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कार्यस्थलमा हुने र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार (ननवारण) ऐन, २०७१ लाई सं शोधन गनय बनेको ववधेर्क
प्रस्तावना :
भएकोले,

कार्यस्थलमा हुने र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार (ननवारण) ऐन, २०७१ लाई सं शोधन गनय वाञ्छनीर्

सं घीर् सं सदले र्ो ऐन बनाएको छ।
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “कार्यस्थलमा हुने र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार (ननवारण)
(पवहलो सं शोधन) ऐन, २०७९" रहेको छ।

(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

कार्यस्थलमा हुने र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार (ननवारण) ऐन, २०७१ को दफा २ मा सं शोधन:

कार्यस्थलमा हुने र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार (ननवारण) ऐन, २०७१ (र्स पनछ "मूल ऐन" भननएको) को
दफा २ को,(१)

खण्ड (ख) मा रहेका "सम्झनु पछय" भन्ने शदहदहरु पनछ "र सो शदहदले सामुदावर्क

ववद्यालर्मा कार्यरत क्षशिक, कमयचारी, ववद्यालर् र्वर्वस्थापन सनमनतका सदस्र् र
कार्यस्थलमा रहेका प्रक्षशिाथी समेतलाई जनाउँछ" भन्ने शदहदहरु थवपएका छन्।

(२)

खण्ड (ग) को,(क)

उपखण्ड (१) पनछ दे हार्को स्पष्टीकरण थवपएको छः"स्पष्टीकरणः र्स उपखण्डको प्रर्ोजनको लानग "सरकारी ननकार्"

भन्नाले सं घप प्रदे श र स्थानीर् तहका कार्ायलर् वा ननकार् सम्झनु पछय।"
(ख)

उपखण्ड (४) पनछ दे हार्को उपखण्ड (५) थवपएको छः"(५)

३.

सामुदावर्क ववद्यालर्।"

मूल ऐनको दफा ४ मा सं शोधनः मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा रहेका ",कुनै

वकनसमको दबाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्सावहत गरी" भन्ने शदहदहरुको सटा "पकुनै
वकसीमले" भन्ने शदहदहरु राक्षखएका छन्।

४.

मूल ऐनको दफा ५ मा सं शोधनः मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) को,(१) खण्ड (क) पनछ दे हार्को खण्ड (क१) थवपएको छः"(क१) कार्यस्थलमा र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार हुन नसक्ने गरी काम गनय र सेवा ददन सुरक्षित
वातावरण सृजना गने,"
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(२) खण्ड (ख) को सटा दे हार्को खण्ड (ख) राक्षखएको छः"(ख) र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार हुन नददन कमयचारीका लानग समर् समर्मा अनभमुखीकरण तथा
सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गने तथा सेवाग्राहीलाई सजग गराउने,"

(३) खण्ड (ङ) को सटा दे हार्को खण्ड (ङ) राक्षखएको छःु ाई गने।"
"(ङ) कार्यस्थलमा गुनासो पेविका राख्ने र प्राप्त भएका गुनासोको सुनव
५.

मूल ऐनको दफा ७ मा सं शोधनः मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रमाण

६.

मूल ऐनको दफा ८ मा सं शोधनः मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) पनछ दे हार्को उपदफा

सवहत" भन्ने शदहदहरु क्षझवकएका छन्।

(२क) थवपएको छ:-

"(२क) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापनन एकपिक
र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहारमा सजार् पाएको र्वर्क्षिले पुनः र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार गरे मा नमलापत्र
गनय सवकने छै न।"
७.

मूल ऐनको दफा ९ मा सं शोधनः मूल ऐनको दफा ९ को,(१) उपदफा (७) पनछ दे हार्को उपदफा (७क.) थवपएको छः"(७क.) र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहारबाि पीनडत कमयचारी वा सेवाग्राहीलाई मनोववमशय वा
मनोवैज्ञाननक सेवा उपलदहध गराउनुपने दे क्षखएमा उजुरी सुन्ने अनधकारीले प्रचनलत कानून
बमोक्षजम स्थापना भएको सेवा केन्रमा त्र्स्तो सेवा उपलदहध गराउन पठाउन सक्नेछ।"
(२) उपदफा (८) को सटा दे हार्को उपदफा (८) राक्षखएको छः"(८) र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार गरे को प्रमाक्षणत भएको कुनै कमयचारीलाई ननजको सेवा
शतय सम्बन्धी प्रचनलत कानून बमोक्षजम ववभागीर् कारबाही गरी र्वर्वस्थापकले त्र्स्तो
कमयचारीलाई सो कार्ायलर्बाि अन्र्त्र कामकाज गने गरी र्वर्वस्थापन गनुय पनेछ।"
(३) उपदफा (८) पनछ दे हार्का उपदफा (९) र (१०) थवपएका छन्:"(९) उपदफा (८) बमोक्षजम ववभागीर् कारबाही गनय सम्बक्षन्धत ननकार् वा
कार्ायलर्को कमयचारीको सेवा शतय सम्बन्धी कानूनमा र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार गरे कोमा
ववभागीर् कारबाही हुने र्वर्वस्था रहेनछ भने त्र्स्तो कानूनमा सो र्वर्वस्था समावेश

नभएसम्मका लानग र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार गने कमयचारीलाई दुई वर्यदेक्षख पाँच वर्यसम्म
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बढु वा रोक्का वा दुई दे क्षख पाँच तलब बृवि रोक्का हुने गरी र्स ऐन बमोक्षजम ववभागीर्
कारबाही गनुय पनेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोक्षजम ववभागीर् कारबाही हुन नसक्ने कुनै कमयचारी वा

र्वर्वस्थापकले र्ौन दुर्वर्यवहार गरे को प्रमाक्षणत भएमा ननजलाई सो पदबाि मुि गने
आधार मानी सम्बक्षन्धत ननकार्ले कारबाही गनुय पनेछ।"
८.

मूल ऐनको दफा १२ मा सं शोधनः मूल ऐनको दफा १२ को उपदफा (३) पनछ दे हार्को
उपदफा (३क) थवपएको छः-

"(३क) कसैले दफा १७क. ववपरीत काम गरे मा छ मवहनासम्म कैद वा पचास

हजार रुपैर्ासम्म जररवाना हुनेछ ।"
९.

मूल ऐनमा दफा १७क. थपः मूल ऐनको दफा १७ पनछ दे हार्को दफा १७क. थवपएको छः"१७क. गोप्र् रहनेः (१) दफा ६ बमोक्षजमको गुनासो र दफा ७ बमोक्षजमको उजुरीको

ववर्र्वस्तु, पीनडत, प्रनतवादी र सािीको पवहचान, नमलापत्र, र्वर्वस्थापक र उजुरी सुन्ने
ु ाई वा कारबाही गोप्र् हुनेछ ।
अनधकारीले र्स ऐन बमोक्षजम गरे को सुनव

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापनन दफा 6 बमोक्षजमको

गुनासोप दफा 7 बमोक्षजम पनय आएको उजुरीप वपडीतको सं ख्र्ा र उजुरीको कारवाहीको
अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी ददन सवकनेछ।"
१०.

मूल ऐनको दफा २२ मा सं शोधनः मूल ऐनको दफा २२ को सटा दे हार्को दफा २२ राक्षखएको
छः"२२.

ननर्म बनाउने अनधकारः (१) र्स ऐनको कार्ायन्वर्न गनय नेपाल सरकारले
आवश्र्क ननर्महरु बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को सवयसामान्र्तामा प्रनतकूल असर नपने गरी

दे हार्का ववर्र्मा ननर्महरु बनाउन सवकनेछःु ाई सम्बन्धी,
(क) गुनासो सुनव

(ख) उजुरीकतायको सं रिण सम्बन्धीप
(ग)

नमलापत्र सम्बन्धीप

(घ) ननरीिण तथा अनुगमन सम्बन्धीप
(ङ) उजुरीको ढाँचा तोक्ने सम्बन्धी,

(च) र्ौनजन्र् दुर्वर्यवहार सम्बन्धी अन्र् ववर्र् ।"
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