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आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४
लालमोहर र प्रकाशन मममि
२०१४।८।२१
सं शोधन गने

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि

१. गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल
कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

२. नेपालको सं ववधानलाई अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई
सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

२०१४ सालको ऐन नं. १५

=.............
आवश्यक से वाहरुको अटु ट सञ्चालन कायम राख्न बनेको ऐन
जनसमुदायको सामान्त्य जीवन स्थथमिमा खलल नपने गननको लामग आवश्यक
सेवाहरुको अटु ट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उस्चि व्यवथथा गनुन
परे कोले श्री ५ महाराजामधराजबाट यो ऐन बनाई जारी गररबक्सेकोछ ।
१.

सं स्िप्त नाम, ववथिार र प्रारभ : (१) यस ऐनको नाम “आवश्यक सेवा
सञ्चालन ऐन, २०१४” रहे कोछ ।
ु मा लागू हुनेछ ।
(२) यो ऐन नेपाल र मुलक
(३) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारभ

२.

हुनेछ ।

परर ाषा: ववषय वा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“आवश्यक सेवा”
(१)
(२)

न्नाले मनभन मलस्खि सेवा सभझनुपछन:-

डााँक िार वा टे मलफोन सेवा,
जल, थथल वा हवाई मागनबाट यारी वा मालसामानहरु
ओसार पसार गने यािायाि सेवा,



यो ऐन सं वि् २०६५ साल जेठ १५ गिे दे स्ख लागू



गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्झवकएको ।
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(३)

हवाई

अड्डा

वा

हवाई

जहाजको

दे ख ाल, त्यसको

सञ्चालन वा मरभमि गने काममसि सभबस्न्त्धि सेवा,
(४)

हवाई ग्राउण्ड, रे ल्वे

थटे शन वा

सरकारी

गोदाममा

मालसामान ओसार पसार गने , राख्ने स्झक्ने वा थन्त्याउने
काममसि सभबस्न्त्धि सेवा,
(५)

ममन्त्ट वा सरकारी छापाखान सभबन्त्धी सेवा

(६)

हाि

हमियार,

सरसामानको

खरखजाना
उत्पादन

वा

अरु

कुनै

सैमनक

गने , थन्त्याउने, वविरण

गने

काममसि सभबस्न्त्धि नेपाल सरकार रिा व्यवथथाको
कुनै सेवा, र
(७)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकास्शि गरी
िोवकददएको अरु जुनसुकै सेवा ।

(ख) “हडिाल”

न्नाले कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई रास्खएका वा

काममा मनयुक्त गररएका व्यस्क्त समूह मध्ये सबै वा केही जवानले पूव न
आयोजनाद्वारा वा एकमि गरी सामूवहक रुपबाट सो काम बन्त्द गरे को
वा सो काम गनन वा चालू राख्न इन्त्कार गरे को सभझनु पछन ।
३.

हडिाल मनषेध गने नेपाल सरकारको अमधकार: (१) सावनजमनक वहिको लामग
आवश्यक एवं उस्चि लागेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपरमा प्रकास्शि
आदे शद्वारा सोही आदे शमा िोवकएको कुनै आवश्यक सेवामा हडिाल मनषेध
गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) अन्त्िगनि मनकामलएको प्रत्येक आदे श ६ मवहनासभम
लागु रहनेछ ।
(३) उपदफा (१) अन्त्िगनि नेपाल सरकारले कुनै आदे श मनकाले
पमछ–
(१)

सो आदे शमा िोवकएको कुनै आवश्यक सेवामा काम
लगाई राखेको कुनै व्यस्क्तले हडिाल गनन वात्यसमा
ाग मलन वा

ाग मलईराख्न पाउने छै न ।
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(२)

त्यथिा

सेवामा

लगाई

आदे श मनथकनु
गछु न


रास्खएका

त्यथिो

न्त्दा अस्ि वा पमछ गरे को हडिाल वा

नी िोषणा गरे को हडिाल अवैध मामननेछ ।

३क. हड्िाल मनषेध गने प्रदे श सरकारको अमधकार:
लामग आवश्यक एवं

व्यस्क्तहरुले

(१) सावनजमनक वहिको

उस्चि लागेमा प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपरमा

प्रकास्शि आदे शद्वारा सोही आदे शमा िोवकएको कुनै आवश्यक सेवामा
हड्िाल मनषेध गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको

ए िापमन नेपाल

सरकारले कुनै आवश्यक सेवामा नेपाल र लागू हुने गरी हडिाल मनषेध गने
आदे श जारी गरे कोमा प्रदे श सरकारले त्यथिो सेवामा हडिाल मनषेधको
आदे श जारी गनुन पने छै न र दफा ३ बमोस्जम
गरे को

आदे श

प्रदे श

सरकारले

उपदफा

नेपाल

(१)

सरकारले

बमोस्जमको

आदे श

जारी
सरह

कायानन्त्वयन गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोस्जमको आदे श छ मवहनासभमको लामग लागू
रहनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोस्जम प्रदे श सरकारले कुनै आदे श मनकालेपमछ:(क) सो आदे शमा िोवकएको कुनै आवश्यक सेवामा काम
लगाई राखेको राख्न पाउने छै न ।
(ख) त्यथिो सेवामा काम लगाई रास्खएका व्यस्क्तल कुनै
व्यस्क्तले हड्िाल गनन वा त्यसमा
मलई त्यथिो आदे श जारी हुन
हड्िाल वा गछु न

ाग मलन वा

ाग

न्त्दा अस्ि वा पमछ गरे को

नी िोषणा गरे को हड्िाल अवैध

मामननेछ ।
४.

मनषेध गररएको हडिाल गने वा त्यसमा

ाग मलने वा

ाग मलइराख्ने

व्यस्क्तलाई सजाय: यो ऐन अन्त्िगनि मनषेध गररएको कुनै हडिाल कुनै
व्यस्क्तले


गरे मा

वा

त्यसमा

ाग

मलएमा

वा

मलइराखेमा

मनजलाई

नेपालको सं ववधानलाई अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
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मवहनासभम कैदै वा रु. २००।- दुई सयसभम जररवाना वा दुबै सजाय हुनेछ
।
५.

दुरुत्साहन गनेलाई सजाय: यो ऐन अन्त्िगनि मनषेध गररएको कुनै हड्िाल गनन
वा त्यसमा

ाग मलन

ाग मलई राख्न कुनै व्यस्क्तले अरुलाई दुरुत्साहन

गरे मा मनजलाई एक वषन सभम कैदै वा रु. १,०००।- एक हजारसभम
जररवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
६.

मनषेध गररएको हड्िालको मनममत्त नगदी सहायिा ददनेलाई सजाय: यो ऐन
अन्त्िगनि मनषेध गररएको कुनै हड्िालको मनममत्त कुनै व्यस्क्तले जानीजानी कुनै
नगदी सहायिा ददएमा मनजलाई एक वषनसभम कैदै वा रु. १,०००।- एक
हजारसभम जररवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

७.

ाँ
अरु नेपाल कानूनसग
बास्झएमा गने: प्रचमलि नेपाल कानूनमा जे सुकै
लेस्खएको

ए िापमन यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगनि मनकामलएको आदे शमा

लेस्खएकोमा सोही बमोस्जम र अरुमा प्रचमलि नेपाल कानून बमोस्जम हुनेछ
।

______________________________________________________
द्रष्टव्य :- केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर गररएका शब्दहरू:“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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