
 

केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा 
श्रम ऐन, २०७४ मा संशोधन 

 

 

 

 

 

 

नपेाल सरकार 

कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय 

मसंहदरबार, काठमाडौं 



 

1 
 

केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

२०७५।११।१९ 

संवत ्२०७५ को ऐन नं. २८ 

केही नेपाल ऐनलार्इ संशोधन गनइ बनेको ऐन 

प्रस्तवना: प्रचमलत नेपाल ऐनमा समसामययक सधुार गनइ केही नेपाल 
ऐनलार्इ संशोधन गनइ वाञ्छनीय भएकोले, 

 सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "केही नपेाल ऐन 
संशोधन गने ऐन, २०७५" रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

४८. श्रम ऐन, २०७४ मा संशोधन: श्रम ऐन, २०७४ को,- 

(१)  दफा २ को,- 

(क)  खण्ड (घ) मा रहेका "श्रम कायाइलय" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "श्रम तथा रोजगार कायाइलय" 
भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

(ख) खण्ड (ट) मा रहेका "श्रम तथा रोजगार" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "श्रम, रोजगार तथा सामाक्षजक 
सरुिा" भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 

(ग) खण्ड (थ) मा रहेका "श्रम यवभाग" भने्न 
शब्दहरुको सट्टा "श्रम तथा व्यवसाय जन्य 
सरुिा यवभाग" भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 
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(२)  दफा २२ को उपदफा (३) पमछ देहाय बमोक्षजमको 
प्रमतबन्धात्मक वाकयांश थयपएको छ:- 

"तर नेपाल सरकारका यवमभन्न मन्रालय, यवभाग, 

लगानी बोडइ र नेपाल सरकारको पूणइ वा आकं्षशक 
स्वाममत्व भएका संघ, संस्था वा अन्य आमधकािरक 
मनकायहरुले नेपाल सरकार वा सम्बक्षन्धत मन्रालयको 
स्वीकृमत मलई गरेको लगानी सम्झौतामा उल्लेख भएको 
यवषयमा यस ऐन बमोक्षजम प्रायवमधक वा यवज्ञको रुपमा 
काम गनइ आउने यवदेशी नागिरकको हकमा यवज्ञापन 
प्रकाशन गनुइपने छैन ।" 

 (३) दफा ५३ को उपदफा (७) क्षझयकएको छ । 

 (४) दफा १०५ पमछ देहायको दफा १०५क. थयपएको छ:- 

"१०५क. प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार 
पिरषद गठन गनइ सकनेेः (१) यो ऐनको 
कायाइन्वयनको लामग सहजीकरण गनइ तथा 
प्रदेश तहमा श्रम िेरमा गनुइ पने सधुारको 
कामलाई व्यवक्षस्थत गनइको लामग प्रदेश 
सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार पिरषदको 
गठन गनइ सकनेछ । 

(२) प्रदेश श्रम सल्लाहकार 
पिरषदको गठन, संचालन तथा अन्य 
व्यवस्था प्रदेश सरकारले तोके वमोक्षजम 
हनुेछ ।" 

(५) दफा १०६ को उपदफा (४) मा रहेका "उपदफा (३) 
बमोक्षजम" भने्न शब्दहरुको सट्टा "यस दफा बमोक्षजम" 
भने्न शब्दहरु राक्षखएका छन ्। 
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(६) दफा १६६ को उपदफा (५) पमछ देहायका उपदफा 
(६) र (७) थयपएका छन:्- 

"(६) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगइत बनकेो 
मनयमावली बमोक्षजम यवभाग, कायाइलय वा यस ऐन 
बमोक्षजम मनणइय गनइ अमधकार प्राप्त अमधकारीले गरेको 
मनणइय सम्बक्षन्धत पिले कायाइन्वयन गनुइ पनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोक्षजम यवभाग, कायाइलय 
वा अमधकारीको मनणइय कायाइन्वयन नगने पिलाई 
यवभाग वा कायाइलयले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगइत 
बनेको मनयमावली बमोक्षजम कारबाही गनइ सकनेछ।" 

(७) दफा १७७ को दफा शीषइक पमछ शरुुमा अङ्क "(१)" 
थयपएको छ । 

(८) दफा १८३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) 
को सट्टा देहायका खण्ड (ख) र (ग) राक्षखएका छन:्- 

"(ख) औद्योमगक प्रक्षशिाथी तालीम ऐन, २०३९, 

(ग) मनवृक्षि कोष ऐन, २०४२" 

 
 


