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१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनत 

नेपालमा श्रमको मयावददत र सरुजक्षत व्यवस्थापनबाट रोिगारी सिृना, रोिगारीका लानग सीपयकु्त आवश्यक 
िनशजक्तको ववकास, श्रमको क्षेरमा सामाजिक सरुक्षा र व्यवसायिन्य स्वास््य र सरुक्षाको प्रवर्द्वन, बालश्रम 
ननवारण लगायतका काम मन्रालयबाट हुुँदै आएको छ । वैदेजशक रोिगारीलाई सरुजक्षत, मयावददत र व्यवजस्थत 
बनाउन ुर वैदेजशक रोिगारबाट आजिवत सीप, प्रववनध र पुुँिीको उपयोगबाट आन्तररक रोिगारी प्रवर्द्वन गनुव पनन 
यस मन्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ । 

मन्रालयको स्थापना हनु ुअजि वव.सिं.२०२८ मा श्रम सम्बन्धी मानमला हेनव उद्योग मन्रालय अन्तगवत श्रम 
ववभागको स्थापना भएको नथयो । श्रम ववभाग स्थापना भएको एक दशक पनछ वव.सिं. २०३८ मा श्रम तथा 
समािकल्याण मन्रालयको स्थापना भयो । नेपाल सरकारको कायवववभािन ननयमावली पररवतवन भर्व वव.सिं.२०५२ 
मा समाि कल्याणको क्षेर अलग गरी श्रम मन्रालय मार कायम भएकोमा वव.सिं.२०५७ मा यातायात 
व्यवस्थापनको क्षरे समेत समायोिन भर् श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय कायम हनु गयो । यसै क्रममा 
वव.स.२०६९ मा यातायात व्यवस्थाको क्षरे अन्यर लनग श्रम तथा रोिगार मन्रालय नामाकरण भयो । पनुः 
वव.सिं. २०७४ मा कायवक्षेर ववस्तार भर्व श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा मन्रालय कायम भएको छ ।  

2. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार 
 नेपाल सरकार कायवववभािन ननयमावली,२०७४ अनसुार श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा मन्रालयको 
कायवक्षेर देहाय बमोजिम रहेको छ:  

क. श्रम तथा रोिगार सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन, 

ि. वैदेजशक रोिगार सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, व्यवस्थापन र ननयमन, 

ग. श्रनमक तथा कामदारको सामाजिक सरुक्षा र सामाजिक सरुक्षा कोष सञ्चालन सम्बन्धी नीनत, 
कानून, मापदण्ड र ननयमन, 

ि. औद्योनगक वववाद समाधान, 

ङ. रोिगार सम्बन्धी त्यािंक, अध्ययन र अनसुन्धान, 

च. श्रम तथा व्यवसायिन्य सरुक्षा ननरीक्षण र श्रम सम्बन्ध सम्बन्धी आयोग, 

छ. रोिगार उन्मिु सीपमूलक एवम ्व्यवसावयक तानलम नीनत, 

ि. टे्रडयनुनयन सम्बन्धी एवककृत कानून र ननयमन, 

झ. बालश्रम ननवारण सम्बन्धी नीनत र कानून,  

ञ. व्यवसायिन्य स्वास््य तथा सरुक्षा सम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्ड, 

ट. ववदेशीहरुका लानग श्रम स्वीकृनत, 

ठ. श्रम सहचारी, 
ड. बेरोिगार सम्बन्धी एवककृत त्यािंक व्यवस्थापन, अध्ययन र अनसुन्धान, 

ढ. मन्रालय सम्बन्धी राविय तथा अन्तरावविय सिंिसिंस्थासुँग सजन्ध, सम्झौता, अनभसजन्ध, सम्पकव  र 
समन्वय, 

ण. मन्रालय सम्बन्धी सावविननक सिंस्थान, प्रानधकरण, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन 
र ननयमन । 
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3. ननकायमा रहेका महाशािा एविं शािा र नतनको कायव वववरण: 

 

यस मन्रालय अन्तगवत प्रशासन महाशािा, श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सरुक्षा महाशािा र  रोिगार 
व्यवस्थापन महाशािा रहेका छन ्। प्रशासन महाशािा अन्तगवत प्रशासन शािा, आनथवक प्रशासन शािा, नीनत, 
योिना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शािा र कानून तथा फैसला कायावन्वयन शािाहरु रहेका छन ्। श्रम सम्बन्ध 
तथा सामाजिक सरुक्षा महाशािा अन्तगवत श्रम सम्बन्ध शािा, बाल श्रम ननवारण तथा व्यवसायिन्य सरुक्षा 
शािा, श्रनमक कल्याण शािा र सीप ववकास तथा तानलम शािाहरु रहेका छन ्। त्यसैगरी रोिगार व्यवस्थापन 
महाशािा अन्तगवत वैदेजशक रोिगार व्यवस्थापन शािा र रोिगार समन्वय तथा सूचना शािा रहेका छन ्। यी 
महाशािा  एविं शािाहरुको कायव वववरण देहाय बमोजिम रहेको छ:- 

 

(क) प्रशासन महाशािा  

 आन्तररक प्रशासन र कमवचारी प्रशासनसम्बन्धी कायवहरु गने गराउन,े 

 ननिामती सेवा ऐन, ननयमावली अनसुार कमवचारीहरुलाई ददर्न े सवुवधा, परुस्कार र ववभागीय सिाय 
सम्बन्धी काम गने गराउन,े 

 मन्रालयको सिंगठन सिंरचना, दरवन्दी, कमवचारी कायव वववरणसम्बन्धी काम गने गराउने, 
 काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनौट तथा ननयजुक्तसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने, 
 स्वदेशी तथा ववदेशी छारवृजि एविं वैदेजशक भ्रमणका लानग सिंभाव्य उम्मेदवारको सूची तयार गरी रायसाथ 

पेश गने गराउन,े 

 मन्रालय अन्तगवतको सावविननक िररदसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने, 
 वावषवक प्रनतवेदन तथा मन्रालयस्तरका अन्य प्रकाशन, प्रसारण तथा ववतरण सम्बन्धी कायवहरु गने गराउने, 
 महाशािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अन्तरावविय सम्पकव सम्बन्धी कायवहरु गने गराउन,े 

 महाशािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अनभलेि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने गराउन,े 

 सूचना अनधकारी तथा ववनभन्न ननकाय एविंम ्ववषयगत सम्पकव  नबन्दकुो काम गने गराउने,  

 अन्तर महाशािा,शािा र ववभाग बीच समन्वय प्रणाली स्थापनासम्बन्धी कायवहरू गने गराउन,े 

 मन्रालयको कायवक्षेरसम्बन्धी नीनत, योिना, वावषवक कायवक्रम, बिेट तिुवमाको समन्वय, अनगुमन, मूल्याङ्कन 
र आवनधक समीक्षासम्बन्धी कायव गने गराउन,े 

 मन्रालय र अन्तगवत ननयनमत तथा बैदेजशक सहायताबाट सिंचालन हनुे आयोिना/कायवक्रमहरुको तिुवमा 
गने एवम ्कायावन्वयनका सम्बन्धमा उक्त कायवक्रमहरु तथा सम्बजन्धत कायावलयहरुको अनगुमन मूल्यािंकन 
गने गराउन,े 

 आनथवक प्रशासनसम्बन्धी कायवहरु गने गराउन,े 

 बेरुिकुो लगत अद्यावनधक गने, गनव लगाउने तथा फछ्र्यौट गने गराउन,े 

 मन्रालयसुँग सम्बजन्धत ऐन, ननयम, ननदेजशका तथा कायवववनधहरुको तिुवमा तथा पररमािवन सम्बन्धी कायव 
गने गराउने, 

 अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको कायावन्वयनसम्बन्धी कायव गने गराउने, 
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 मन्रालयलाई ववपक्षी बनाई परेका ररट,ननवेदन र मदु्दाहरुको प्रनतरक्षा गने गराउने, 
 प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसुँग समन्वय गरी गनुवपने आवश्यक कायवहरु गने गराउन े। 

 

1.  प्रशासन शािा       
 मन्रालय र अन्तगवतको कमवचारी प्रशासन तथा िनशजक्त ववकाससम्बन्धी  कायव गने, 
 मन्रालयको सिंगठन सिंरचना, दरवन्दी सिृना, कमवचारीको कायव वववरण, ननयजुक्त, पदस्थापन, अनधकार 

प्रत्यायोन,सरुवा, काि,बढुवा, ववदा,सम्पजि वववरण,कायव सम्पादन मूल्याङ्कन,अवकाशसम्बन्धी कायवहरु 
गने, 

 मन्रालय र अन्तगवतका कमवचारीहरुको अनभलेि अद्यावनधक गने, 
 व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी कायवको समन्वय तथा सहिीकरण गने, 
 कमवचारीहरुलाई ददर्ने सवुवधा, परुस्कार र ववभागीय कारवाही तथा सिायसम्बन्धी कायव गने, 
 स्वदेशी तथा ववदेशी छारवृजि, तानलम, गोष्ठी आददमा कमवचारी मनोनयनको लानग नसफाररस तथा 

ववदा स्वीकृनतका ननजम्त पेश गने, 
 मन्रालयनभर पररवहन तथा सञ्चार व्यवस्थापन गने, 
 मन्रालय र अन्तगवतका ननकयहरूको लानग िरिग्गा र भवनको व्यवस्थापन गने, 
 मन्रालयको भौनतक साधनहरुको स्याहार, सम्भार, ममवत,सरसफाई,कायावलय ववन्यास तथा सिंरक्षण 

लगायत जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,  

 मन्रालय नभर कागि धलु्याउने तथा नललामीसम्बन्धी व्यवस्था गने, 
 उिरुी तथा गनुासो सनुवुाईसम्बन्धी कायव गने, 
 अजततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, राविय सतकताव केन्र, राविय सूचना आयोगसिंगको सम्पवक, 

समन्वय एविं सशुासन ईकार्को रुपमा कायव गने,  

 िररद ईकार् गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने, 
 पसु्तकालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने, 
 मन्रालय र अन्तवगतका केन्रीय ननकायहरुको स्रोतसाधनसम्बन्धी वववरण अद्यावनधक गने, 
 मन्रालय अन्तवगतका ननकायहरुको ननरीक्षण, सपुररवेक्षण र अनगुमनसम्बन्धी व्यवस्थापन गने, 
 कमवचारी बैठकसम्बन्धी कायव गने 

 शािासुँग सम्बजन्धत कामको अनभलेि व्यवस्थापन गने, 
 ववषयगत ननकायहरुको सम्पकव  नबन्द ुभई काम गने, 
 ववषयगत सम्पकव  अनधकारी तोक्न पेश गने, 
 मन्रालयको स्रोत साधन तथा प्रकाशन ववतरणको व्यवस्थापन गने,  

  तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने ।   

 

 



 
 

4 
 

2. नीनत, योिना,अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शािा 
 मन्रालयको कायवके्षरसुँग सम्बजन्धत नीनत तिुवमा तथा ववश्लषेण गने, 
 वावषवक,आवनधक तथा दीिवकालीन रणनीनतको तिुवमा,समन्वय,कायावन्वयन अनगुमन तथा 

मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायव गने, 

 आनथवक प्रशासन शािाको समन्वयमा वावषवक कायवक्रम अनसुार आनथवक वषवको साधारणतफव को 
अनमुाननत बिेट तयारी र स्वीकृनतको लानग पेश गने, 

 मन्रालय र अन्तगवत ननयनमत तथा बैदेजशक सहायताबाट सिंचालन हनुे आयोिना/कायवक्रमहरुको 
तिुवमा र कायावन्वयनका सम्बन्धमा कायवक्रमहरु तथा सम्बजन्धत कायावलयहरुको अनगुमन मूल्यािंकन 
गने, 

 मन्रालयका प्रगनत वववरण,प्रनतवेदन तथा बलेुवटन प्रकाशनसम्बन्धी कायवहरु गने, 
 मन्रालय र ववभागहरु अन्तवगत सिंचालन हनु ेववकासका आवनधक एविं वावषवक कायवक्रमहरु तयार 

गने, 
 राविय योिना आयोग र अथव मन्रालयसिंगको सहकायवमा मन्रालय अन्तवगत सञ्चानलत ववकास 

कायवक्रमहरुको कायावन्वयनको समन्वय गने, 
 मन्रालय र अन्तवगत ननकायहरुमा सिंचानलत ववकास कायवक्रमहरुको प्रगनत,समीक्षा,पररमािवन तथा 

अनगुमन मूल्याङ्कन गने, 
 नीनत समन्वय सनमनत (Policy Coordination Committee) सम्बन्धी कायव गने, 
 अथव मन्रालय, प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय तथा राविय योिना आयोगको सम्पकव  

ववन्दकुो रुपमा काम गने, 
 मन्रालय स्तरीय ववकास समस्या समस्या सनमनत(MDAC)र राविय ववकास समस्या समाधान सनमनत 

(NDAC) सम्बन्धी कायवहरु गने, 
 वैदेजशक सहायतासम्बन्धी ववषयमा अथव मन्रालयसिंग समन्वय गरी कायव गने, 
 ववदेशी सहयोगवाट सिंचालन हनुे आयोिनासिंग सम्बजन्धत ववषयमा आवश्यक समन्वय गने,  

 सम्बजन्धत क्षेरका अन्तरावविय तथा राविय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तरावविय सिंि सिंस्थाहरूसुँग 
समन्वय तथा सहिीकरणसम्बन्धी कायव गने, 

 तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने । 
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3. आनथवक प्रशासन शािा 
 प्रचनलत कानून बमोजिम मन्रालयको आनथवक प्रशासन सिंचालन गने, 
 अथव मन्रालय र यस मन्रालयको नीनत, योिना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शािासुँग समन्वय गरी 

वावषवक कायवक्रम र बिेट तिुवमा तथा कायावन्वयन गनव, 
 आनथवक प्रशासनसम्बन्धी ववषयमा माग भएबमोजिमको राय सल्लाह प्रदान गने, 
 ववननयोिन बिेट अन्तगवत बिेट ननकासासम्बन्धी कायव गने, 
 मन्रालयको नीनत, योिना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शािासुँग समन्वय गरी कायवक्रम सिंशोधन र 

रकमान्तर सम्बन्धी कायव गने, 
 ऐन ननयमानसुार तोवकएको शे्रस्ता राख्न,े राख्न लगाउने, 
 ववननयोिन वहसाबको लानग आवश्यक मास्केवारी तथा अन्य फािंटवारी ननयनमत रुपमा तयार गने 

गराउने र सम्बजन्धत ननकायमा समयमै पठाउन ेव्यवस्था गने गराउने, 
 आनथवक प्रशासन शािाको सहभानगता आवश्यक हनु ेववनभन्न सनमनतहरुमा रही कायव गने, 
 मन्रालयका अन्य शािाहरूसुँग समन्वय गरी वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने, 
 वावषवक वववरण तयार गनव सहयोग गने, 
  वेरुि ुफर्छ्यौटसम्बन्धी कायव गने, 
  मन्रालय अन्तगवतका ननकायहरुको आनथवक व्यवस्थापन सधुारका लानग सझुाव ददने, 
  आम्दानी तथा िचवसम्बन्धी वववरणहरु अद्यावनधक रात ने, 
  म.ले.नन.का.को सम्पकव  ववन्दकुो रुपमा काम गने, 
  तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने । 

 

4. कानून तथा फैसला कायावन्वयन शािा 
 मन्रालयसुँग सम्बजन्धत ऐन, कानूनहरूको पररमािवनका लानग मस्यौदा पेश गने, 
 नयाुँ ववधेयक तिुवमा गने सम्बन्धमा आवश्यक कायव गने, 
 मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरूबाट माग भएबमोजिम कानूनी राय, परामशव उपलब्ध गराउन,े 

 मन्रालय पक्ष हनु ेसजन्ध, सम्झौता, समझदारीपर आददमा कानूनी राय उपलब्ध गराउने, 
 सवोच्च अदालतवाट कायम नजिर सम्बन्धी ननणवयहरुको लगत वववरण अद्यावनधक गने र सम्बर्द् 

पदानधकारीहरुलाई िानकारी गराउने, 
 मन्रालय ववरुर्द् परेका ररट/ननवेदन र पनुरावेदन सम्बन्धी कायव गने, 

 मन्रालयको कायवक्षेरका ववषयमा सम्माननत अदालतबाट भएका फैसला कायावन्वयन गने गराउने, 
 अदालतमा ददन ेिवाफ तयार गरी पेश गने, 
 ऐन, ननयम पररमािवन तथा तिुवमा शािाबाट प्राप्त भएका राय सिंकलन गरी सम्बजन्धत ववषयको 

ननणवयसार बनाउने कायव गने, 
  नेपाल रािपरमा प्रकाशन गररन ुपने सूचनासम्बन्धी कायव गने,  



 
 

6 
 

  कानून, न्याय तथा सिंसददय मानमला मन्रालय, वैदेजशक रोिगार न्यायानधकरण तथा श्रम 
अदालतको सम्पकव  शािाको रुपमा काम गने, 

  कानूनले सिृना गरेका अन्य जिम्मेवारीहरुसम्बन्धी काम गने, 
  तोवकएबमाजिमका अन्य कायवहरु गने । 

 

(ि)  रोिगार  व्यवस्थापन  महाशािा 
 

 आन्तररक रोिगार प्रववर्द्नसम्बन्धी राविय नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन सम्बन्धी कायव गने गराउने, 
 आन्तररक एविं वैदेजशक रोिगारसम्बन्धी ऐन ननयमहरुको तिुवमा, सिंशोधन, ववधेयक तथा ननयमावलीहरु 

तयार गरी पेश गने गराउन,े 

 राविय तथा अन्तराववियस्तरका रोिगारसम्बन्धी प्रनतवेदन  सिंकलन, प्रकाशन तथा ववतरणसम्बन्धी कायवहरु 
गने गराउन,े 

 अन्तरावविय आप्रवासन सिंगठन (International Organization for Migration - IOM), कोलम्बो प्रोसेस, 
अबधुावी सिंवाद (Abu Dhabi Dialogue) लगायतका क्षरेीय तथा अन्तरावविय सिंि सिंगठनहरूसुँग सम्बजन्धत 
कायवहरु गने गराउन,े 

 श्रमशजक्त, श्रम बिार, आन्तररक तथा वैदेजशक रोिगार एवम ्बेरोिगारी सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, 

त्याङ्क सङ्कलन, ववश्लषेण लगायत सूचना ववश्लषेणका कायवहरु गने गराउन,े 

 रोिगार सूचना सेवा तथा श्रनमक आपूनतव सम्बन्धी कायव गने गराउने, 
 वैदेजशक रोिगार सम्बन्धी राविय नीनत, कानून, मापदण्ड, व्यवस्थापन र ननयमन सम्बन्धी कायव गने 

गराउन,े 
 श्रम कूटनीनतसम्बन्धी कायवको समन्वय गने गराउने, 
 काउन्सेलर (श्रम)तथा श्रम सहचारीहरुसिंग ननयनमत सम्पकव  र समन्वयको काम गने गराउने, 
 वैदेजशक रोिगारसम्बन्धी कायवक्रमहरु तिुवमा, समन्वय, अनगुमन,मूल्याङ्कन र प्रनतवेदन गने गराउन,े 

 वैदेजशक रोिगार  ववभाग र वैदेजशक रोिगार प्रबदवधन बोडवसम्बन्धी कायव गने गराउन,े 
 वैदेजशक रोिगारसम्बन्धी अनगुमन तथा ननरीक्षण गने गराउने, 
 महाशािासुँग सम्बजन्धत अनभलेि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू गने गराउन,े 

 आन्तररक तथा वैदेजशक रोिगारको सूचना एविं त्यािंक अद्यावनधक गने गराउन,े 

 मन्रालयको वेवसाईट अद्यावनधक गने लगायतका ववद्यतुीय सशुासनसम्बन्धी अन्य कायवहरु गने गराउने, 
 प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसुँग समन्वय गरी गनुवपने आवश्यक कायवहरु गने गराउन े। 
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1. वैदेजशक रोिगार व्यवस्थापन शािा 
 वैदेजशक रोिगारसम्बन्धी राविय नीनत, कानून, मापदण्डको कायावन्वयन र ननयमन सम्बन्धी कायव 

गने, 
 श्रम कूटनीनत प्रवर्द्वनका लानग आवश्यक तयारी तथा समन्वय गने, 
 वैदेजशक रोिगारसुँग सम्बजन्धत सिंि सिंस्थाहरुको ननयमन तथा अनगुमन गनव वैदेजशक रोिगार 

ववभागसिंग समन्वय गने, 
 काउन्सेलर(श्रम)तथा श्रम सहचारीको कायवसम्पादनको ननयनमत रुपमा प्रगनत प्रनतवेदन नलने सोको 

प्रनतवेदन गने, 
 अन्तराविय आप्रवासन सिंगठन(IOM),कोलम्बो प्रोसेस,आबधुावव डार्लग लगायतका क्षेरीय तथा 

अन्तरावविय सिंि सिंगठनसुँग सम्बजन्धत महाशािाका कायवक्षेर अन्तगवतका कायवहरु गने, 

 वैदेजशक रोिगार सम्बन्धी सूचना एविं त्यािंक सिंकलन, अध्ययन तथा ववश्लषेण गने, 

 वैदेजशक रोिगारलाई सरुजक्षत,व्यवजस्थत र मयावददत बनाउन राय सल्लाह प्रदान गने, 
 वैदेजशक रोिगारसम्बन्धी कायवक्रमहरु तयार गने, समन्वय गने र प्रनतवेदन गने, 
 वैदेजशक रोिगार सम्बन्धमा रोिगारदाता मलुकुहरुसिंग हनुे वाताव एविं सम्झौतासम्बन्धी कायव गने, 
 वैदेजशक रोिगारका लानग नयाुँ मलुकु िलुा गनव आवश्यक अध्ययन तथा समन्वय गने, 
 वैदेजशक रोिगारबाट  ववनभन्न क्षेरमा पनव गएको प्रभावको अध्ययन अनसुन्धान गरी नीनतगत सझुाव 

ददने, 
 वैदेजशक रोिगारमा गएका व्यजक्तहरुको स्वास््य तथा सरुक्षाको ववषयमा अध्ययन अनसुन्धान गरी 

नीनतगत सधुारको राय पेश गने, 
 ववदेशमा रहेका नेपालीहरुका सेवामूलक सिंस्थाहरुसिंग सम्पकव  कायम गरी आवश्यकता अनसुार राय 

सझुाव प्राप्त गने, प्रनतवेदन नलने एविं उपयकु्त कारवाहीकोलानग पेश गने, 
 वैदेजशक रोिगारमा गएका श्रनमकहरुको हक,वहत,उद्दारसम्बन्धी कायवहरुमा नीनतगत व्यवस्था पहल 

गने,  

 वैदेजशक रोिगारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनव आवश्यक अन्य कायवहरु गने, 
 परराि मन्रालय, ववदेशजस्थत नेपाली कूटनैनतक ननयोगहरु तथा आप्रवासनसम्बन्धी कायवक्रमहरुको 

सम्पकव  ववन्दकुो रुपमा कायव गने, 
 वैदेजशक रोिगार ववभाग र वैदेजशक रोिगार प्रबदवधन बोडवसम्बन्धी कायव गने, 
 सम्बजन्धत क्षेरका अन्तरावविय तथा राविय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तरावविय सिंि सिंस्थाहरूसुँग 

समन्वय तथा सहिीकरणसम्बन्धी कायव गने, 
 शािासुँग सम्बजन्धत अनभलेि व्यवस्थापन गने,  

 तोवकए बमोजिमका अन्य कायवहरु गने । 
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2. रोिगार समन्वय तथा सूचना शािा     

 आन्तररक रोिगारसम्बन्धी राविय नीनत,कानून,मापदण्ड,कायावन्वयन र ननयमन सम्बन्धी कायव गने, 
 आन्तररक रोिगारीको क्षेरमा कायवरत राविय तथा अन्तरावविय सरकारी तथा गैरसरकारी सिंस्थाहरुको 

लगत राख्न,े 
 आन्तररक रोिगारी प्रवर्द्वन गने उद्देश्यले वैदेजशक सहायतामा सिंचानलत कायवक्रम तथा आयोिनाहरुको 

सिंचालन, समन्वय, अनगुमन तथा मूल्याकन गने, 
 वैदेजशक रोिगारीबाट फकेका कामदारहरुको दक्षता उपयोग गनव राविय आवश्यकता अनसुारका 

नीनत तथा रणनीनत तिुवमा गरी कायावन्वयन गनव पेश गने, 
 आन्तररक रोिगार प्रवर्द्वका लानग नीजि तथा गैर सरकारी के्षरसिंगको सहकायव एविंम ्समन्वयसम्बन्धी 

कायव गने, 
 न्यूनतम रोिगार प्रत्याभतू सम्बन्धी नीनत,योिना तथा कायवक्रम तिुवमा,कायावन्वयन,अनगुमन तथा 

मूल्याङ्कन गने, 
 मन्रालयको वेवसाईट व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,   

 श्रम, रोिगारी, बेरोिगारी, वैदेजशक रोिगारी तथा रोिगारका अवसरसम्बन्धी अध्ययन,अनसुन्धान र 
ववश्लषेण गने, 

 ववद्यतुीय श्रम तथा रोिगार सूचना प्रणाली (Online Labour and Employment Information System) 

को स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने, 
  श्रमशजक्त  सवेक्षणसम्बन्धी कायव गने,  

  शािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा कानून बमोजिम ननधावरण गररएका अन्य कायवहरु गने, 
  तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने, 
  सम्बजन्धत क्षेरका अन्तरावविय तथा राविय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तरावविय सिंि सिंस्थाहरूसुँग 

समन्वय तथा सहिीकरणसम्बन्धी कायव गने,  

  प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसुँग समन्वय गरी गनुवपने आवश्यक कायवहरु गने। 

 

(ग)  श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सरुक्षा महाशािा  

 

 श्रम सम्बन्धी राविय नीनत तिुवमा गने गराउने, 
 श्रम सम्बन्धी ऐन ननयमहरुको तिुवमा तथा पररमािवन सम्बन्धी कायव गने गराउन,े 

 श्रमशजक्त र श्रम बिारसम्बन्धी अध्ययन, सवेक्षण, अनसुन्धान, त्याङ्क सङ्कलन तथा ववश्लषेण सम्बन्धी कायव 
गने गराउन,े 

 राविय तथा अन्तराववियस्तरका श्रमसम्बन्धी प्रनतवेदनहरुको सिंकलन सम्बन्धी कायवहरु गने गराउन,े 

 अन्तरावविय श्रम सिंगठन(International  Labor  Organization) सम्बन्धी कायव गने गराउन,े 

 औद्योनगक वववाद समाधान सम्बन्धी कायव गने गराउने, 
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 ववदेशी कामदारहरुको श्रम स्वीकृनत व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने गराउने, 
 टे्रड यूननयन सम्बन्धी राविय नीनत,कानून तिुवमा र ननयमनसम्बन्धी कायव गने गराउने, 
 महाशािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अन्तरावविय सम्पकव सम्बन्धी कायवहरु गने गराउन,े 

 बालश्रम ननवारणसिंग सम्बजन्धत अन्तराविय सिंिसिंस्थाहरुसिंगको सम्पकव , सहकायव तथा समन्वय गने 
गराउन,े 

 बालश्रम ननवारणसम्बन्धी नीनत, कानून तिुवमा र ननयमनसम्बन्धी कायव गने गराउने, 
 बालश्रम ननवारणसम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान,सवेक्षण,सूचना र त्यािंक सिंकलन तथा ववश्लषेणसम्बन्धी  

कायव गने गराउन,े 

 बालश्रम ननवारणसम्बन्धी व्यवस्थापन तथा िनचेतना िगाउन प्रचार प्रसार गने गराउन,े 

 बालश्रम ननवारण ववषयमा राविय तथा अन्तरावविय गोष्ठी सेनमनार सम्मेलनसम्बन्धी कायवहरु गने गराउन,े 

 व्यवसायिन्य स्वास््य तथा सरुक्षा ववषयमा नीनत, कानून र ननयमनसम्बन्धी कायव गने गराउने, 
 श्रनमक एविं सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी राविय नीनत, कानून,मापदण्ड, कायवक्रम र ननयमनसम्बन्धी कायव    

गने गराउने, 
 सामाजिक सरुक्षा कोषसम्बन्धी नीनत, कानून तिुवमा,कोष सिंचालन तथा ननयमन, यस ववषय सम्बर्द् राविय 

तथा अन्तराविय ननकाय र सिंिसिंस्थासिंग सम्पकव , समन्वय र सहकायवसम्बन्धी कायव गने गराउने, 
 सामाजिक सरुक्षा कोष र श्रनमक कल्याणसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने, 
 रोिगारउन्मिु,सीपमूलक एविं व्यवसावयक तानलमसम्बन्धी राविय नीनत तिुवमा र सो को ननयमन गने 

गराउन,े 
 श्रनमक तथा रोिगारदाताको कतवव्य,दावयत्व,कायव सिंकृनत र व्यवहार सम्बन्धी प्रवर्द्वनात्मक कायवक्रमहरुको 

सञ्चालनका सम्बन्धमा समन्वय गने गराउन,े 

 सीप ववकास तथा तालीमसम्बन्धी नीनत, योिना तिुवमा,समन्वय,अनगुमन, मलु्याङ्कन गने गराउने, 
 सीप ववकास तानलमसम्बन्धी पाठ्यक्रम तिुवमा, पररमािवन, तानलम सञ्चालन मापदण्ड ननधावरण गने गराउने, 
 सीप ववकास तानलम सञ्चालन, समन्वय र प्रवर्द्वनसम्बन्धी कायव गने गराउने, 
 महाशािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अनभलेि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने गराउने, 
 प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसुँग समन्वय गरी गनुवपने आवश्यक कायवहरु गने गराउन े। 

 

1. श्रम सम्बन्ध शािा 
 श्रमसिंग सम्बजन्धत कानून तिुवमा,सिंशोधन तथा ननयमन सम्बन्धी कायव गने, 
 श्रमशजक्त र श्रम बिारसम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, त्याङ्क सङ्कलन,अद्यावनधक र ववश्लषेणसम्बन्धी 

कायव गने, 
 राविय तथा अन्तराववियस्तरका श्रम सम्बन्धी प्रनतवेदन  सिंकलन एविं अनभलेजिकरणसम्बन्धी कायवहरु 

गने, 

 अन्तरावविय श्रम सङ्गठनसिंग सम्बजन्धत कायव गने,   
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 औद्योनगक वववाद समाधानसम्बन्धी कायव गने, 
 श्रमसिंग सम्बजन्धत अन्तराविय सिंिसिंस्थासिंगको सम्पकव ,सहकायव तथा समन्वय गने, 
 ववदेशी कामदारहरुका लानग श्रम स्वीकृनत र त्यसको सूचना व्यवस्थापन गने,  

 श्रनमक कल्याण शािासुँग समन्वय गरी टे्रड यूननयन नीनत,कानूनको तिुवमा र ननयमन सम्बन्धी कायव 
गने, 

 शािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अन्तरावविय सम्पकव सम्बन्धी कायवहरु गने, 

 अन्तराविय श्रम सिंगठन (ILO) तथा अन्य राविय,अन्तराविय,सरकारी,गैरसरकारी सिंि सिंस्थाहरुसिंग 
समन्वयसम्बन्धी कायव गने, 

 अन्तराविय श्रम सिंगठन(ILO) बाट पाररत महासन्धी तथा सन्धीहरुसम्बन्धी कायव गने, 
 अन्तराविय श्रम सिंगठन (ILO) मा वावषवक र आवनधक रुपमा पेश गनुवपने प्रनतवेदन तयारीसम्बन्धी 

कायव गने, 
 भववष्यमा गनुवपने अन्तरावविय श्रम सिंगठन (ILO) सुँग सम्बजन्धत सन्धीहरु सम्बन्धी आवश्यक 

कायवहरु गने, 
 सम्बजन्धत क्षेरका अन्तरावविय तथा राविय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तरावविय सिंि सिंस्थाहरूसुँग 

समन्वय तथा सहिीकरणसम्बन्धी कायव गने,  

 शािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अनभलेि व्यवस्थापन गने, 

 तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने । 

 

2. बालश्रम ननवारण तथा व्यवसायिन्य सरुक्षा शािा 
 बालश्रम ननवारणसुँग सम्बजन्धत नीनत, कानून, योिना तिुवमा तथा ननयमनसम्बन्धी कायव गने, 
 बालश्रम ननवारणसम्बन्धी अध्ययन,अनसुन्धान,सेनमनार,तानलम, गोष्ठी आदद कायवक्रमहरू सिंचालन गने, 
 बालश्रम ननवारणसम्बन्धी कायवक्रम, ननरीक्षण तथा अनगुमन गने, 
 बालश्रम ववरुर्द् िनचेतना िगाउन प्रचार-प्रसारसम्बन्धी कायव गने, 
 बालश्रम ननवारण सम्बन्धी राविय तथा अन्तराविय श्रम सिंगठन(ILO),आईपेक,िी.टी.िेड.तथा अन्य 

दात ृराि तथा सिंि सिंस्थाहरुसिंग समन्वय गने, 
 बालश्रम ननवारण  सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान,त्यािंक सिंकलन,अद्यावनधक तथा ववश्लषेणसम्बन्धी 

कायव गने, 

 व्यवसायिन्य स्वास््य तथा सरुक्षासम्बन्धी नीनत,कानून,योिना तिुवमा तथा ननयमनसम्बन्धी कायव 
गने,  

 व्यवसायिन्य स्वास््य तथा सरुक्षासम्बन्धी अध्ययन,अनसुन्धान,सेनमनार,गोष्ठी आदद कायवक्रम गने, 
 प्रनतष्ठानमा कायवरत कामदार कमवचारीहरुको व्यवसायिन्य सरुक्षासम्बन्धी कायव गने, 
 बालश्रम ननवारण सनमनत र बालबानलका ववकास तथा पनुवस्थापना कोष सिंचालक सनमनतसम्बन्धी 

कायव गने । 
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 औद्योनगक प्रनतष्ठानहरुमा व्यवसायिन्य सरुक्षा लगायतका चेतनामूलक कायवक्रमहरु सिंचालन गने, 
 शािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अनभलेि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने, 

 श्रनमक कल्याण शािासुँग समन्वय गरी टे्रड यनुनयन अनधकार र टे्रड यनुनयनले व्यवसावयकता 
प्रवर्द्वनमा िेल्नपुने भनूमकाको ववषयमा सेनमनार तथा गोष्ठी आयोिना गने, 

 सम्बजन्धत क्षेरका अन्तरावविय तथा राविय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तरावविय सिंि सिंस्थाहरूसुँग 
समन्वय तथा सहिीकरणसम्बन्धी कायव गने,  

 तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने । 

 

3. श्रनमक कल्याण शािा           

 सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी नीनत,योिना तथा कानूनको तिुवमाका लानग मस्यौदा तयार गने,  

 श्रनमक तथा श्रनमकका पररवारको लानग सामाजिक सरुक्षासुँग सम्बजन्धत नीनतगत तथा सिंस्थागत 
कायवहरु गने, 

 टे्रड यूननयन सम्बन्धी राविय नीनत, कानून तिुवमामा सहयोग परु् याउने, 
 सामाजिक सरुक्षा कोषको सिंचालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गने, 
 श्रनमकको कतवव्य, दावयत्व, कायव सिंकृनत र व्यवहार सम्बन्धी प्रवर्द्वनात्मक कायवक्रमहरुको सञ्चालनका 

सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गने, 
 श्रनमकको न्यूनतम पाररश्रनमक ननधावरणसम्बन्धी कायव गने, 
 श्रनमकहरुको सामाजिक सरुक्षाको सन्दभवमा व्यवसायिन्य स्वास््य सेवासम् बन्धी आवश्यक कायव गने, 

  श्रनमकका बाल बानलकाहरुका लानग ददवा स्याहार केन्र, जशक्षा तथा स्वास््य सेवा आददको प्रबन्ध 
गनव व्यवस्थापकहरुलाई प्रोत्साहन गने,    

 सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धमा सेनमनार,गोष्ठी लगायतका चेतनामूलक कायवहरु गने, 
 शािासुँग सम्बजन्धत ववषयको अनभलेि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने, 
 नयाुँ सामाजिक सरुक्षा योिना लागू गने ववषयमा आवश्यक कायव गने, 
 अनौपचाररक क्षेरमा कायवरत श्रनमक र स्वरोिगारलाई सामाजिक सरुक्षा योिनामा आबर्द् गने 

ववषयमा अध्ययन अनसुन्धान गने, 
 श्रनमक कल्याणकारी कोषसम्बन्धी कायव गने, 
 शािासुँग सम्बजन्धत काममा सम्बजन्धत राविय तथा अन्तराविय सिंिसिंस्थासिंग सम्पकव ,समन्वय र 

सहकायव गने, 
 तोवकए बमोजिमका अन्य कायवहरु गने ।      

 

4. सीप ववकास तथा तानलम शािा     

 सीप ववकास तथा तानलम सम्बन्धी राविय नीनत, कानून तिुवमा,योिना,मापदण्ड, पूवावधार 
ववकाससम्बन्धी काम गने र सो को ननयमन गने, 
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 तानलम केन्रहरुको वववरण अद्यावनधक गने, 
 तानलम प्राप्त िनशजक्तको वववरण अद्यावनधक गने, 
 सीप ववकास तानलमसम्बन्धी पाठ्यक्रम तिुवमा, पररमािवन, तानलम सञ्चालन मापदण्ड ननधावरण गने, 

प्रवर्द्वन र समन्वय गने, 
 रोिगारीका सिंभाववत क्षेरहरुमा आवश्यक सीप तथा दक्षता पवहचान गरी दक्ष िनशजक्त उत्पादनका 

लानग नीनतगत तथा सिंस्थागत समन्वय गने,  

 वपछनडएको क्षेर, वगव तथा समदुाय लजक्षत सीपमूलक तानलम नीनत तिुवमा,समन्वय तथा ननयमन गने, 
 लजक्षत वगवहरुलाई रोिगारी तथा स्वरोिगारीसम्बन्धी सचेतना तथा पूवव तयारीसम्बन्धी अनभमिुीकरण 

तानलम कायवक्रम आवश्यक समन्वय गरी सञ्चालन गने, 
 कामदार मिदूरहरुको कायव सिंस्कृनत र व्यवहार (Working Culture and Behaviors) सम्बन्धी 

प्रवर्द्वनात्मक कायवक्रमहरुको तिुवमा तथा समन्वय गने, 

 ववदेशबाट फकेका कामदारको सीप पररक्षण गने, सो सीपको उपयोगसम्बन्धी रणनैनतक योिना 
तयार गने र समय सापेक्ष पररमािवनको कायव गने, 

 प्रदेश र स्थानीय तहमा तानलम प्रदायक सिंस्थाको स्थापना, क्षमता ववकास, पाठ् यक्रम ननधावरण 
लागायतका कायवको लानग नीनतगत तथा सिंस्थागत कायव गने, 

 तानलम प्रदायक सिंस्था र रोिगार प्रदायक सिंस्था बीच रोिगारी सिृना र िनशजक्तको उपयोग 
सम्बन्धी समन्वयत्मक कायव गने,  

 तानलम केन्रहरु बीच समन्वय गरी ववजशविकृत तानलम प्रदायक सिंस्थाहरुको सिंरचनागत ववकासको 
लानग सिंस्थागत समन्वय गने,  

 शािासुँग सम्बजन्धत काममा सम्बजन्धत राविय तथा अन्तराविय सिंिसिंस्थासिंग सम्पकव , समन्वय र 
सहकायव गने, 

 शािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अनभलेि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने, 
 तोवकए बमोजिमका अन्य कायवहरु गने ।    

 

४. ननकायमा रहन ेदरवन्दी र कमवचारी सिंतया 
           मन्रालयमा रािपरािंवकत र रािपर अनिंवकत (स्थायी एवम ्करार) िम्मा ७२ र अस्थायी दरबन्दी िम्मा 
१६ गरी कूल स्वीकृत दरबन्दी 88 रहेकोमा ववनभन्न पदका ४ दरवन्दी ररक्त रहेका छन ्भने अन्य सम्पूणव 
दरबन्दी पूनतव भएको । 
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4.1  मन्रालय र अन्तगवतका ननकायको स्वीकृत दरबन्दी वववरण    

 

नस.निं. ननकाय कुल दरबन्दी 

1  श्रम रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा मन्रालय 72 

2  वैदेजशक रोिगार ववभाग 73 

3  वैदेजशक रोिगार बोडवको सजचवालय 18 
4  श्रम तथा व्यवसायिन्य सरुक्षा ववभाग 31 

5  व्यवसावयक तथा सीप ववकास तानलम प्रनतष्ठान, भैंसेपाटी 21 

6  व्यवसावयक तथा सीप ववकास तानलम प्रनतष्ठान, ईटहरी 13 

7  व्यवसावयक तथा सीप ववकास तानलम प्रनतष्ठान, वटुवल 13 

8  वैदेजशक रोिगार कायावलय, काठमाडौं 57 

9  व्यवसायिन्य सरुक्षा तथा स्वास््य केन्र 20 

10  श्रम तथा रोिगार कायावलय, काठमाडौं 12 

11  श्रम तथा रोिगार कायावलय, िनकपरु 14 

12  श्रम तथा रोिगार कायावलय, झापा 8 

13  श्रम तथा रोिगार कायावलय, धनगढी 15 

14  श्रम तथा रोिगार कायावलय, नेपालगञ्ज 8 

15  श्रम तथा रोिगार कायावलय, पोिरा 13 

16  श्रम तथा रोिगार कायावलय, ववरगिंि 8 

17  श्रम तथा रोिगार कायावलय, ववराटनगर 14 

18  श्रम तथा रोिगार कायावलय, वटुवल 14 

19  श्रम तथा रोिगार कायावलय, सिेुत 14 

20  श्रम तथा रोिगार कायावलय, हेटौंडा 8 

िम्मा दरबन्दी 446 
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                                मन्रालयको स्वीकृत दरबन्दी वववरण 

नस.निं. पद दरबन्दी 

1  सजचव १ 

2  सहसजचव ३ 

3  उपसजचव (प्रशासन) ८ 

4  उपसजचव (लेिा) १ 

5  उपसजचव (कानून) १ 

6  उपसजचव (प्राववनधक/मेकाननकल) १ 

7  लेिा अनधकृत १ 

8  शािा अनधकृत १४ 

9  कानून अनधकृत (न्याय) १ 

10  कम््यटुर ईजन्िननयर १ 

11  मेकाननकल ईजन्िननयर १ 

12  कम््यटुर अनधकृत १ 

13  लेिापाल १ 

14  नायब सबु्बा ९ 

15  कम््यटुर अपरेटर ७ 

16  ह.स.चा. ९ 

17  कायावलय सहयोगी १२ 

िम्मा दरबन्दी 72 

                       प्रधानमन्री रोिगार कायवक्रमको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दी वववरण 

नस.निं. पद कुल दरबन्दी 

1  सहसजचव १ 
2  उपसजचव (प्रशासन) २ 
3  शािा अनधकृत (प्रशासन) ३ 
4  लेिा अनधकृत १ 
5  त्याङ्क अनधकृत १ 
6  कम््यटुर ईजन्िननयर १ 
7  नायब सबु्बा २ 
8  कम््यटुर अपरेटर २ 
9  ह.स.चा. २ 
10  कायावलय सहयोगी १ 

िम्मा दरबन्दी 16 
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नेपाल सरकार  
श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा मन्रालयको सिंगठन सिंरचना      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रशासन महाशािा 
सह-सजचव रा.प.प्र.(प्र.)-1 

 

रोिगार व्यवस्थापन महाशािा 
सह-सजचव रा.प.प्र.(प्र.)-1 

रोिगार समन्वय तथा सूचना  शािा    

उपसजचव रा.प.वर्द्. (प्र.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-1 

क.ई. रा.प.त.ृ(वव.)-1 

क.अनधकृत रा.प.त.ृ(वव.)-1 

 

वैदेजशक रोिगार व्यवस्थापन शािा 
उपसजचव रा.प.वर्द्. (प्र.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-2 

 

श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सरुक्षा महाशािा 
सह-सजचव रा.प.प्र.(प्र.)-1 

 
श्रम सम्बन्ध शािा  

उपसजचव रा.प.वर्द्. (प्र.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-1 

 

बाल श्रम ननवारण तथा 
व्यवसायिन्य सरुक्षा शािा   

उपसजचव रा.प.वर्द्. (मे.ई.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-1 

कारिाना ननररक्षक 
रा.प.त.ृ(मे.ई.)-1 

 

श्रनमक कल्याण शािा 
उपसजचव रा.प.वर्द्. (प्र.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-1 

 
सीप ववकास तथा तानलम शािा 
उपसजचव रा.प.वर्द्. (प्र.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-1 

 

मन्री 
 

सजचव -1  
 

सजचवालय 

उप-सजचव रा.प.वर्द्.(प्र.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-1 

 सजचवालय 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-1 

 

प्रशासन शािा 
उपसजचव रा.प.वर्द्. (प्र.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-3 

ना.स.ु रा.प.अनिं.प्र.(प्र.)-9 

क.अ. रा.प.अनिं.प्र.(वव.)-7 

ह.स.चा.-9, का.स.-12 

 

आनथवक प्रशासन शािा 
उपसजचव रा.प.वर्द्.(ले.)-1 

लेिा अनधकृत रा.प.त.ृ(ले.)-1 

लेिापाल रा.प.अनिं.प्र.(ले.)-1 

 

नीनत, योिना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
शािा 
उपसजचव रा.प.वर्द्. (प्र.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-2 

 
कानून तथा फैसला कायावन्वयन शािा 
उपसजचव रा.प.वर्द्.(न्याय/कानून)-1 

कानून अ.रा.प.त.ृ(न्याय/कानून)-1 

 

प्रधानमन्री रोिगार कायवक्रम (अस्थायी दरबन्दी) 
सह-सजचव रा.प.प्र.(प्र.)-1 

 

आन्तररक रोिगार प्रवर्द्वन शािा   

उपसजचव रा.प.वर्द्. (प्र.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-1 

लेिा अनधकृत रा.प.त.ृ(ले.)-1 

ना.स.ु रा.प.अनिं.प्र.(प्र.)-2 

क.अ. रा.प.अनिं.प्र.(वव.)-2 

ह.स.चा.-2  

का.स.-1 

 

रोिगार कायवक्रम व्यवस्थापन, 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शािा 
उपसजचव रा.प.वर्द्. (प्र.)-1 

शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-1 

 
रोिगार सूचना व्यवस्थापन शािा 
शा.अ. रा.प.त.ृ(प्र.)-1 

त्याङ्क अनधकृत 
रा.प.त.ृ(आ.यो./त.)-1 

क.ई. रा.प.त.ृ(वव.)-1 

 

 



 
 

16 
  

५. प्रमिु एवम ्उिरुी सनु्न ेअनधकारी  र सूचना अनधकारीको नाम र पद 

 

प्रमिुको नाम: सूयवप्रसाद गौतम,  सजचव 

 

ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी: रामचन्र ढकाल, सहसजचव 

 

सूचना अनधकारीको नाम: चन्रकला ओली, उपसजचव 

 

  मन्रालयको वेवसार्ट:  www.moless.gov.np 

 

 
६. नीनत, ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

नीनत 

 राविय रोिगार नीनत,२०७१ 

 वैदेजशक रोिगार नीनत,२०68 
 राविय व्यवसायिन्य सरुक्षा तथा स्वास््य नीनत, २०७६ 

 

ऐन 

 रोिगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

 श्रम ऐन, २०७४ 

 योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा ऐन, २०७४ 

 वैदेजशक रोिगार ऐन, २०६४ 

 टे्रड यनुनयन ऐन, २०४९ 

 बाल श्रम (ननषेध र ननयनमत गने) ऐन, २०४९ 

 बोनस ऐन,२०३९ 

 

ननयमावली 
 वैदेजशक रोिगार ननयमावली,२०६४ 

 वैदेजशक रोिगार न्यायानधकरण ननयमावली, २०६८ 

 रोिगारीको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०७५ 

 श्रम ननयमावली, २०७५ 

 श्रम अदालत कायवववनध ननयमावली, २०५२ 

 योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा ननयमावली, २०७५ 

 सामाजिक सरुक्षा कोष ननयमावली,२०७५ 

 बालश्रम(ननषेध र ननयनमत गने) ननयमावली,२०६२ 

 बोनस ननयमावली, २०३९ 

 टे्रड यनुनयन ननयमावली, २०५० 

 बालबानलका (ववकास तथा पनुस्थापना) कोष ननयमावली, २०५३ 

   

 

http://www.moless.gov.np/
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मतुय ननदेजशका/कायवववनध/मापदण्ड 

  ववदेशमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा परुस्कार व्यवस्थापन कायवववनध, 
२०७६ 

 रोिगार सिंयोिकको पदपूनतव र सेवा सवुवधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ 

 श्रम अनडट मापदण्ड, २०७५ 

 ध्वनी र प्रकाश सम्बन्धी मापदण्ड,२०७३ 

 वैदेजशक रोिगारमा िाने कामदारको स्वास््य परीक्षण गने स्वास््य सिंस्था सूचीकरण, 
नवीकरण र अनगुमन सम्बन्धी कायवववनध, २०७२ 

 सामाजिक सरुक्षा योिना सञ्चालन कायवववनध, २०७५ 

 वैदेजशक रोिगारमूलक सीप ववकास तानलम सञ्चालन कायवववनध, २०७४ 

 श्रम सहचारी ननयजुक्त सम्बन्धी, २०७३ 

 वैदेजशक रोिगार बोडवको कायवसञ्चालन कायवववनध, २०६८ 

 कायवस्थलमा आधाररत एप्रजेन्टजशप तानलम कायवववनध, २०७६ 

 आन्तररक व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७५ 

 वैदेजशक रोिगारीमा गएका नपेाली कामदारको काननुी प्रनतरक्षा सम्बन्धी ननदेजशका, २०७५ 

 ववदेशी नागररकहरुको श्रम र्िाित व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेजशका, २०७५ 

 वैदेजशक रोिगारमा िरेल ुकामदारलाई व्यवजस्थत गने सम्बन्धी ननदेजशका, २०७३ 

 ईट्टा उद्योगमा काम गने श्रनमकको व्यवसायिन्य सरुक्षा एवम ्स्वास््य सम्बन्धी ननदेजशका, 
२०७६ 

 कोनभड-१९ को वविव्यापी सिंक्रमणका कारण वैदेजशक रोिगारीको क्रममा अलपर परेका 
नेपाली कामदारको उद्दार गरी स्वदेश वफताव गने सम्बन्धी ननदेजशका, २०७७  

 र्िरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउनेसम्बन्धी ननदेजशका, 2078 
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७. मन्रालयले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सोको प्रगती प्रनतवेदन: 

 

(क) प्रधानमन्री रोिगार 

 प्रधानमन्री रोिगार कायवक्रम सञ्चालन ननदेजशका, २०७५ दोस्रो सिंशोधनको लानग अथव मन्रालयसुँग 
राय माग भई (राय प्राप्त नमनत 2078/04/25) सो समेत समावेश गरी कानून, न्याय तथा 
सिंसदीय मानमला मन्रालयमा रायका लानग पेश भएको ।  

 यवुा रोिगारीका लानग रुपान्तरण पहल आयोिनाको लानग आनथवक वषव २०७८/७९ मा ननयकु्त 
गररने रोिगार सहायक र प्राववनधक सहायकको पदपूनतव सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 को मस्यौदा 
तयारी गररएको । 

 रोिगार सेवा केन्रका रोिगार सिंयोिक र प्राववनधक सहायकको लानग Project Cycle Management 

(PCM) सम्बन्धी क्षमता अनभवृवर्द् कायवक्रम ILO को सहयोगमा सम्पन् न भएको । उक्त कायवक्रममा 
1171 िनाको सहभानगता रहेको । 

 753 स्थानीय तहमा रहेका रोिगार सिंयोिकको लानग वावषवक कायवसम्पादन मूल्याङ्कन पर्द्नतको 
EMIS मा अनलार्न प्रणाली ववकास गरी कायावन्यवनमा आएको । यसले रोिगार सेवा केन्रमा 
कायवरत रोिगार सिंयोिकलाई कायवक्रमप्रनत अझबढी जिम्मेवार र िवाफदेवहता अनभवृवर्द् गरेको । 

 यवुा रोिगारीका लानग रुपान्तरण पहल आयोिना अन्तगवत सीपमूलक र िीवन उपयोगी तानलम 
पाठ्यक्रम र मोड्यलु ननमावणका लानग सेवा प्रदायकको छनौट भएको ।  

 ववश् व बैंकबाट सोधभनाव प्रानप्तका लानग Interim Unaudited Financial Report तयार  हालसम्म 
रु ३ अबव 15 करोड 87 लाि 35 हिार 186 को Unaudited Financial Report तयार 
गरी पठार्एको । 

 सञ् चार रणनीनतको मस्यौदालाई अजन्तम रुप प्रदान गररएको । 

 UK aid Skills for Employment Programme; National Steering Committee Meeting (August 

20,2021) सम्पन् न भएको र वावषवक कायवयोिना स्वीकृत गररएको । 

 गत आ.व. 2077/078 को वावषवक प्रगनत तयार गनव स्थानीय तहसुँग समन्वय गरी EMIS 
अद्यावनधक गनव लगार्एको । SuTRA बाट प्राप्त िचव प्रनतवेदन स्थानीय तहगत रुपमा तयार गररएको 
। 

 सिंिीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको समन्वयमा iLG Profile बाट एकीकृत स्वरुपमा 
(NEMIS र LIB का लानग प्राथनमक) सूचना सिंकलन गनव ७५३ स्थानीय तहका लानग अपगु हनुे २३ 
करोड ९० लाि ७४ हिार बिेट व्यवस्थापन गनव अथव मन्रालयलाई पराचार भएकोमा हाल उक्त 
कायवक्रमलाई थप १० करोड रकम ववननयोिन भएको ।  

 राविय रोिगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ननमावणको लानग System Requirement 

Study/Technical Specification तयार गनव World Bank बाट प्राववनधक सहयोग प्राप्त भएको 
।  
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 कामका लानग पाररश्रनमकमा आधाररत आयोिना सञ् चालनमा १३१ वेरोिगार व्यजक्तले न्यूनतम रोिगार 
कायवक्रममा सिंलग्न भएको ।  

 

(ि) श्रम सम्बन्ध 

 

 १०८६, अन्तराविय श्रम सिंगठनको ववधान सिंशोधनका लानग नेपाल सरकार मजन्रपररषद्मा 
प्रस्ताव पेश गररएकोमा मजन्रपररषद्को नमनत २०७७/०७/०४ को ननणवयानसुार अनमुोदनका 
लानग सिंिीय सिंसदमा पेश गनव स्वीकृती प्राप्त भएको। सोका लानग अन्तराविय श्रम सिंगठनको 
ववधानको नेपाली अनमुोदनका लानग कानून वकताब व्यवस्था सनमनतलाई अनरुोध गररएकोमा 
सनमनतबाट अनवुाददत ववधान प्राप्त भई सिंिीय सिंसदमा पेश गनव तयारी भैरहेको छ। 

 आगामी नोभेम्बर १ देजि नोभेम्बर १३ सम्म हनु गैरहेको अन्तराविय श्रम सिंगठनको ३४३ 
औिं गभननवङ्ग बडीमा यस मन्रालयका सहसजचवको नेततृ्वमा रहेको प्रनतनननधमण्डलले भच ुवअल 
माध्यमबाट सहभानगता िनाउने ननणवयानसुार सोका लानग तयारी गररएको।   

 लडव वरु्द् एिकेुशन एकेडेमी नलनमटेड, एनसेल आजिआटा नलनमटेड, प्रार्म कमजशवयल वैंकमा 
देजिएको श्रनमक र व्यवस्थापनबीचको वववाद समाधानाथव श्रम ऐन, 2074 को दफा ११९(३) 
बमोजिम मध्यस्थ सनमनत गठन गरी वववाद समाधान गने प्रवक्रया अगानड बढार्एको। 

 अन्तराविय श्रम सिंगठनको ववधानको धारा २२ अन्तगवत नपेालले यस आनथवक वषवमा पेश गनुवपने देहायका 
ववनभन्न चार वटा ववषयमा प्रनतवेदन तयार गररएको। सो प्रनतवेदन परराि मन्रालयमा रायका लानग 
पठार्एको।  

 Freedom of association, collective bargaining, industrial relations  

      C098 Right to organize and Collective Bargaining Convention, 1949 

 Tripartite Consultation 

      C144 Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 

 Wages 

     C131 Minimum Wage Fixing Convention, 1970 

 Working time 

      C014 Weekly Rest (industry) Convention, 1921 

  

 
(ग) बालश्रम ननवारण /व्यवसािन्य सरुक्षा  

 आ.व. २०७८/७९ मा नयाुँ बालश्रममकु्त स्थानीय तह िोषणा गनव ५० स्थानीय तहलाई 
अनदुान ददर्ने कायवक्रम अन्तगवत सङ् िीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय माफव त 
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स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव माग गररएकोमा ५ स्थानीय तहहरूबाट प्रस्तावहरु प्राप्त भएको 
थप प्रस्तावहरू प्राप्त हनुे क्रममा रहेको। 

 राविय वाल ददवसको अवसरमा २०७८ भदौ २६ गते मवहला बालबानलका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्रालयले आयोिना गरेको Virtual Meeting मा सहभागी भएको। 

 बालश्रममकु्त स्थानीय तह िोषणा गनव २ निं प्रदेश, कणावली प्रदेश र सदुरु पजश् चम प्रदेशले 
आयोिना गरेको Virtual Meeting मा बालश्रम ननवारण सम्बन्धी रणनननत र कायवनबनधको 
सम्बन्धमा कायवपर प्रस्ततु गररएको। 
 

(ि) वैदेजशक रोिगार 

 

 रोिगार अनमुनत प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पवहलो सिंशोधन) ननदेजशका, २०७८ नेपाल सरकार, 
मजन्रपररषद् को नमनत २०७८/०६/१९ को बैठकबाट  स्वीकृत भएको। 

 वर्द्पक्षीय श्रम सम्झौता कायावन्वयनमा नीजि के्षरको भनुमका ववषयक अन्तवक्रव या कायवक्रम नमनत 
२०७८/०६/१८ मा सम्पन्न भएको। 

 वैदेजशक रोिगारीका ववववध पक्षमा स्थानीय तहका पदानधकारीहरुसुँग नमनत २०७८/०६/२४ मा 
बटुवलमा  गोष्ठी सम्पन्न भएको। 

 

 (ङ) कानून एवम ्फैसला कायावन्वयन  

 मन्रालयसुँग सम्बजन्धत कानूनहरु आवश्यकतानसुार पररमािवन तथा सिंशोधनको मस्यौदा र तीन महले 
तयार गररएको र उक्त कायवववनधहरु सिंशोधनको प्रवक्रयामा रहेको । 

 मन्रालय ववरुर्द् परेका ररट/ननवेदनको नलजित िवाफ सम्बजन्धत अदालत समक्ष पेश  
गररएको । 

 मन्रालयको कायवके्षरका ववषयमा सम्माननत अदालतबाट भएका फैसला कायावन्वयनको लानग यस 
मन्रालय मातहतको सम्बजन्धत ननकायसुँग ननयनमत समन्वय गररएको। 

 मन्रालय वा मातहत ननकायबाट कानूनी राय परामशव माग भएका ववषयमा नलजित राय वा परामशव 
उपलब्ध गरार्एको । 

 मन्रालयबाट ननणवय गररएका ववषयको सूचना नेपाल रािपरमा प्रकाशन गररएको । 
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(च) आन्तररक व्यवस्थापन तथा सशुासन 

  

नस.निं. नबषय कायव प्रगनत 

१ मजन्रपररषदमा 
प्रस्ताव पेश 

 यस अबनधमा यस मन्रालयबाट नबनभन्न नबषयका प्रस्ताव नेपाल सरकार 
मजन्रपररषद्मा पठाउने कायवको सहजिकरण तथा अध्यावनधक गने गररएको। यस 
आ.व.मा िम्मा िम्मा ३ वटा  प्रस्ताव पेश भएको । 

२ सरुवा/काि/पदस्था
पन/ रमाना 

 यस अबनधमा िम्माः- 
क) सरुवा – ३०  ि) काि – ५ ग)पदस्थापना– २१ ि)रमाना –१६ 

३ सेवाकानलन तानलम  
o यस अबनधमा नेपाल प्रशासननक प्रजशक्षण प्रनतष्ठान, िावलािेलबाट माग भई आए 

बमोजिम नबनभन्न शे्रणीका अनधकृतहरुलाई ननम्नानसुार सेवाकानलन तानलममा 
मनोनयन गरी नसफाररस गररएको िम्मा १ िना । 

४ पर ब्यबहार/सिंचार 

 यस अबनधमा िम्मा ५११वटा चीठ्ठीपर दताव भई सम्बजन्धत महाशािा/शािामा 
पठाईएको  

 यस शािाबाट उक्त अबनधमा िम्मा 3४० वटा चीठ्ठीपर नबनभन्न ननकायहरुमा 
पराचार गररएको । 

५ रेकडव ब्यवस्थापन  यस मन्रालयको स्वानमत्वमा रहेका सवारी साधन र अन्य सम्पजिहरुको नबवरण 
PAMS मा प्रनबि गररएको । 

६ 

अजततयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान 
आयोगको 
उिरुी  

 यस अवनधमा कूल २३ उिरुी/गनुासो मध्ये १२ वटा फछयौट भएका र बाुँकी 
११ वटा कारवाही प्रकृयामा रहेको । 

७ 

राविय सतकव ता 
केन्र/हेलो 
सरकारका उिरुी  

 यस अवनधमा राविय सतकव ता केन्रबाट १ वटा गनुासो प्राप्त भई उक्त उिरुी 
फर्छ्यौट भएको। 

 हेलो सरकारवाट प्राप्त १5 गनुासो मध्ये ८ समाधान भएको र ७ वटा प्रकृयामा 
रहेको । 

८ 

कल सेन्टरको 
गनुासो व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा 
 

 यस अवनधमा ववनभन्न माध्यमबाट कल सेन्टरमा िम्मा 14,784 गनुासाहरु प्राप्त 
भएको सो कल मध्ये 6,323 उिरुी गनुासो सम्वोधन भएको , 117 प्रकृयामा 
रहेको । उपरोक्त कल वाहेक गनुासोकतावले 8342 Follow-up कल गरेको 
। 
 

९ 
िररद व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा 

 वावषवक िररद योिना स्वीकृत भई कायावन्वयनमा रहेको ।दईुवटा बोलपर िारी 
गररएको । 

 

(छ) योिना तथा अनगुमन  

 मन्रालय र अन्तगवतका ववभाग एविं कायावलयहरुको गत आ.व.2078.79 को वावषवक प्रगनत सनमक्षा 
कायवक्रम मन्रालयको सभाहलमा सम्मन्न भएको ।  
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८. आम्दानी, िचव र आनथवक कारोबार सम्बन्धी  2078।079 को आजिन मसान्त सम्मको अद्यावनधक 
वववरण  

 

ब.उ.शी.निं. चाल ुरकम चाल ुिचव 

37100011 

श्रम, रोिगार 
तथासामाजिक सरुक्षा 
मन्रालय 

175900000.00 20049078.78 

37100101 

रोिगार प्रवर्द्वन 
कायवक्रम 

338228000.00 
1180250.00 

37100102 

प्रधानमन्री रोिगार 
कायवक्रम  तफव  

3619400000.00 1197429.00 

37100103 

यवुा रोिगारीका लानग 
रुपान्तरण पहल 

पररयोिना 949000000.00 1611707.00 

    
 

9.  रोिगार समन्वय तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ववषय: 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन/ ननयमावली अन्तगवत माग भएका मन्रालयसुँग सम्बन्धीत ववनभन्न सूचनाहरु 
समयमै उपलब्ध गरार्एको । 

 मन्रालयबाट गत आ.व. 2077/78 को अजन्तम रैमानसकमा सम्पाददत कायवको प्रगनत वववरण समेत 
सिंलग्न गरी स्वतस्फूतव प्रकाशन गनुवपने वववरण 2078 साउन 15 गते मन्रालयको वेवसार्टबाट 
प्रकाशन गररएको । 

 नवुाकोट र रसवुा जिल्लामा वैदेजशक रोिगारबाट फकेका नागररकहरुको पनु:एकीकरणको लानग सिंचानलत 
कायवक्रमको अवस्थाबारे अनगुमन गररएको । 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


