प्रेस विज्ञप्ती
नेपालको सं विधानको धारा ३४ को उपधारा (२) मा प्रत्येक श्रममकलाई उचित पाररश्रममक,
सुविधा

तथा

योगदानमा

आधाररत

सामाचिक

सुरक्षाको

हकको

व्यिस्था

गररएको छ । यसलाई कायाान्ियन गने क्रममा श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधाररत सामाचिक
सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम मनयमािली 2075 िारीी भई लागी समेत भईसकेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र 107 मा मन्रालयले प्रत्येक दुई िर्ामा न्यनतम
पाररश्रममक मनधाारण गना

नेपाल सरकार, ट्रेड युमनयन र रोिगारदाता सङ्गगठनको प्रमतमनमधत्ि

हुने गरी एक स्थायी "न्यनतम पाररश्रममक मनधाारण समममत" रहने व्यिस्था छ । सो अनुरूप

यस मन्रालयका सह-सचिि रामप्रसाद चिममरे को सं योिकत्िमा वि.सं . 2075 बैशाख 7 मा
न्यनतम पाररश्रममक मनधाारण समममत गठन गररएको मथयो । उक्त समममतले न्यनतम पाररश्रममक
मनधाारणको अन्तरााविय अभ्यास, प्रिमलत बिार मल्य, दे शको मौिुदा आमथाक र मौद्रिक चस्थमत,
सामाचिक सुरक्षाको व्यिस्था, प्रमतष्ठानहरूको द्रदनसक्ने क्षमता, तुलनात्मक ज्यालादर, न्यनतम
आधारभत आिश्यकताको पररपमता तथा श्रममकको उत्पादकत्िलाई मुख्य आधार मानी न्यनतम
पाररश्रममक मनधाारण गने प्रयास गरे को छ । त्यसै गरी रोिगारदाताको क्षमता र श्रममकहरूको
माग समेतलाई वििार गरी विमभन्न िरणमा भएका द्रिपक्षीय, मरपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक,
छलफल

र

अन्तरवक्रयाको

पररणामस्िरूप

सहममतबाटै

न्यनतम

पाररश्रममक

मामसक

रू.

13,450।– प्रस्ताि गरे अनुरूप नै न्यनतम पाररश्रममक मन्रालयबाट मनधाारण गररएको छ ।
ु भर लाग हुने नयााँ न्यनतम पाररश्रममकको आधारमा दै मनक ज्याला रू. 517।– र प्रमत
मुलक

िण्टा ज्याला रू. ६९।– तोवकएको छ । कायम भएको न्यनतम पाररश्रममकका आधारमा
श्रममकहरूको सञ्चय कोर्, उपदान, सामाचिक सुरक्षा कोर् कट्टी क्रमश: 10 प्रमतशत, 8.33
प्रमतशत र 1.67 प्रमतशत थप भई श्रममक सामाचिक सुरक्षाको सुमनचितता गररएको छ ।
यसका अलाबा श्रममकले पाउने िाडपिा खिा, मबदा िापतको भक्तानी, प्रसुती एिम् प्रसुती स्याहार
खिा र स्िास््य एिम् दुिट
ा ना िीमा बापतको रकम समेतमा बृवि हुनेछ । कररब 39
प्रमतशतले बृवि भएको यो न्यनतम पाररश्रममक एिम् सुविधा हालसम्मकै उच्ि हो ।

स्िाधीन, समुन्नत तथा समाििाद उन्मुख राविय अथातन्र एिं सामाचिक न्याय सवहतको समृि
नेपाल मनमााण गने सरकारको सोिलाई सबै नागररकहरूले अनुभमत गनेगरी नेपाल सरकारले
राखेको "समृि नेपाल, सुखी नेपाली" अमभयानलाई मता रूप द्रदन र आमथाक रूपमा सवक्रय

ु मभरै रोिगारीको अिसर मसिाना गनाका लामग यो न्यनतम पाररश्रममक
िनशचक्तलाई मुलक
सहयोगी हुने विश्वास मन्रालयले मलएको छ । एकातफा दे शमभरै श्रममकको माग बढ्दो

अिस्थामा छ भने अकोतफा दै मनक हिारौंको सं ख्यामा युिाशचक्त विदे चशने क्रम रोवकएको छै न।
यो विरोधाभासपणा अिस्थालाई अन्त्य गना रोिगारीका सम्भाव्य क्षेरहरू पवहिान गरी दे शमभरै
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व्यापक रोिगारीका अिसरहरू मसिाना गरी रोिगारीका लामग विदे श िानुपने चस्थमतको अन्त्य
गना हाल कायम भएको न्यनतम पाररश्रममकले सकारात्मक प्रभाि पानेछ भन्नेमा मन्रालय
विश्वस्त छ ।
ु मा औद्योमगकीकरणको विकास र असल श्रम सम्बन्ध कायम गरी श्रम शोर्णका सबै
मुलक
रुपहरुको अन्त्यगरी उत्पादकत्ि िृद्रि गना आपसी समझदारीमा श्रममकहरूका लामग सम्मािनक

पाररश्रममक मनधाारण हुन ु सबै पक्ष (सरकार, रोिगारदाता सङ्गगठन र ट्रेड युमनयन) को लामग
सुखद अनुभमत हो । मरपक्षीय सहकायाको यो अभ्यासलाई आगामी द्रदनमा थप मनरन्तरता द्रदनुपने
आिश्यकता छ । समािमा कामको सम्मान गने सं स्कृमतको विकास गना श्रममकहरूले

आत्मसम्मानका साथ उत्प्रेररत भई काम गने िातािरणका लामग पमन श्रममकहरुको न्यनतम
पाररश्रममकलाई समयानुकल मनयममत रूपमा पुनरािलोकन गनुप
ा ने आिश्यकतामा कसैको विमती
छै न ।
ु ा
आिको यस मनणायबाट उचित पाररश्रममक पाउने श्रममकको सं िैधामनक हकको प्रत्याभमत हुनक
साथै असल श्रम सम्बन्धको विकास एिं श्रम शोर्णको अन्त्य गरी श्रममकको उत्पादकत्ि

अमभिृविमा टे िा पुग्ने अपेक्षा गररएको छ । यसको अमतररक्त यस मनणायले श्रम बिारमा रहे को
िनशचक्त अभािलाई न्यनीकरण गना समेत सिाउने विश्वास मलइएको छ । अन्तमा सरकारको

न्यनतम पाररश्रममक पुनरािलोकन गरी नयााँ पाररश्रममक मनधाारण गने यो मनणायले असल
औद्योमगक सम्बन्धको विकास एिं औद्योमगक शाचन्त र श्रमको उत्पादकत्ि अमभिृविमा थप
योगदान पुग्नेछ । आि कायम भएको न्यनतम पाररश्रममक श्रममकले प्राप्त गने सुमनचितताका
ु भर
लामग सरकारले आगामी 2075 श्रािण १ गते दे चख आरम्भ गरी िरणबि रूपमा मुलक
लाग गने गरी श्रममकले पाउने तलब तथा अन्य सुविधा बैंक खातामाफात भक्तानी हुने व्यिस्था

ममलाउनेछ । यी सबै व्यिस्था कायाान्ियनका लामग सरकार, ट्रेड युमनयन र रोिगारदाता सं ि
सङ्गठनहरुबाट चिम्मेिार ढङ्गले दावयत्ि मनिााह हुने विश्वास मलईएको छ।
2075/03/25
श्रम, रोिगार तथा सामाचिक सुरक्षा मन्रालय
मसं हदबार ।
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