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औद्योगिक क्षते्र व्यवस्थापन गिगिटेडिा कार्यरत 

कियचारीको गवद्युतीर् हागिरी सम्बन्धी कार्यगवगध, २०७५ 

 

प्रस्तावना: 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेडिा कार्यरत कियचारीहरुको हागिरीिाई पारदर्शी र सुगनगित िरी 

कियचारीको हागिरीिाई आधुगनक प्रगवगध अनुकुि बनाई व्यवगस्थत िनय वान्छनीर् भएकोिे, 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेड, गनर्िाविीको गनर्ि १८ िे ददएको अगधकार प्रर्ोि िरी 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेड, संचािक सगिगतिे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेडिा कार्यरत 

कियचारीहरुको िागि दहेार् बिोगििको गवद्युतीर् हागिरी सम्बन्धी कार्यगवगध, २०७५ बनाई िाि ूिरेको 

छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारगम्भक 

1. सगंक्षप्त नाि र प्रारम्भ:  

-1_ र्ो गनदगेर्शकाको नाि "औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेडिा कार्यरत कियचारीको गवद्यतुीर् 

हागिरीसम्बन्धी कार्यगवगध, २०७५" रहकेो छ।अंग्रेिीिा र्सकार्यगवगधको नाि "Industrial District 

Management Limited, Personnel Electronic Attendance Procedures, 2018" हुनेछ। 

-2_ र्ो कार्यगवगध औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेड, सञ्चािक सगिगतिे स्वीकृत िरेको गिगतदगेि 

िाि ूहुनेछ। 

2. पररभाषा:गवषर् वा प्रसङ्ििे अको अथय निािेिा र्स कार्यगवगधिा:- 

-1_ "गवद्युतीर् कार्यगवगध" भन्नािे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेडिा कार्यरत कियचारीको 

गवद्युतीर् हागिरीसम्बन्धी कार्यगवगध, २०७५" सम्झनु पदयछ। 

-2_ "कम्पनी" भन्नािे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेडिाई सम्झनु पदयछ। 

-3_ "कार्ायिर्" भन्नािे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेडको केन्रीर् कार्ायिर् र केन्रीर् कार्ायिर् 

िातहतका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्ायिर्सिेतसम्झनु पदयछ। 

-4_ "गनर्िाविी" भन्नािे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेड, कियचारी सेवा र्शतय गनर्िाविी, 

२०५४ सम्झनु पदयछ। 

-5_ "कार्यकारी प्रिुि" भन्नािे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेडका िहाप्रबन्धक वा कार्यकारी 

गनदरे्शक वा कार्यकारी अध्र्क्ष सम्झनु पदयछ। 

-6_ "िहाप्रबन्धक" भन्नािे कम्पनीको कार्यकारीको प्रिुिको रुपिा गनर्ुक्त भएको व्यगक्त सम्झनु पदयछ। 

-7_ "कार्ायिर् प्रिुि" भन्नािे कम्पनीको क्षेत्र व्यवस्थापन कार्ायिर्को प्रिुििाई सम्झनु पदयछ। 

-8_ "पद" भन्नािे स्थार्ी‚ अस्थार्ी वा करार िध्र्े कुनै पगन पदसम्झनु पदयछ। 
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-9_ "कियचारी" भन्नािे कम्पनीिा स्थार्ी‚ अस्थार्ी वा करार पदिा गनर्िानुसार गनर्ुक्त भएको 

कियचारी सम्झनु पदयछ । 

-10_ "कार्ायिर् सिर्" भन्नािे गबहान १0:00 बिेदगेि बेिुकी ५:00 बिेसम्िको सिर्ावगध 

िागननेछ । तर कार्तयक १५ ितेदगेि िाघ १५ िते सम्ि गबहान १0:00 बिेदगेि ४:00 बिे 

सम्िको सिर्ावगध िागननछे। 

-11_ "हागिर गििान" भन्नािे दफा 3 को उपदफा (४) बिोगिि हुने हागिर गििान सम्झनु पदयछ। 

-12_ र्स कार्यगवगधिा उल्िेि नभएका अन्र् गवषर्को पररभाषाको हकिा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन 

गिगिटेड, कियचारी सेवा र्शतय गनर्िाविी, २०५४ को पररभाषािा व्यवस्था भए बिोगिि हुनेछ। 

पररच्छेद-२ 

हागिरी िने सिर् तथा व्यवस्थापन  

3. कार्ायिर् सिर् र हागिर: 

-1_ कार्ायिर्िा उपगस्थत हुने सिर् र आधा ददन दहेार् अनुसार हुनेछ: 

(क) गबहान १०:०० बिेदगेि बेिुकी ५:०० बिेसम्िको सिर्ावगधिाई कार्ायिर् सिर् 

िागननेछ । र्स अवगधको िागि पगहिो आधा ददन भन्नािे गबहान १०:०० बिे दगेि 

ददउँसो १:३० बिेसम्िको सिर् र दोश्रो आधा ददन भन्नािे ददउँसो १:३० बिेदगेि 

बेिुकी ५:०० बिेसम्िको सिर् िागननेछ । 

(ि) कार्तयक १६ ितेदगेि िाघ १५ िते सम्ि गबहान १०:०० बिेदगेि ४:०० बिेसम्िको 

सिर्ावगधिाई कार्ायिर् सिर् िागननेछ । र्स अवगधको िागि पगहिो आधा ददन भन्नाि े

गबहान १०:०० बिेदगेि ददउँसो १:०० बिसेम्िको सिर् र दोश्रो आधा ददन भन्नािे 

ददउँसो १:०० बिेदगेि बेिुकी ४:०० बिसेम्िको सिर् िागननेछ । 

(ि) िािा िाने सिर् कार्ायिर्िे तोके अनुसार हुनेछ । 

-2_ कार्ायिर् सिर्गभत्र आउन ेर िाने कियचारीिे तोदकए अनुसार गवद्यतुीर् हागिर िनुय पनेछ । 

-3_ गबहान १०:१५ सम्ि कियचारी कार्ायिर् उपगस्थत भइ सकु्न पनेछ । सो सिर् गभत्र कार्ायिर्िा 

उपगस्थत नभएिा दहेार् अनुसार गवदा कट्टा हुनेछ: 

(क) कियचारी दििो आउने र गछटो िाने भएिा त्र्स्तो अनुपगस्थत सिर् गहसाब िरी िगहनािा 

७ घण्टाको एक कार्यददन िानL गवद्युतीर् प्रणािीबाट स्वत: गवदा कट्टा िररनेछ । एक 

कार्यददन नपुग्न े रे्शष घण्टा वा सिर्िाई गवद्यतुीर् प्रणािीबाट िित्तै अको िगहनािा 

सिार्ोिन िररनेछ। 

(ि) गबहान आएको सिर्िा हागिर भई बेिुकी िएको सिर्िा हागिर नभएिा आधाददन गवदा 

कट्टा िररनेछ । 

(ि) र्सरी गवदा कट्टा िदाय संगचत रहकेो भैपरी आउने गवदा वा सट्टा गवदा वा घर गवदा वा 

गबरािी गवदाबाट कट्टा हुनेछ। 

(घ) ििातार ३ िगहनासम्ि िण्ड (क) र (ि) अनुसार िागसक ३ कार्यददन गवदा कट्टा हुने 

कियचारीको हकिा त्र्स्तो कियचारी गनर्गित हागिर नभएको िानी कियचारी सेवा र्शतय 

गनर्िाविी अनुसार गवभािीर् कारवाही िनय सदकनछे। 
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-4_ दहेार्को अवस्थािा गवदा स्वीकृत िने अगधकारीबाट तोदकएको फाराि अनुसार स्वीकृगत गिएर 

हागिर गििान िनय सदकनछे:- 

(क) कार्ायिर्को कािको गसिगसिािा कार्ायिर् सिर्िा उपगस्थत हुन नसके्न भएिा वा 

कार्ायिर् उपगस्थत भएर बागहर िएको अवस्थािा कार्ायिर् फकय न नसके्न अवस्था भएिा,  

(ि) कियचारीको िनागसव कारणसगहतको काि परी गबहान ११:३० बिे सम्ि हागिर हुने 

िरी र बेिुकी कार्ायिर् छुट्ने सिर्भन्दा १ घण्टा अिावै कार्ायिर् छाड्न परेिा, 

(ि)गबहान आएको सिर्िा हागिर भई भूिवर्श बेिुकी िएको सिर्िा हागिर नभएिा । 

  तर िण्ड (ि) र (ि) अनुसारको हागिर गििान सुगवधा Ps िगहनाdf ५ 

पटकभन्दा बिी पाउनेछैन । 

(घ) हागिर गििान भएको ददन वा सिर्िाई कार्ायिर् उपगस्थत भए सरह िागननेछ । 

-5_ कार्ायिर् सिर्गभत्र काि गवरे्शषिे कार्ायिर् छाडी िानु पने भएिा सम्बगन्धत पदागधकारीबाट 

स्वीकृगत गिएर कार्ायिर् बागहर िाँदा र फकंदा गवद्युतीर् हागिर िनुय पनेछ । 

-6_ कार्ायिर्को कािको प्रकृगत हरेी कार्ायिर् प्रिुिि े दगैनक कार्य सिर् नघट्ने िरी कियचारीको 

गर्शफ्ट डु्यटी सिर् तागिका तोक्न सके्नछ । गर्शफ्ट डु्यटी सिर् तागिका अनुसार गवद्यतुीर् 

हागिरीिा आवश्र्क व्यवस्था गििाउनु पनेछ । गर्शफ्ट डु्यटीिा काि िने कियचारीको हकिा सिेत 

दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) (४) र (५) िािू हुनेछ। 

-7_ सावयिगनक गवदा वा कार्ायिर् सिर् अगघ वा पगछ अगतररक्त सिर्िा काि िनुय िराउनु परेिा 

दहेार् अनुसार िनुय पनेछ: 

(क)तोदकएको फाराि अनुसार काि िने ददन र सिर् िुिाई पूवयस्वीकृगत गिनु पनेछ । र्स्तो 

पूवयस्वीकृगत लिँदा प्रर्शासन र्शािािाई िानकारी िराउनु पनेछ । 

(ि)प्रत्र्ेक ददन न्र्ुनति एक घण्टा वा सो भन्दा बिी काि िरेको हुन ुपनेछ । प्रत्र्ेक ददन 

घण्टा पगछको रे्शष सिर् िणना हुने छैन । 

(ि) प्रत्र्ेक िगहना अगतररक्त काि िरेको कुि सिर् (घण्टा) िाई कार्यददनिे भाि िरी िणना 

िररनेछ । र्सरी ददन िणना िदाय एक ददन िणना नहुने अवस्थािा (७ वा ६ घण्टा 

भन्दा कि) आधा ददन सट्टा गवदाको रुपिा संगचत हुनेछ । आधा ददन िणना िदाय ७ 

घण्टाको कार्य ददनिा ३.३० घण्टा र ६ घण्टाको कार्यददनिा ३ घण्टा सिर्ावगध नाघेको 

हुनु पनेछ । 

(घ) प्रचगित कियचारी सेवा र्शतय गनर्िाविीिा भएको व्यवस्था बिोगिि िण्ड (ि) को 

आधारिा िणना िदाय हुन ेसंगचत सिर्िाई िागसक बिीिा १२ कार्य ददनसम्ि िात्र सट्टा 

गवदाको रुपिा संगचत िनय सदकनेछ। संगचत सट्टा गवदाको िुआव्िा गनर्िानुसार भुक्तानी 

हुनेछ। 

-8_ सवारी चािकको हागिरी र अगतररक्त सिर् काि िने सम्बन्धिा: 

(क) सवारी चािकिे कार्ायिर् आउँदा र फकंदा गवद्युतीर् हागिरी िनुय पनछे । 
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(ि) सवारी सुगवधा पाउने कियचारीको गनवासबाट सवारी साधन कार्ायिर् ल्र्ाउनु पने र   

पुर्र्ाउनुपने चािकको हकिा गनििे दगैनक गबहान १ घण्टा र गबिुकी १ घण्टा अगतररक्त 

सिर् काि िरेको िागननछे । 

(ि) िण्ड (ि) भन्दा बिी काि िरेको हकिा सम्बगन्धत अगधकृतबाट प्रिागणत हागिरीको 

आधारिा अगधकार प्राप्त अगधकारीिे स्वीकृत िरे अनुसार अगतररक्त सिर् काि िरेको 

िागननेछ । 

(घ)  उपदफा (७) को िण्ड (ि), (ि) र (घ) अनुसार उपदफा (८) को िण्ड (ि) 

तथा (ि) को अगतररक्त सिर् िणना र सट्टा गवदा िुआव्िा भुक्तानी हुनेछ । 

-9_ काििा आउने कियचारीिाई छुटै्ट हागिरी रगिष्टरिा हागिर िराइनेछ । 

-10_ कार्ायिर्को कार्य व्यस्ततािाई िध्र्निर िरी कम्पनीको कार्यकारी प्रिुिि ेदगैनक एकपटक हागिर 

िरे पगन पूरा ददन कार्य िरेको िागननेछ । 

 

 

पररच्छेद-३ 

हागिरी अगभिगेिकरण 

4. प्रर्शासन र ििेा र्शािािे िने कार्य: 

गवद्युतीर् हागिर व्यवगस्थत अगभिेि र कारवाही िने गिम्िेवारी प्रर्शासन र्शािाको हुनेछ । प्रर्शासन र 

िेिा र्शािाि ेगिम्िेवारीगभत्रको कार्यहरु दहेार् अनसुार सम्पादन िनुय पनेछ:- 

-1_ कियचारीको स्वीकृत गवदा तथा काि हागिर गवद्युतीर् हागिरीिा अगभिेि िने । 

-2_ गवद्युतीर् हागिरीिा प्रागवगधक सिस्र्ा आई हागिर िराउन नसदकने अवस्था आएिा छुटै्ट हागिरी 

रगिस्टर िडा िरी हागिर िने व्यवस्था गििाउन ुपनेछ । र्स्तो हागिरिाई गवद्युतीर् हागिरिा 

प्रगवष्ट िने । 

-3_ गवद्युतीर् हागिरी प्रणािीिा आएको प्रागवगधक सिस्र्ाि ेहागिरी अगभिेिीकरण िनय नसदकएिा 

सोको िानकारी कार्ायिर्को हकिा कार्ायिर् प्रिुिि े केन्रीर् कार्ायिर्को प्रर्शासन तथा गवत्त 

गवभाििा र केन्रीर् कार्ायिर्को हकिा गवभाि िाफय त िहाप्रबन्धकिाई िानकारी िराइ सोको 

अगभिेि राख्नु पनेछ । र्स सिर्िा भएको हागिरी अगभिेििाई िात्र उपदफा (२) बिोगिि 

प्रगवगष्ट भएको िागननेछ । 

-4_ सरुवा भईिाने कियचारीको नाि रिाना पाएको गिगत दगेि गवद्युतीर् हागिर प्रणािीबाट हटाउनु 

पनेछ । त्र्स्तै िरी सरुवा भई आउने कियचारीको नाि गवद्युतीर् हागिर प्रणािीिा प्रगवष्ट िनुय 

पनेछ । सम्बगन्धत र्शािािे सरुवा भई िाने कियचारीको हागिरी र गवत्तीर् गववरण ७ ददनगभत्र 

सरुवा भएको कार्ायिर्िा पठाउनु पनेछ । 

-5_ प्रर्शासन र्शािािे ३ ददनगभत्र प्रत्र्ेक िगहनाको कार्ायिर्ित गवद्युतीर् हागिरी गववरण तर्ार िरी 

अगभिेि िनुय पनेछ । र्सरी गववरण गनकाल्दा दफा ३ बिोगिि कियचारीको कार्ायिर् सिर् 
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सिार्ोिन भएको गववरण गनकािी सम्बगन्धत कियचारीको िन्िुरी गिएर गवदा वा िर्ि गििान 

िनुय पनेछ । 

-6_ प्रर्शासन र्शािािे उपदफा (५) अनुसार उपिव्ध िराउन े गवद्युतीर् हागिरीको आधारिा िगहना 

भुक्तान भएको ३ ददन गभत्र िेिा र्शािािे तिब भत्ता गवतरण िनुय पनेछ । वार्षयक गहसाब साि 

तिािी िनुयपने सन्दभयिा प्रत्र्ेक वषयको असार िगहनाको तिब भत्ता सोही िगहनाको २५ िते 

गभत्र िचय िेिी भुक्तानी िनय सदकनेछ । कियचारी सेवा र्शतय गनर्िाविी अनुसार कुन ैिगहनाको 

तिब भत्ता िगहना भुक्तान अिाडी नै गवतरण िनुय पने भएिा सोही अनसुार गवद्यतुीर् हागिरीिा 

गििान िनय सदकनेछ । 

-7_ पूवयस्वीकृगत गिएर अगतररक्त सिर् काि िन ेकियचारीको संगचत रहकेो सट्टा गवदा िुआव्िा रकि 

भुक्तानी िनय प्रर्शासन र्शािािे तोदकएको गववरण तर्ार िरी ७ ददनगभत्र िेिा र्शािािाई उपिव्ध 

िराउने छ । 

पररच्छेद-४ 

गवगवध 

5. गवद्यतुीर् हागिरी प्रणािी र हस्तगिगित हागिरी:  

-1_ सम्पूणय कियचारीिाई गवद्युतीर् हागिरी प्रणािीका बारेिा पूवय िानकारी िराई िडान भएको 

िगहनाको १ िते दगेि गवद्युतीर् हागिरी प्रणािी िाि ू भएको िागननेछ । गवद्युतीर् हागिरी 

प्रणािी पररक्षण िनय र्ो प्रणािी रु्शरु भएको गिगतिे १ िगहनासम्ि हस्तगिगित हागिरी र्थावत 

रागिनेछ । र्स अवगधिा कियचारीिे गवद्यतुीर् र हस्तगिगित दवु ैहागिरी िनुय पनेछ । 

-2_ उपदफा (१) अनुसार दवु ैहागिरी अगभिेिीकरण भए तापगन सो पररक्षण अवगधिा कार्ायिर् 

प्रर्ोिनको िागि हस्तगिगित हागिरीिाई िान्र्ता प्रदान ददईनेछ । 

6. प्रचगित गनर्िाविी प्रावधान िािू हुने: र्स कार्यगवगधिा उल्िेि भएका प्रावधानहरु प्रचगित 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेड, कियचारी सेवा र्शतय गनर्िाविी, २०५४ संि बागझएिा 

बागझएको हदसम्ि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गिगिटेड, कियचारी सेवा र्शतय गनर्िाविी, २०५४ िा 

उल्िेि भएको प्रावधान न ैिाि ूहुनेछ। 

7. कार्यगवगधको ब्र्ाख्र्ा:  

र्स कार्यगवगधिा उल्िेि भएको प्रावधान कार्यन्वर्न िदाय कुनै गिगवधा परेिा सो को ब्र्ाख्र्ा सगिगतिे 

िनेछ । 

 


