाई प�रवतर्न गनर् पाउने अ�धकार प्रयोग गनर् पाउँछ। तर "सध� श्र�मक कम 
भएकोले" भन्ने कारण देखाई वा�षर्क �बदा �म�त प�रवतर्न गनर् भने पाइँदैन।

(17) मा हेनुर्होस ्

Q.8

ANSWER

लगातार 3 �दन वा�षर्क तलबी �बदाको ला�ग कम्पनीलाई आवेदन �दँदा, 
कम्पनीमा सध� श्र�मक कम भएकोले वा�षर्क तलबी �बदाको स्वीकृत गनर् 
स�कँदैन भनेर बताइयो। के यो सह� हो?

1

व्यवसाय गन� व्यिक्त वा संस्थाले कारखाना �भत्र फोकर् �लफ्ट चलाउन लगाउने खण्डमा, अ�धकतम वजन 1 
टन भन्दा कम उचाल्न सक्ने फोकर् �लफ्ट चलाउनको ला�ग भने �वशषे प्र�श�ण पूरा गरेको व्यिक्तलाई, र 
अ�धकतम वजन 1 टन वा सोभन्दा बढ� उचाल्न सक्ने फोकर् �लफ्ट चलाउनको ला�ग भने फोकर् �लफ्ट 
ड्राइ�भङ ता�लम पूरा गरेको व्यिक्तलाई मात्र चलाउन लगाउनुपछर्।

(03) मा हेनुर्होस ्

Q.9

ANSWER

अग्रज कमर्चार�ले कारखानामा फोकर् �लफ्ट चलाउन भन्नभुयो। मसँग त्यस्तो 
�वशषे अनमु�तपत्र नभएप�न, चलाए हुन्छ?

4

औद्यो�गक दघुर्टना �बमा �वदेशी श्र�मक लगायतका सबै श्र�मकहरूमा लागु हुन्छ। औद्यो�गक दघुर्टना 
�बमामा काम गदार् अथवा काममा आउने वा जाने गदार् श्र�मकलाई चोटपटक वा रोग लागेकोले स्वास्थ्य 
सुधारको ला�ग काम गनर् नसकेर ज्याला पाउन नसक्ने खण्डमा, �बदाको च�थो �दनदे�ख काम �बदा 
(��तपू�त र्) प्रदान प्राप्त गनर् स�कन्छ।
तुरुन्त ैश्रम मापदण्ड �नर��ण कायार्लयमा सम्पकर्  गर� सल्लाह गनुर्होस।्

मा हेनुर्होस ्

Q.10

ANSWER

काम गदार् चोट लागेर काम गनर् सिक्दनँ। कम्पनीले उपचार खचर् �दइरहेको छ 
तर �बदामा बसेको बेलाको ज्यालाको ��तपू�त र् चा�हँ पाइँदैन।

5
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