स्वीकृत मिमत: 2075/8/६
नेपाल सरकार

श्रि रोजगार तथा सािाजजक सुरक्षा िन्त्रालय

श्रि अमिट िापदण्ि, 2075

ु भर सञ्चालनिा रहे का
श्रि मनयिावली, 2075 को मनयि ५६ को अधीनिा रही िुलक
प्रमतष्ठानहरूले गनुु गराउनुपने श्रि अमिटको सम्बन्त्धिा श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सुरक्षा
िन्त्रालयले दे हाय बिोजजि िापदण्ि बनाई जारी गरे को छ ।
1.

संजक्षप्त नाि र प्रारम्भ:
(क) यो िापदण्िको नाि "श्रि अमिट िापदण्ि, २०७५" रहेको छ ।
(ख) यो िापदण्ि तुरून्त्त प्रारम्भ हुनेछ ।

2.

पररभाषा :
ववषय वा प्रसं गले अको अथु नलागेिा यस िापदण्ििा,(क) "िन्त्रालय" भन्नाले श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सुरक्षा िन्त्रालयलाई सम्झनुपदुछ ।
(ख) "ववभाग" भन्नाले श्रि तथा व्यवसायजन्त्य सुरक्षा ववभागलाई सम्झनुपदुछ ।
(ग) "कायाुलय" भन्नाले श्रि तथा रोजगार कायाुलयलाई सम्झनुपदुछ ।
(घ) "प्रमतष्ठान" भन्नाले श्रि ऐन, २०७४ को दफा २ को दे हाय (ञ) अनुसारको प्रमतष्ठानलाई
सम्झनुपदुछ ।
(ङ) "अमिटर" भन्नाले श्रि ऐन, 2074 को दफा 100 र श्रि मनयिावली, 2075 को
मनयि 56 बिोजजि श्रि अमिट गने व्यजि वा सं स्थालाई सम्झनुपदुछ ।
(च) "श्रि अमिट" भन्नाले श्रि ऐन, 2074, श्रि मनयिावली, 2075 र प्रचमलत कानून
बिोजजि

प्रमतष्ठानिा

कािकारबाही

भए

नभएको

सम्बन्त्धिा

गररने

अमिटलाई

सम्झनुपदुछ ।
3.

श्रि अमिटको उद्देश्य
प्रमतष्ठानहरुिा ववद्यिान कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कायाुन्त्वयन गरी असल औद्योमगक सम्बन्त्ध
कायि गनु, श्रमिकको हकवहत सुमनश्चत गराई सिग्रिा उत्पादन र उत्पादकत्व अमभवृवििा सघाउ
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पुर्याउने श्रि अमिटको िुख्य उद्देश्य हो । यसका साथै श्रि अमिटका अन्त्य उद्देश्यहरुलाई दे हाय
बिोजजि उल्ले ख गररएको छ ।
(क)

श्रि सम्बन्त्धी नीमतगत एवि् कानूनी व्यवस्थाको पररपालनाको स्तर बढाउने,

(ख)

श्रमिकहरुको गुनासो कि गराई प्रमतष्ठान प्रमत उनीहरूको अपनत्व बढाउने,

(ग)

सरकारको अनुगिन, मनयिन र मनरीक्षणको भार कि गने,

(घ)

प्रमतष्ठान स्वयं लाई नीमतगत एवि् कानूनी व्यवस्था कायाुन्त्वयन गराउन जजम्िेवार र
जवाफदे ही बनाउने ।

4.

श्रि अमिटको क्षेर
प्रमतष्ठानको श्रि अमिट गनु जजम्िेवारी तोवकएको व्यजिले कायुसम्पादन गदाु िुख्य रुपिा मनम्न
ववषयहरु ध्यान ददनुपदुछ ।
(क) श्रि ऐन, २०७४ तथा मनयिावली, २०७५ िा भएका प्रावधानको पररपालना,
(ख) योगदानिा आधाररत सािाजजक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा मनयिावली, २०७५ िा भएका
प्रावधानको पररपालना,
(ग) बोनस ऐन, २०३० तथा मनयिावली, २०३९ िा भएका प्रावधानको पररपालना,
(घ) ट्रेि युमनयन ऐन, २०४९ तथा मनयिावली, २०५० िा भएका प्रावधानको पररपालना,
ु ी १० बिोजजि अमिट प्रमतवेदनिा उल्ले ख गनुप
(ङ) श्रि मनयिावली, २०७५ को अनुसच
ु ने
ववषयहरु,
(च) प्रमतष्ठानबाट तयार गररएको मनयि/ववमनयिको पररपालना,
(छ) श्रि अमिटको सन्त्दभुिा दे जखएका अन्त्य सान्त्दमभुक ववषयहरू ।

5.

अमिटरको योग्यता
श्रि मनयिावली, २०७५ को मनयि ५६ बिोजजि प्रमतष्ठानले दे हाय बिोजजि योग्यता पुगेको
व्यजिबाट श्रि अमिट गराउनु पनेछ ।

(क) प्रमतष्ठानले आफ्नै प्रमतष्ठानिा कायुरत व्यवस्थापकीय तहको किुचारीबाट श्रि अमिट
गराउन सक्नेछ ।
(ख) प्रमतष्ठान बावहरको व्यजि वा सं स्थाबाट श्रि अमिट गराउनुपदाु मनम्न बिोजजिको
योग्यता भएको व्यजि वा सं स्थाबाट गराउनुपनेछ ।
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व्यजिको योग्यता
(क)

नेपाली नागररक,

(ख)

कम्तीिा स्नातक तह उजिणु गरे को,

(ग)

कुनै उद्योग प्रमतष्ठानको व्यवस्थापकीय कायुिा कम्तीिा दुईको वषु अनुभव हामसल
गरे को ।

संस्थाको योग्यता
(क)

कानून बिोजजि दताु भएको,

(ख)

सं स्थाको उद्देश्य तथा कायु क्षेरिा श्रि सम्बन्त्धी ववषय उल्ले ख भएको,

(ग)

सं स्थाले कुनै व्यजिलाई अमिटरको रूपिा खटाउनुपदाु यस िापदण्िको दफा ५ को
दे हाय (ख) बिोजजि योग्यता पुगेको हुनपु नेछ ।

6.

श्रि अमिटको ववमध
श्रि अमिट गदाु तपमसल बिोजजिका ववमध अवलम्बन गनुप
ु नेछ ।
(क) सम्बजन्त्धत प्रमतष्ठानको सं जक्षप्त वववरण सं कलन र ववश्लेषण,
(ख) स्थलगत मनरीक्षण तथा अवलोकन,
(ग) अन्त्तरवाताु,
(घ) अमिट टोली,
(ङ) आवश्यकतानुसारका अन्त्य उपयुि ववमध ।

7.

प्रमतष्ठानको दावयत्व
श्रि अमिट गराउने प्रिुख दावयत्व प्रत्येक प्रमतष्ठान स्वयं कै भएको हुुँदा तोवकएबिोजजिको सियमभर
श्रि अमिट गराई मनयिानुसार तोवकएको मनकायिा प्रमतवेदन पेश गनुप
ु नेछ । यसका साथै अमिट
गराउुँदा प्रमतष्ठानहरूले मनम्न दावयत्व मनवाुह गनुप
ु नेछ ।

(क) प्रमतष्ठानबाट भए गरे का कािहरुको यथाथु अवस्था सम्वन्त्धी वववरण अमिटरलाई
उपलब्ध गराउनुपनेछ ।
(ख) अमिटरलाई

ददनुपने

पाररश्रमिक

तथा

अन्त्य

सेवा

सुववधा

उपलब्ध

गराउनुपनेछ ।
(ग) अमिटको

सियिा

अमिटरको

काििा

गराउनुपनेछ ।
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आवश्यक

पने

अन्त्य

सहयोग

उपलब्ध

(घ) श्रि अमिट प्रमतवेदनको एक/एक प्रमत सम्बजन्त्धत श्रि तथा रोजगार कायाुलय, श्रि
सम्बन्त्ध समिमत र आफ्नो प्रमतष्ठानसुँग सम्बजन्त्धत मनयािक मनकायिा सिेत ददनुपनेछ ।

8.

अमिटरको दावयत्व
(क) प्रमतष्ठानबाट भए गरे का कािहरुको यथाथु अवस्थाको आधारिा प्रमतवेदन तयार गरी
प्रमतष्ठानिा पेश गनुप
ु नेछ
(ख) तोवकएको सियमभरै कसैको दबाव वा प्रभाव तथा लोभ लालचिा नपरी कायुसम्पादन
गनुप
ु नेछ ।
(ग) अमिटको सियिा जानकारीिा आएका प्रमतष्ठानसुँग सम्बजन्त्धत सूचनाहरू कानू न बिोजजि
सावुजमनक गनु मिल्ने बाहे क अन्त्य पक्षलाई जानकारी गराउनु हुुँदैन ।

9.

यस िापदण्ििा उल्लेजखत प्रावधानहरु ववद्यिान ऐन मनयिसुँग बाजझएिा बाजझएको हदसम्ि ऐन वा
मनयिावलीिा उल्ले जखत प्रावधान नै लागू हुनेछन् ।

10.

िन्त्रालयले िापदण्ििा आवश्यक हे रफेर वा सं शोधन गनु सक्नेछ ।
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