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रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
प्रमाणीकरण मममि
२०७५।६।२
सं वि् २०७५ सालको ऐन नम्बर १७

रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िावना प्रत्येक नागररकलाई रोजगारीको हक सुमनश्चिि गनन, आफ्नो क्षमिा अनुसारको रोजगारी
छनौट गने अवसर प्रदान गनन िथा रोजगारीको शिन, अवस्था िथा बेरोजगार सहायिा सम्बन्धमा
आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारश्चम्भक
१.

संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस ऐनको नाम “रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहे को
छ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ।

2.

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

“िोवकएको” वा “िोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा
िोवकएको वा िोवकए बमोश्चजम सम्झनु पछन।

(ख)

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

(ग)

“न्यूनिम रोजगार” भन्नाले यस ऐन बमोश्चजम एक आमथनक वषनमा उपलब्ध
गराइने कम्िीमा एक सय ददनको न्यू निम रोजगार अवमध सम्झनु पछन।

(घ)

ु , धमनपत्र
ु ी,
“पररवार” भन्नाले एकासगोलमा बस्ने पमि, पत्नी, छोरा, छोरी, धमनपत्र
बाबु, आमा वा सौिे नी आमा सम्झनु पछन र सो शब्दले मनज आफैंले पालन
पोषण गनुन पने हजुरबुबा र हजुरआमालाई समेि जनाउँछ।

(ङ)

“बेरोजगार व्यश्चि” भन्नाले एक आमथनक वषनमा न्यू निम एक सय ददन
रोजगारमा सं लग्न नभएको वा कम्िीमा िोवकए बमोश्चजमको आय आजनन
हुने स्वरोजगारमा सं लग्न नरहे को अठार वषनदेश्चख उनान्साठी वषन उमेर
समूहको नागररक सम्झनु पछन।

(च)

“बेरोजगार सहायिा” भन्नाले बेरोजगार व्यश्चिलाई उपलब्ध गराइने दफा
२० बमोश्चजमको सहायिा कायनक्रम सम्झनु पछन।
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(छ)

“मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार िथा सामाश्चजक सुरक्षा
सम्बन्धी ववषय हे ने मन्त्रालय सम्झनु पछन।

(ज)

ँ ीको पररचालन
“स्वरोजगार” भन्नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान, स्रोि, साधन र पूज
गरी कुनै वस्िु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्िो वस्िु वा सेवाको व्यापार वा
कुनै उद्योग वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा त्यस्िै कुनै उद्यम वा आय
आजनन गने कायन सम्झनु पछन।

(झ)

“रोजगारदािा” भन्नाले बेरोजगार व्यश्चिलाई यस ऐन बमोश्चजम रोजगार ददने
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय िह र अन्िगनिका कायानलय िथा
मनकाय र सावनजमनक सं स्थान िथा सङ्गदठि सं स्था, उद्योग, प्रमिष्ठान िथा
कानून बमोश्चजम सञ्चालनमा रहेका रोजगारमूलक सं स्था सम्झनु पछन र सो
शब्दले मनजी रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यश्चिलाई समेि
जनाउँछ।

(ञ)

“रोजगार से वा केन्र” भन्नाले बेरोजगार व्यश्चिको सू चना सङ्कलन, रोजगारीका
अवसरहरूको पवहचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदािाको लामग श्रममक
उपलब्धिाको जानकारी र रोजगार सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गनन दफा
१० बमोश्चजम स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्र सम्झनु पछन।

(ट)

“समममि” भन्नाले दफा १७ बमोश्चजमको मनदे शक समममि सम्झनु पछन।

(ठ)

“स्थानीय िह” भन्नाले गाउँपामलका वा नगरपामलका सम्झनु पछन।
पररच्छे द-२
रोजगारीको अमधकार

3.

रोजगारीको अमधकार (१) प्रत्येक नागररकलाई रोजगारी पाउने अमधकार हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग प्रत्येक नागररकलाई यो ऐन वा प्रचमलि
कानूनको अधीनमा रही उश्चचि श्रम अभ्यासको अमधकार हुनेछ।

4.

रोजगारी छनौट गने अमधकार (१) प्रत्येक नागररकलाई आफूले चाहे को रोजगारी छनौट
गनन पाउने अमधकार हुनेछ।
(२) प्रत्येक नागररकलाई यो ऐन र प्रचमलि कानूनको अधीनमा रही योग्यिा र
क्षमिा अनुसार स्वेच्छाले रोजगार गनन पाउने र त्यस्िो रोजगारी छोड्न वा पररविनन गनन
पाउने अमधकार हुनेछ।
(३) कसैले पमन कुनै नागररकलाई मनजको इच्छा ववपरीि वा मनजले नचाहे को
रोजगारी गनन वा त्यस्िो रोजगारीमा लगाउन वा जबरजस्िी गनन वा बाध्य बनाउन हुँदैन।
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5.

बेरोजगार सहायिा पाउने अमधकार प्रत्येक बेरोजगार व्यश्चिलाई यस ऐन बमोश्चजम बेरोजगार
सहायिा पाउने अमधकार हुनेछ।

6.

भेदभाव गनन नहुने

कसैले पमन बेरोजगार व्यश्चिलाई रोजगार ददने सम्बन्धमा प्रचमलि

कानूनले कुनै खास वगन वा समुदायको लामग ववशेष व्यवस्था गरे को अवस्थामा बाहे क
त्यस्िो व्यश्चिको उत्पश्चत्त, धमन, वणन, जाि जामि, मलङ्ग, भाषा, क्षेत्र, वैचाररक आस्था वा यस्िै
कुनै आधारमा भेदभाव गनन हुँदैन।
7.

रोजगारीबाट हटाउन नपाइने (१) रोजगारीमा रहे को व्यश्चिलाई प्रचमलि कानून बमोश्चजम
बाहेक ववना कारण रोजगारीबाट हटाउन पाइने छै न।
(२) रोजगारीमा रहे को व्यश्चिलाई लागू हुने सेवा शिन सम्बन्धी कानून बमोश्चजम
बाहेक रोजगारीबाट हटाएमा त्यसरी हटाइएको व्यश्चिले आफू रोजगारीमा कायमै रहनको
लामग कारण सवहि सम्बश्चन्धि रोजगार सेवा केन्रमा मनवेदन ददन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम मनवेदन प्राप्त भएमा रोजगार सेवा केन्रले रोजगारीमा
रहेको व्यश्चिलाई रोजगारबाट हटाउनु पनानको कारणबारे आवश्यक जाँचबुझका लामग
सम्बश्चन्धि स्थानीय िहमा पठाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोश्चजम पठाएको मनवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गदान ववना
कारण रोजगारबाट हटाइएको दे श्चखएमा मनवेदकलाई काममा लगाई राख्न रोजगारदािालाई
सम्बश्चन्धि स्थानीय िहले मनदे शन ददन सक्नेछ।

8.

रोजगार कायनक्रम सञ्चालन गने

(१) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िथा स्थानीय िहले

यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ बेरोजगार व्यश्चिलाई न्यूनिम रोजगार प्रदान गनन आवश्यक रोजगार
कायनक्रम सञ्चालन गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कायनक्रम सञ्चालन गदान मवहला, दमलि, आमथनक रूपले
ववपन्न व्यश्चि, शवहद पररवार र वेपत्ता पाररएका व्यश्चिका पररवारलाइन प्राथममकिा ददनु
पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको कायनक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए
बमोश्चजम हुनेछ।
9.

मनणनय गने अमधकार

कुनै व्यश्चि बेरोजगार हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठे मा सो

कुराको मनणनय िोवकए बमोश्चजमको आधारमा सम्बश्चन्धि स्थानीय िहले गनेछ।
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पररच्छे द-३
रोजगार सेवा केन्र
10.

रोजगार सेवा केन्र (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय
िह मािहि रही कायन गने गरी प्रत्येक स्थानीय िहमा एक रोजगार सेवा केन्र स्थापना
गनेछ।
(२) रोजगार से वा केन्रको कामको सङ्घीय िहबाट मनदे शन, समन्वय र सहजीकरण
गने श्चजम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको रोजगार सेवा केन्र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
िोवकए बमोश्चजम हुनेछ।

11.

मनवेदन ददनु पने (१) यस ऐन बमोश्चजम न्यू निम रोजगारमा सं लग्न हुन चाहने बेरोजगार
व्यश्चिले आफूसँग भएको सीप, योग्यिा वा क्षमिा उल्ले ख गरी िोवकए बमोश्चजमको
अवमधमभत्र िोवकए बमोश्चजमको ढाँचामा सम्बश्चन्धि रोजगार से वा केन्रमा आफ्नो वववरण
सवहि मनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप्त मनवेदन उपर रोजगार सेवा केन्रले आवश्यक
जाँचबुझ गरी वास्िववक बेरोजगार व्यश्चिको सूची ियार गरी अद्यावमधक अमभले ख राख्नु
पनेछ।
(३) रोजगार सेवा केन्रले उपदफा (२) बमोश्चजमको अद्यावमधक अमभले ख िोवकए
बमोश्चजम नेपाल सरकार र सम्बश्चन्धि प्रदे श सरकारलाई उपलव्ध गराउनु पनेछ।

12.

जानकारी ददनु पने (१) रोजगार सेवा केन्रमा दफा ११ बमोश्चजम मनवेदन ददएको कुनै
व्यश्चि दफा १६ बमोश्चजम रोजगारीको लामग मसफाररस नहुँदै मनजी प्रयासमा अन्यत्र किै
रोजगारीमा सं लग्न भएमा वा स्वरोजगारमा लागेमा वा यस ऐन बमोश्चजम प्रदान गररने
रोजगारीमा सहभागी हुन वा बेरोजगार सहायिा प्राप्त गनन इच्छु क नरहे मा सो कुराको
जानकारी मनजले यथाशीघ्र रोजगार सेवा केन्रलाई ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कसैले जानकारी गराएमा रोजगार सेवा केन्रले त्यस्िो
व्यश्चिको नाम बेरोजगार व्यश्चिको सूचीको अमभलेखबाट हटाउनु पनेछ।

13.

रोजगारदािाको वववरण राख्नु पने

(१) रोजगार सेवा केन्रले आफ्नो क्षेत्रमभत्र रहे का

रोजगारदािाको सूची अद्यावमधक गरी राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सूची अद्यावमधक गने कायनमा रोजगार सेवा केन्रले
स्थानीय िहको अमिररि कुनै सरकारी वा गैरसरकारी मनकाय वा सङ्घ सं स्थालाई सम्बश्चन्धि
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स्थानीय िहमभत्रका रोजगारदािालाई माग गररए बमोश्चजमको वववरण उपलब्ध गराउन ले खी
पठाउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम रोजगार सेवा केन्रबाट ले खी आएमा सम्बश्चन्धि सवै
मनकायले आफू अन्िगनिका रोजगारदािाको वववरण वा आफूले गरी आएको काम र त्यस्िो
कामको लामग आवश्यक पने जनशश्चिको वववरण िोवकएको ढाँचामा रोजगार सेवा केन्रमा
उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(४) रोजगार सेवा केन्रले यस दफा बमोश्चजमको रोजगारदािाको वववरण मन्त्रालय
र सम्बश्चन्धि प्रदे श सरकारलाई पठाउनु पनेछ।
(५) रोजगारदािाको वववरण सङ्कलन िथा अद्यावमधक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
िोवकए बमोश्चजम हुनेछ।
14.

श्रममक माग गनन सक्ने (१) रोजगारदािाले कुनै कायनका लामग आफूलाई आवश्यक पने
श्रममकको सङ्ख्या, योग्यिा र अवमध खुलाई सोको सूचना रोजगार से वा केन्रलाई ददनेछ।
(२) रोजगारदािाले कुनै कायनका लामग स्थानीयस्िरमा आफूलाई आवश्यक पने
श्रममक रोजगार सेवा केन्र माफनि माग गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम श्रममक माग गदान िोवकए बमोश्चजमको ढाँचामा
श्रममकको सङ्ख्या, श्रममकको योग्यिा, क्षमिा, सीप र कामको प्रकृमि खुलाई रोजगार सेवा
केन्रमा लेखी पठाउनु पनेछ।

15.

रोजगार

सूचना

उपलब्ध

गराउने

रोजगार

सेवा

केन्रले

आफ्नो

क्षेत्रमभत्रका

रोजगारदािाहरूका लामग आवश्यक श्रममकहरूको उपलब्धिा र सूचीकृि बेरोजगार
व्यश्चिका लामग रोजगारीका अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पनेछ।
16.

बेरोजगार व्यश्चिलाई रोजगारी ददनु पने (१) दफा १४ बमोश्चजम कुनै रोजगारदािाबाट
श्रममक माग भएपमछ रोजगार से वा केन्रले दफा ११ को उपदफा (१) बमोश्चजम सूचीकृि
बेरोजगार व्यश्चिलाई मनजको योग्यिा, सीप र अनुभवका आधारमा रोजगारीको लामग
सम्बश्चन्धि रोजगारदािा समक्ष ले खी पठाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम रोजगारीको लामग पठाइएको व्यश्चिलाई सरकारी वा
सावनजमनक क्षेत्रको रोजगारदािाले प्रचमलि कानून बमोश्चजम मनजको योग्यिा र सीप
अनुसारको काममा लगाउनु पनेछ र मनजी क्षेत्रको रोजगारदािाले मनजको योग्यिा र सीप
अनुसारको उपलब्ध काममा लगाउन सक्नेछ। त्यस्िो व्यश्चिले रोजगारदािाले लगाएको
काम गनुन पनेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोश्चजम रोजगारदािाले काममा लगाए बापि उपलब्ध गराउने
दै मनक ज्याला दर मन्त्रालयले िोके बमोश्चजम हुनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोश्चजम रोजगारदािाले लगाएको काम नगने व्यश्चिलाई रोजगार
सेवा केन्रले बेरोजगारको सूचीबाट हटाउनु पनेछ।
पररच्छे द-४
मनदे शक समममि
17.

मनदे शक समममि (१) नागररकको रोजगारीको हकको सं रक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीको
सञ्चालन, रे खदे ख िथा मनदे शन गनन दे हाय बमोश्चजमको एक मनदे शक समममि रहनेछ –
(क)

मन्त्री/राज्य मन्त्री, श्रम, रोजगार िथा सामाश्चजक
सुरक्षा मन्त्रालय

- अध्यक्ष

(ख)

सदस्य, राविय योजना आयोग (सम्बश्चन्धि ववषय हे ने) – सदस्य

(ग)

सश्चचव, श्रम, रोजगार िथा सामाश्चजक सुरक्षा मन्त्रालय- सदस्य

(घ)

सश्चचव, अथन मन्त्रालय

(ङ)

सश्चचव, प्रधानमन्त्री िथा मश्चन्त्रपररषद्को कायानलय

-सदस्य

(सम्बश्चन्धि ववषय हे ने)
(च)

सश्चचव, उद्योग, वाश्चणज्य िथा आपूमिन मन्त्रालय

(छ)

सश्चचव, भौमिक पूवानधार िथा यािायाि मन्त्रालय

(ज)

सहसश्चचव, मन्त्रालय
(प्रधानमन्त्री रोजगार कायनक्रम हे ने)

-सदस्य
- सदस्य
-सदस्य
- सदस्य-सश्चचव

(२) प्रदे श र स्थानीय िहमा िोवकए बमोश्चजम मनदे शक समममि रहनेछन्।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको समममिको सश्चचवालय मन्त्रालयमा रहनेछ।
18.

समममिको बैठक (१) समममिको बैठक अध्यक्षले िोकेको मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(२) रोजगारदािा र श्रममकको प्रमिमनमधत्व हुने गरी कम्िीमा एक जना मवहला
सवहि दुइन जनालाइन समममिको बैठकमा आमन्त्रण गररनेछ।
(३) समममिको मनणनय सदस्य-सश्चचवले प्रमाश्चणि गरी राख्नु पनेछ।
(४) समममिको बैठक सम्बन्धी कायनववमध समममि आफैंले मनधानरण गरे बमोश्चजम
हुनेछ।
(५) समममिको बैठक िथा मनणनयको कायानन्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए
बमोश्चजम हुनेछ।
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19.

समममिको काम, किनव्य र अमधकार समममिको काम, किनव्य र अमधकार दे हाय बमोश्चजम
हुनेछ –
(क)

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

(ख)

बेरोजगार व्यश्चिका लामग रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गनन आवश्यक
नीमि नेपाल सरकार समक्ष मसफाररस गने,

(ग)

बेरोजगार व्यश्चिको अद्यावमधक अमभले ख ियार गने सम्बन्धमा प्रदे श सरकार
िथा स्थानीय िहलाई मागनदशनन गने ,

(घ)

बेरोजगार व्यश्चिलाई राज्यको िफनबाट उपलब्ध गराइने बेरोजगार सहायिा
सम्बन्धी नीमि िथा कायनक्रम ियार गने ,

(ङ)

बेरोजगार व्यश्चिलाई प्रदान गररने मनवानह भत्ताको सम्बन्धमा नेपाल
सरकारलाई नीमिगि सुझाव ददने,

(च)

रोजगार कायनक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िथा
स्थानीय िह बीच समन्वय गने,

(छ)

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

२०.

बेरोजगार सहायिा कायनक्रम (१) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय िहले बेरोजगार
सहायिाको लामग दे हाय बमोश्चजमको कायनक्रम गनेछ –
(क)

रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने,

(ख)

रोजगारमूलक िथा सीपमूलक िालीम प्रदान गने,

(ग)

बैङ्क िथा ववत्तीय सं स्था माफनि् स्वरोजगारको लामग सहुमलयिपूण न
ऋण उपलब्ध गराउने,

(घ)

स्वरोजगार सृजना गने ,

(ङ)

िोवकए बमोश्चजमका अन्य कायनक्रम गने।

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

काम गनुन पने (१) यस ऐन बमोश्चजमको बेरोजगार सहायिा कायनक्रम अन्िगनिको िालीम
प्राप्त गरे को व्यश्चिले रोजगार सेवा केन्रले खटाएको स्थान वा क्षेत्रमा गई िोवकए
बमोश्चजमको काम गनुन पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम खटाएको क्षेत्रमा काम गनन नजाने वा इन्कार गने
व्यश्चिलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाई दफा २२ बमोश्चजमको मनवानह भत्ता प्रदान गररने छै न।
२२.

मनवानह भत्ता ददने (१) नेपाल सरकारले रोजगार से वा केन्रमा सूश्चचकृि बेरोजगार व्यश्चिलाई
न्यूनिम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आमथनक वषनमा मन्त्रालयले िोकेको न्यू निम
पाररश्रममकको एक सय ददन बराबरको रकमको पचास प्रमिशि रकम िोवकएको शिनको
अधीनमा रही मनवानह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले श्चखएको भए िापमन कुनै बेरोजगार व्यश्चिले
एक आमथनक वषनमा एक सय ददनभन्दा कम अवमध मात्रै रोजगारी पाएमा एक सय ददन
पुग्न बाँकी अवमधको मन्त्रालयले िोकेको न्यू निम पाररश्रममकको पचास प्रमिशि बराबरको
रकम मात्र मनवानह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजम मनवानह भत्ता प्राप्त गने बेरोजगार व्यश्चिले िोके
बमोश्चजमको शिनको पालना गनुन पनेछ।
(४) यस दफा बमोश्चजमको मनवानह भत्ता दे हायको अवस्थामा मात्र ददइनेछ –
(क)

पररवारको कुनै पमन सदस्यले िोवकए बमोश्चजमको रोजगारी नपाएमा,

(ख)

नेपाल सरकारले िोकेभन्दा कम वावषनक आय भएका पररवारलाई,

(ग)

पररवारको कुनै पमन सदस्य स्वरोजगार नभएमा,

(घ)

पररवारको कुनै सदस्य वैदेश्चशक रोजगारीमा नगएकोमा।
स्पष्टीकरण

“वैदेश्चशक रोजगारी” भन्नाले नेपाल सरकारबाट श्रम

स्वीकृमि मलई ववदे शमा काम गनन गएको अवस्था सम्झनु पछन।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले श्चखएको भए िापमन सरकारी कोष वा अन्य
ु वा अन्िरानविय वा अन्िरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन वा अन्य कुनै सं स्थाबाट मनयममि
मुलक
मनवृत्तभरण वा अवकाश सुववधा मलइरहे का वा सामाश्चजक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको
सहायिा सम्बन्धी अन्य कोषबाट वा रोजगारदािा मनयममि रूपमा कुनै पमन वकमसमको
सहायिा प्राप्त गरे को व्यश्चिको पररवारलाई मनवानह भत्ता ददइने छै न।
स्पष्टीकरण यस दफाको प्रयोजनको लामग “सरकारी कोष” भन्नाले दे हायको कुनै कोष
सम्झनु पछन –
(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको सश्चञ्चि कोष वा
अन्य सरकारी कोष,
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(ख)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको पूण न वा आंश्चशक
स्वाममत्व भएको स्थानीय सं स्थान, मनगम, बोर्न, प्रामधकरण, प्रमिष्ठान वा
यस्िै कुनै मनकायको कोष,

(ग)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहबाट प्राप्त अनुदानबाट
सञ्चामलि कोष,

(घ)

सावनजमनक पद धारण गरे को व्यश्चिलाई मनवृत्तभरण प्रदान गनन
प्रचमलि कानून बमोश्चजम स्थापना भएको कोष।

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

बजेट सम्बन्धी व्यवस्था

यस ऐन बमोश्चजम सञ्चालन गररने कायनक्रमका लामग आवश्यक

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

उजूरी (१) यस ऐन अन्िगनिको कसूर गरे को वा गनन लागेको थाहा पाउने जोसुकैले पैँ िीस
ददनमभत्र सम्बश्चन्धि श्रम िथा रोजगार कायानलयमा उजूरी ददन सक्नेछ।
(२) उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोश्चजम हुनेछ।

२५.

कसूर गरे को मामनने कसैले दे हाय बमोश्चजमको कायन गरे मा यस ऐन बमोश्चजम कसूर गरे को
मामननेछ –
(क)

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

(ख)

प्रचमलि कानून बमोश्चजम बाहे क रोजगारी ददने व्यश्चिले दफा ६ ववपरीि
भेदभाव गरे मा,

(ग)

रोजगारदािाले दफा ७ ववपरीि रोजगारीबाट हटाएमा,

(घ)

यस ऐन बमोश्चजमको बेरोजगार सहायिा वा मनवानह भत्ता प्राप्त गनन झुट्टा
वववरण पेश गरे मा,

(ङ)

जुन उद्देश्यको लामग बेरोजगार सहायिा रकम मलइएको हो सो उद्देश्यका
लामग प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरे मा।

२६.

सजाय (१) कसै ले दे हाय बमोश्चजमको कसूर गरे मा त्यस्िो कसूर गने व्यश्चि वा सं स्थालाई
श्रम िथा रोजगार कायानलयले कसूरको मात्रा हे री दे हाय बमोश्चजमको सजाय गनेछ –
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(क)

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

(ख)

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

(ग)

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

(घ)

दफा २५ को खण्र् (ङ) बमोश्चजमको कसूर गने लाई बेरोजगार
सहायिा बापि प्राप्त गरे को रकम असूल उपर गरी सोही बराबरको
रकम जररबाना।

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गररएको जररबाना िोवकएको अवमधमभत्र नमिने व्यश्चि
वा सं स्थालाई सम्बश्चन्धि स्थानीय िहले प्रदान गने सेवा सुववधामा रोक लगाउन सम्बश्चन्धि
श्रम िथा रोजगार कायानलयले ले खी पठाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको जररबाना सम्बश्चन्धि व्यश्चि वा सं स्थाबाट सरकारी
बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले श्चखएको भए िापमन यस ऐन बमोश्चजमको
कायन अन्य प्रचमलि कानून बमोश्चजम समेि कसूर मामनने रहे छ भने त्यस्िो कसूरमा सो
कानून बमोश्चजम छु ट्टै मुद्दा चलाई सजाय गनन यस दफाको व्यवस्थाले बाधा पने छै न र
कसैले यस ऐन ववपरीि कुनै कायन गरे बापि मनजलाई प्रचमलि कानून बमोश्चजम यस दफामा
लेश्चखएभन्दा बवढ सजाय हुने रहेछ भने सोही बमोश्चजमको सजाय हुनेछ।
२७.

पुनरावेदन (१) यस ऐन बमोश्चजम श्रम िथा रोजगार कायानलयले गरे को मनणनय उपर श्चचत्त
नबुझ्ने पक्षले मनणनय भएको मममिले पैँिीस ददनमभत्र श्रम अदालिमा पुनरावेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम श्रम अदालिबाट भएको मनणनय अश्चन्िम हुनेछ।
पररच्छे द-७
ववववध

२८.

उपसमममि वा कायनदल गठन गनन सक्ने

(१) समममिले यस ऐनको कायानन्वयन गनन

आवश्यकिा अनुसार उपसमममि वा कायनदल गठन गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गदठि उपसमममि वा कायनदलको कायन शिन समममिले
िोवकददए बमोश्चजम हुनेछ।
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२९.

अनुगमन िथा मनरीक्षण यस ऐन बमोश्चजम सञ्चालन हुने कायनक्रमको मन्त्रालय, प्रदे श र
स्थानीय िहले मनयममि रूपमा अनुगमन िथा मनरीक्षण गनेछ।

३०.

वावषनक प्रमिवेदन (१) मन्त्रालयले प्रत्येक आमथनक वषनमभत्र सम्पन्न गरे का काम कारबाहीको
आमथनक वषन समाप्त भएको िीन मवहनामभत्र वावषनक प्रमिवेदन ियार गरी प्रधानमन्त्री िथा
मश्चन्त्रपररषद्को कायानलयमा पेश गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश गरे को प्रमिवेदन प्रधानमन्त्री िथा मश्चन्त्रपररषद्को
कायानलयले सावनजमनक गनेछ।

३१.

मनयम बनाउने अमधकार नेपाल सरकारले यस ऐनको कायानन्वयन गनन आवश्यक मनयम
बनाउन सक्नेछ।

३२.

मनदे श्चशका िथा कायनववमध बनाउन सक्ने मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको
मनयमको अधीनमा रही आवश्यकिा अनुसार मनदे श्चशका िथा कायनववमध बनाई लागू गनन
सक्नेछ।
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