सम्वत २०७५ सालको ऐन नं. १७
रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावनााः प्रत्येक नागररकलाई रोजगारीको हक सुननश्चित गनन, आफ्नो क्षमता अनुसारको
रोजगारी छनौट गने अवसर प्रदान गनन तथा रोजगारीको शतन, अवस्था तथा बेरोजगार
सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले ,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारश्चम्भक
१.

सं श्चक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन,
२०७५” रहे को छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

2.

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत
बनेको ननयममा तोवकएको वा तोवकए बमोश्चजम सम्झनु पछन।

(ख)

“ननवानह भत्ता” भन्नाले दफा २२ बमोश्चजमको ननवानह भत्ता सम्झनु
पछन।

(ग)

“न्यूनतम रोजगार” भन्नाले यस ऐन बमोश्चजम एक आनथनक वषनमा
उपलब्ध गराइने कम्तीमा एक सय ददनको न्यूनतम रोजगार
अवनध सम्झनु पछन।

(घ)

“पररवार” भन्नाले एकासगोलमा बस्ने पनत, पत्नी, छोरा, छोरी,
ु , धमनपत्र
ु ी, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पछन
धमनपत्र

र

सो शब्दले ननज आफैंले पालन पोषण गनुन पने हजुरबुबा र
हजुरआमालाई समेत जनाउँछ।
(ङ)

“बेरोजगार व्यश्चि” भन्नाले एक आनथनक वषनमा न्यूनतम एक
सय ददन रोजगारमा सं लग्न नभएको वा कम्तीमा तोवकए
1

बमोश्चजमको आय आजनन हुने स्वरोजगारमा सं लग्न नरहेको

अठार वषनदेश्चख उनान्साठी वषन उमेर समूहको नागररक सम्झनु
पछन।
(च)

“बेरोजगार सहायता” भन्नाले बेरोजगार व्यश्चिलाई उपलब्ध
गराइने दफा २० बमोश्चजमको सहायता कायनक्रम सम्झनु पछन।

(छ)

“मन्त्रालय” भन्नाले

नेपाल

सरकारको

श्रम, रोजगार

तथा

सामाश्चजक सुरक्षा सम्बन्धी ववषय हेने मन्त्रालय सम्झनु पछन।
(ज)

“स्वरोजगार” भन्नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान, स्रोत, साधन र
ँ ीको पररचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्तो
पूज
वस्तु वा सेवाको व्यापार वा कुनै उद्योग वा व्यापार व्यवसाय

सञ्चालन वा त्यस्तै कुनै उद्यम वा आय आजनन गने कायन सम्झनु
पछन।
(झ)

“रोजगारदाता” भन्नाले बेरोजगार व्यश्चिलाई यस ऐन बमोश्चजम
रोजगार ददने नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय तह र
अन्तगनतका कायानलय तथा ननकाय र सावनजननक सं स्थान तथा
सङ्गदठत सं स्था, उद्योग, प्रनतष्ठान तथा कानून बमोश्चजम सञ्चालनमा
रहेका रोजगारमूलक सं स्था सम्झनु पछन र सो शब्दले ननजी
रोजगारीका

अवसर

उपलब्ध

गराउने

व्यश्चिलाई

समेत

जनाँउछ।
(ञ)

“रोजगार सेवा केन्र” भन्नाले बेरोजगार व्यश्चिको सूचना सङ्कलन,
रोजगारीका

अवसरहरूको

पवहचान

र

सूचना

रोजगारदाताको लानग श्रनमक उपलब्धताको

प्रवाह,

जानकारी र

रोजगार सम्बन्धी अन्य से वा प्रदान गनन दफा १० बमोश्चजम
स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्र सम्झनु पछन।
(ट)

“सनमनत” भन्नाले दफा १७ बमोश्चजमको ननदे शक सनमनत सम्झनु
पछन।
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(ठ)

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपानलका वा नगरपानलका सम्झनु
पछन।
पररच्छे द-२
रोजगारीको अनधकार

3.

रोजगारीको अनधकाराः (१) प्रत्येक नागररकलाई रोजगारी पाउने अनधकार हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग प्रत्येक नागररकलाई यो ऐन वा
प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही उश्चचत श्रम अभ्यासको अनधकार हुनेछ।

4.

रोजगारी छनौट गने अनधकाराः (१) प्रत्येक नागररकलाई आफूले चाहेको रोजगारी
छनौट गनन पाउने अनधकार हुनेछ।
(२) प्रत्येक नागररकलाई यो ऐन र प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही
योग्यता र क्षमता अनुसार स्वेच्छाले रोजगार गनन पाउने र त्यस्तो रोजगारी छोड्न
वा पररवतनन गनन पाउने अनधकार हुनेछ।
(३) कसै ले पनन कुनै नागररकलाई ननजको इच्छा ववपरीत वा ननजले

नचाहेको रोजगारी गनन वा त्यस्तो रोजगारीमा लगाउन वा जबरजस्ती गनन वा
बाध्य बनाउन हुँदैन।
5.

बेरोजगार सहायता पाउने अनधकाराः प्रत्येक बेरोजगार व्यश्चिलाई यस ऐन बमोश्चजम
बेरोजगार सहायता पाउने अनधकार हुनेछ।

6.

भेदभाव गनन नहुनाःे कसै ले पनन बेरोजगार व्यश्चिलाई रोजगार ददने सम्बन्धमा

प्रचनलत कानूनले कुनै खास वगन वा समुदायको लानग ववशेष व्यवस्था गरे को
अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यश्चिको उत्पश्चत्त, धमन, वणन, जात जानत, नलङ्ग, भाषा, क्षेत्र,
वैचाररक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गनन हुँदैन।

7.

रोजगारीबाट हटाउन नपाइनेाः (१) रोजगारीमा रहे को व्यश्चिलाई प्रचनलत कानून
बमोश्चजम बाहे क ववना कारण रोजगारीबाट हटाउन पाइने छै न।
(२) रोजगारीमा रहेको व्यश्चिलाई लागू हुने सेवा शतन सम्बन्धी कानून

बमोश्चजम बाहे क रोजगारीबाट हटाएमा त्यसरी हटाइएको व्यश्चिले आफू रोजगारीमा
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कायमै रहनको लानग कारण सवहत सम्बश्चन्धत रोजगार सेवा केन्रमा ननवेदन ददन
सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम ननवेदन प्राप्त भएमा रोजगार सेवा केन्रले

रोजगारीमा रहेको व्यश्चिलाई रोजगारबाट हटाउनु पनानको कारणबारे आवश्यक
जाँचबुझका लानग सम्बश्चन्धत स्थानीय तहमा पठाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोश्चजम पठाएको ननवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ
गदान ववना कारण रोजगारबाट हटाइएको दे श्चखएमा ननवेदकलाई काममा लगाई
राख्न रोजगारदातालाई सम्बश्चन्धत स्थानीय तहले ननदे शन ददन सक्नेछ।
8.

रोजगार कायनक्रम सञ्चालन गनेाः (१) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय
तहले यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ बेरोजगार व्यश्चिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गनन
आवश्यक रोजगार कायनक्रम सञ्चालन गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कायनक्रम सञ्चालन गदान मवहला, दनलत,
आनथनक रूपले ववपन्न व्यश्चि, शवहद पररवार र वेपत्ता पाररएका व्यश्चिका
पररवारलाइन प्राथनमकता ददनु पने छ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको कायनक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।

9.

ननणनय गने अनधकाराः

कुनै व्यश्चि बेरोजगार हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न

उठे मा सो कुराको ननणनय तोवकए बमोश्चजमको आधारमा सम्बश्चन्धत स्थानीय तहले
गनेछ।
पररच्छे द-३
रोजगार सेवा केन्र

10.

रोजगार सेवा केन्राः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सू चना प्रकाशन गरी
स्थानीय तह मातहत रही कायन गने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा
केन्र स्थापना गनेछ।
(२) रोजगार सेवा केन्रको कामको सङ्घीय तहबाट ननदे शन, समन्वय र
सहजीकरण गने श्चजम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको रोजगार सेवा केन्र सञ्चालन सम्बन्धी
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।
11.

ननवेदन ददनु पनेाः (१) यस ऐन बमोश्चजम न्यूनतम रोजगारमा सं लग्न हुन चाहने
बेरोजगार व्यश्चिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी तोवकए
बमोश्चजमको अवनधनभत्र तोवकए बमोश्चजमको ढाँचामा सम्बश्चन्धत रोजगार सेवा
केन्रमा आफ्नो वववरण सवहत ननवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप्त ननवेदन उपर रोजगार सेवा केन्रले

आवश्यक जाँचबुझ गरी वास्तववक बेरोजगार व्यश्चिको सूची तयार गरी अद्यावनधक
अनभलेख राख्नु पनेछ।
(३) रोजगार सेवा केन्रले उपदफा (२) बमोश्चजमको अद्यावनधक

अनभलेख तोवकए बमोश्चजम नेपाल सरकार र सम्बश्चन्धत प्रदे श सरकारलाई उपलव्ध
गराउनु पनेछ।
12.

जानकारी ददनु पनेाः (१) रोजगार सेवा केन्रमा दफा ११ बमोश्चजम ननवेदन ददएको
कुनै व्यश्चि दफा १६ बमोश्चजम रोजगारीको लानग नसफाररस नहुँदै ननजी प्रयासमा

अन्यत्र कतै रोजगारीमा सं लग्न भएमा वा स्वरोजगारमा लागेमा वा यस ऐन
बमोश्चजम प्रदान गररने रोजगारीमा सहभागी हुन वा बेरोजगार सहायता प्राप्त गनन
इच्छु क नरहेमा सो कुराको जानकारी ननजले यथाशीघ्र रोजगार सेवा केन्रलाई
ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कसै ले जानकारी गराएमा रोजगार सेवा

केन्रले त्यस्तो व्यश्चिको नाम बेरोजगार व्यश्चिको सूचीको अनभलेखबाट हटाउनु
पनेछ।
13.

रोजगारदाताको वववरण राख्नु पनेाः (१) रोजगार सेवा केन्रले आफ्नो क्षेत्रनभत्र
रहेका रोजगारदाताको सूची अद्यावनधक गरी राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सूची अद्यावनधक गने कायनमा रोजगार सेवा

केन्रले स्थानीय तहको अनतररि कुनै सरकारी वा गैरसरकारी ननकाय वा सङ्घ
सं स्थालाई सम्बश्चन्धत स्थानीय तहनभत्रका रोजगारदातालाई माग गररए बमोश्चजमको
वववरण उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोश्चजम रोजगार सेवा केन्रबाट लेखी आएमा

सम्बश्चन्धत सवै ननकायले आफू अन्तगनतका रोजगारदाताको वववरण वा आफूले

गरी आएको काम र त्यस्तो कामको लानग आवश्यक पने जनशश्चिको वववरण
तोवकएको ढाँचामा रोजगार सेवा केन्रमा उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(४) रोजगार सेवा केन्रले यस दफा बमोश्चजमको रोजगारदाताको वववरण
मन्त्रालय र सम्बश्चन्धत प्रदे श सरकारलाई पठाउनु पनेछ।
(५) रोजगारदाताको वववरण सङ्कलन तथा अद्यावनधक सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।
14.

श्रनमक माग गनन सक्नेाः (१) रोजगारदाताले कुनै कायनका लानग आफूलाई
आवश्यक पने श्रनमकको सङ्ख्या, योग्यता र अवनध खुलाई सोको सूचना रोजगार
सेवा केन्रलाई ददनेछ।
(२) रोजगारदाताले कुनै कायनका लानग स्थानीयस्तरमा आफूलाई
आवश्यक पने श्रनमक रोजगार सेवा केन्र माफनत माग गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम श्रनमक माग गदान तोवकए
बमोश्चजमको ढाँचामा श्रनमकको सङ्ख्या, श्रनमकको योग्यता, क्षमता, सीप र कामको
प्रकृनत खुलाई रोजगार सेवा केन्रमा लेखी पठाउनु पनेछ।

15.

रोजगार सूचना उपलब्ध गराउनेाः

रोजगार सेवा केन्रले आफ्नो क्षेत्रनभत्रका

रोजगारदाताहरूका लानग आवश्यक श्रनमकहरूको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार
व्यश्चिका लानग रोजगारीका अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पनेछ।

16.

बेरोजगार व्यश्चिलाई रोजगारी ददनु पनेाः (१) दफा १४ बमोश्चजम कुनै
रोजगारदाताबाट श्रनमक माग भएपनछ रोजगार सेवा केन्रले दफा ११ को उपदफा

(१) बमोश्चजम सूचीकृत बेरोजगार व्यश्चिलाई ननजको योग्यता, सीप र अनुभवका
आधारमा रोजगारीको लानग सम्बश्चन्धत रोजगारदाता समक्ष ले खी पठाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम रोजगारीको लानग पठाइएको व्यश्चिलाई
सरकारी वा सावनजननक क्षेत्रको रोजगारदाताले प्रचनलत कानून बमोश्चजम ननजको
योग्यता र सीप अनुसारको काममा लगाउनु पनेछ र ननजी क्षेत्रको रोजगारदाताले
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ननजको योग्यता र सीप अनुसारको उपलब्ध काममा लगाउन सक्नेछ। त्यस्तो
व्यश्चिले रोजगारदाताले लगाएको काम गनुन पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम रोजगारदाताले काममा लगाए बापत
उपलब्ध गराउने दै ननक ज्याला दर मन्त्रालयले तोके बमोश्चजम हुनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोश्चजम रोजगारदाताले लगाएको काम नगने
व्यश्चिलाई रोजगार सेवा केन्रले बेरोजगारको सूचीबाट हटाउनु पनेछ।
पररच्छे द-४
ननदे शक सनमनत
17.

ननदे शक सनमनताः (१) नागररकको रोजगारीको हकको सं रक्षण सम्बन्धी काम
कारबाहीको सञ्चालन, रे खदे ख तथा ननदे शन गनन दे हाय बमोश्चजमको एक ननदे शक
सनमनत रहनेछाः–
(क)

मन्त्री/राज्य

मन्त्री, श्रम, रोजगार

सामाश्चजक सुरक्षा मन्त्रालय
(ख)

- अध्यक्ष

सदस्य, राविय योजना आयोग (सम्बश्चन्धत
ववषय हेने)

(ग)

तथा

– सदस्य

सश्चचव, श्रम, रोजगार तथा सामाश्चजक सुरक्षा
मन्त्रालय

- सदस्य

(घ)

सश्चचव, अथन मन्त्रालय

-सदस्य

(ङ)

सश्चचव, प्रधानमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को
कायानलय (सम्बश्चन्धत ववषय हेने)

(च)

सश्चचव, उद्योग, वाश्चणज्य
मन्त्रालय

(छ)

आपूनतन
- सदस्य

सश्चचव, भौनतक पूवानधार तथा यातायात
मन्त्रालय

(ज)

तथा

-सदस्य

-सदस्य

सहसश्चचव, मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार
कायनक्रम हेने)
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- सदस्य-सश्चचव

(२) प्रदे श र स्थानीय तहमा तोवकए बमोश्चजम ननदे शक सनमनत रहनेछन्।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको सनमनतको सश्चचवालय मन्त्रालयमा
रहनेछ।
18.

सनमनतको बैठकाः (१) सनमनतको बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा
बस्नेछ।
(२) रोजगारदाता र श्रनमकको प्रनतनननधत्व हुने गरी कम्तीमा एक जना
मवहला सवहत दुइन जनालाइन सनमनतको बैठकमा आमन्त्रण गररनेछ।
(३) सनमनतको ननणनय सदस्य-सश्चचवले प्रमाश्चणत गरी राख्नु पनेछ।
(४) सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायनववनध सनमनत आफैंले ननधानरण गरे
बमोश्चजम हुनेछ।
(५) सनमनतको बैठक तथा ननणनयको कायानन्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।

19.

सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकाराः सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय
बमोश्चजम हुनेछाः–
(क)

श्रम बजारको माग र ववद्यमान जनशश्चिको उपलव्धताको
ववश्लेषण र प्रक्षेपण गने,

(ख)

बेरोजगार व्यश्चिका लानग रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था
गनन आवश्यक नीनत नेपाल सरकार समक्ष नसफाररस गने ,

(ग)

बेरोजगार व्यश्चिको अद्यावनधक अनभलेख तयार गने सम्बन्धमा
प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहलाई मागनदशनन गने ,

(घ)

बेरोजगार व्यश्चिलाई राज्यको तफनबाट उपलब्ध गराइने
बेरोजगार सहायता सम्बन्धी नीनत तथा कायनक्रम तयार गने ,

(ङ)

बेरोजगार व्यश्चिलाई प्रदान गररने ननवानह भत्ताको सम्बन्धमा
नेपाल सरकारलाई नीनतगत सुझाव ददने,

(च)

रोजगार कायनक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार तथा स्थानीय तह बीच समन्वय गने ,
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(छ)

बेरोजगार सहायता कायनक्रमको कायानन्वयनको मूल्याङ्कन गने।
पररच्छे द-५
बेरोजगार सहायता सम्बन्धी

२०.

बेरोजगार सहायता कायनक्रमाः (१) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले
बेरोजगार सहायताको लानग दे हाय बमोश्चजमको कायनक्रम गनेछाः–
(क)

रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सू चना उपलब्ध गराउने,

(ख)

रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गने,

(ग)

बैङ्क तथा ववत्तीय सं स्था माफनत् स्वरोजगारको लानग
सहुनलयतपूणन ऋण उपलब्ध गराउने,

(घ)

स्वरोजगार सृजना गने,

(ङ)

तोवकए बमोश्चजमका अन्य कायनक्रम गने।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको बेरोजगार सहायता कायनक्रम सम्बन्धी
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।
२१.

काम गनुन पनेाः (१) यस ऐन बमोश्चजमको बेरोजगार सहायता कायनक्रम अन्तगनतको
तालीम प्राप्त गरे को व्यश्चिले रोजगार सेवा केन्रले खटाएको स्थान वा क्षेत्रमा गई
तोवकए बमोश्चजमको काम गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम खटाएको क्षेत्रमा काम गनन नजाने वा
इन्कार गने व्यश्चिलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाई दफा २२ बमोश्चजमको ननवानह
भत्ता प्रदान गररने छै न।

२२.

ननवानह भत्ता ददनेाः (१) नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्रमा सूश्चचकृत बेरोजगार
व्यश्चिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आनथनक वषनमा

मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पाररश्रनमकको एक सय ददन बराबरको रकमको
पचास प्रनतशत रकम तोवकएको शतनको अधीनमा रही ननवानह भत्ता उपलब्ध
गराउनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भए तापनन कुनै बेरोजगार
व्यश्चिले एक आनथनक वषनमा एक सय ददनभन्दा कम अवनध मात्रै रोजगारी पाएमा
9

एक सय ददन पुग्न बाँकी अवनधको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पाररश्रनमकको
पचास प्रनतशत बराबरको रकम मात्र ननवानह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजम ननवानह भत्ता प्राप्त गने बेरोजगार व्यश्चिले
तोके बमोश्चजमको शतनको पालना गनुन पनेछ।
(४) यस दफा बमोश्चजमको ननवानह भत्ता दे हायको अवस्थामा मात्र
ददइनेछाः–
(क)

पररवारको कुनै पनन सदस्यले तोवकए बमोश्चजमको
रोजगारी नपाएमा,

(ख)

नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वावषनक आय भएका
पररवारलाई,

(ग)

पररवारको कुनै पनन सदस्य स्वरोजगार नभएमा,

(घ)

पररवारको

कुनै

सदस्य

वैदेश्चशक

रोजगारीमा

नगएकोमा।
स्पष्टीकरणाः

“वैदेश्चशक

रोजगारी” भन्नाले

नेपाल

सरकारबाट श्रम स्वीकृनत नलई ववदे शमा काम गनन
गएको अवस्था सम्झनु पछन।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भए तापनन सरकारी कोष

ु वा अन्तरानविय वा अन्तरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन वा अन्य कुनै
वा अन्य मुलक

सं स्थाबाट ननयनमत ननवृत्तभरण वा अवकाश सुववधा नलइरहे का वा सामाश्चजक सुरक्षा
कोष वा नेपाल सरकारको सहायता सम्बन्धी अन्य कोषबाट वा रोजगारदाता
ननयनमत रूपमा कुनै पनन वकनसमको सहायता प्राप्त गरे को व्यश्चिको पररवारलाई
ननवानह भत्ता ददइने छै न।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लानग “सरकारी कोष” भन्नाले दे हायको कुनै
कोष सम्झनु पछनाः–
(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको
सश्चञ्चत कोष वा अन्य सरकारी कोष,
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(ख)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको पूणन
वा आंश्चशक स्वानमत्व भएको स्थानीय सं स्थान, ननगम,
बोर्न, प्रानधकरण, प्रनतष्ठान वा यस्तै कुनै ननकायको
कोष,

(ग)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त
अनुदानबाट सञ्चानलत कोष,

(घ)

सावनजननक पद धारण गरे को व्यश्चिलाई ननवृत्तभरण
प्रदान गनन प्रचनलत कानून बमोश्चजम स्थापना भएको
कोष।

(६) यस दफा बमोश्चजम प्रदान गररने ननवानह भत्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।
२३.

बजेट सम्बन्धी व्यवस्थााः

यस ऐन बमोश्चजम सञ्चालन गररने कायनक्रमका लानग

आवश्यक पने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहको
वावषनक बजेट ववननयोजनबाट हुनेछ।
पररच्छे द-६
कसूर र सजाय
२४.

उजूरीाः (१) यस ऐन अन्तगनतको कसूर गरे को वा गनन लागेको थाहा पाउने
जोसुकैले पैँ तीस ददननभत्र सम्बश्चन्धत श्रम तथा रोजगार कायानलयमा उजूरी ददन
सक्नेछ।
(२) उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुनेछ।

२५.

कसूर गरे को मानननेाः कसै ले दे हाय बमोश्चजमको कायन गरे मा यस ऐन बमोश्चजम
कसूर गरे को मानननेछाः–
(क)

दफा ४ को उपदफा (३) ववपरीतको कायन गरे मा,

(ख)

प्रचनलत कानून बमोश्चजम बाहेक रोजगारी ददने व्यश्चिले दफा
६ ववपरीत भेदभाव गरे मा,

(ग)

रोजगारदाताले दफा ७ ववपरीत रोजगारीबाट हटाएमा,
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(घ)

यस ऐन बमोश्चजमको बेरोजगार सहायता वा ननवानह भत्ता प्राप्त
गनन झुट्टा वववरण पेश गरे मा,

(ङ)

जुन उद्देश्यको लानग बेरोजगार सहायता रकम नलइएको हो सो
उद्देश्यका लानग प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरे मा।

२६.

सजायाः (१) कसै ले दे हाय बमोश्चजमको कसूर गरे मा त्यस्तो कसूर गने व्यश्चि वा
सं स्थालाई श्रम तथा रोजगार कायानलयले कसूरको मात्रा हेरी दे हाय बमोश्चजमको
सजाय गनेछाः–
(क)

दफा २५ को खण्र् (क) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई
पच्चीस हजार रुपैयाँ जररबाना,

(ख)

दफा २५ को खण्र् (ख) र (ग) बमोश्चजमको कसूर
गनेलाई दश हजार रुपैयाँ जररबाना,

(ग)

दफा २५ को खण्र् (घ) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई
त्यस्तो बेरोजगार सहायता वा ननवानह भत्ता प्राप्त गरे को
भए सो रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको रकम
जररबाना,

(घ)

दफा २५ को खण्र् (ङ) बमोश्चजमको कसूर गनेलाई
बेरोजगार सहायता बापत प्राप्त गरे को रकम असूल
उपर गरी सोही बराबरको रकम जररबाना।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गररएको जररबाना तोवकएको अवनधनभत्र
ननतने व्यश्चि वा सं स्थालाई सम्बश्चन्धत स्थानीय तहले प्रदान गने सेवा सुववधामा
रोक लगाउन सम्बश्चन्धत श्रम तथा रोजगार कायानलयले लेखी पठाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको जररबाना सम्बश्चन्धत व्यश्चि वा सं स्थाबाट
सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ।
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(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भए तापनन यस ऐन
बमोश्चजमको कायन अन्य प्रचनलत कानून बमोश्चजम समेत कसूर माननने रहेछ भने
त्यस्तो कसूरमा सो कानून बमोश्चजम छु ट्टै मुद्दा चलाई सजाय गनन यस दफाको
व्यवस्थाले बाधा पने छै न र कसैले यस ऐन ववपरीत कुनै कायन गरे बापत ननजलाई
प्रचनलत कानून बमोश्चजम यस दफामा लेश्चखएभन्दा बवढ सजाय हुने रहेछ भने सोही
बमोश्चजमको सजाय हुनेछ।
२७.

पुनरावेदनाः (१) यस ऐन बमोश्चजम श्रम तथा रोजगार कायानलयले गरे को ननणनय
उपर श्चचत्त नबुझ्ने पक्षले ननणनय भएको नमनतले पैँ तीस ददननभत्र श्रम अदालतमा
पुनरावेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम श्रम अदालतबाट भएको ननणनय अश्चन्तम
हुनेछ।
पररच्छे द-७
ववववध

२८.

उपसनमनत वा कायनदल गठन गनन सक्नेाः (१) सनमनतले यस ऐनको कायानन्वयन
गनन आवश्यकता अनुसार उपसनमनत वा कायनदल गठन गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गदठत उपसनमनत वा कायनदलको कायन शतन
सनमनतले तोवकददए बमोश्चजम हुनेछ।

२९.

अनुगमन तथा ननरीक्षणाः यस ऐन बमोश्चजम सञ्चालन हुने कायनक्रमको मन्त्रालय,
प्रदे श र स्थानीय तहले ननयनमत रूपमा अनुगमन तथा ननरीक्षण गनेछ।

३०.

वावषनक प्रनतवेदनाः (१) मन्त्रालयले प्रत्येक आनथनक वषननभत्र सम्पन्न गरे का काम
कारबाहीको आनथनक वषन समाप्त भएको तीन मवहनानभत्र वावषनक प्रनतवेदन तयार
गरी प्रधानमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायानलयमा पेश गनुन पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश गरे को प्रनतवेदन प्रधानमन्त्री तथा
मश्चन्त्रपररषद्को कायानलयले सावनजननक गनेछ।
३१.

ननयम बनाउने अनधकाराः नेपाल सरकारले यस ऐनको कायानन्वयन गनन आवश्यक
ननयम बनाउन सक्नेछ।

३२.

ननदे श्चशका तथा कायनववनध बनाउन सक्नेाः मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत
बनेको ननयमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार ननदे श्चशका तथा कायनववनध
बनाई लागू गनन सक्नेछ।

भदौ २९, २०७५ मा बसेको प्रनतनननध सभाको बैठकले सं शोधन सवहत पाररत गरे को र
भदौ ३१, २०७५ मा बसेको राविय सभाको बैठकले यो ववधे यकलाई सं शोधनववना वफतान
पठाउने गरी पाररत गरे को व्यहोरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (१)
बमोश्चजम प्रमाश्चणत गदनछु ।

.......................

कृष्ण बहादुर महरा
सभामुख
प्रनतनननध सभा

प्रनतनननध

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाश्चणत

यो

ववधेयक

नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोश्चजम
प्रमाणीकरण गदनछु ।

नमनताः २०७५/०६/०२
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(ववद्यादे वी भण्र्ारी)
रािपनत

