सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम स्वतस्फूतत रुपमा प्रकाशन गरिएका सूचना
श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्रालयको काम, कततव्य ि अधधकाि:
नेपाल सिकाि कायतववभािन धनयमावली,२०७४ मा उल्लेख भए अनुसाि
क. श्रम तथा िोिगाि सम्बन्धी नीधत, कानुन, मापदण्ड ि धनयमन,
ख. वैदेजशक िोिगाि सम्बन्धी नीधत, कानुन, मापदण्ड, व्यवस्थापन ि धनयमन,

ग. श्रधमक तथा कामदािको सामाजिक सुिक्षा ि सामाजिक सुिक्षा कोष सञ्चालन
सम्बन्धी नीधत, कानुन, मापदण्ड ि धनयमन,
घ. औद्योधगक वववाद समाधान,
ङ. िोिगाि सम्बन्धी तथयाांक, अध्ययन ि अनुसन्धान,
च. श्रम तथा व्यवसायिन्य सुिक्षा धनिीक्षण ि श्रम सम्बन्ध सम्बन्धी आयोग,
छ. िोिगाि उन्मुख सीपमूलक एवम् व्यवसावयक ताधलम नीधत,
ि. ट्रेडयुधनयन सम्बन्धी एवककृत कानुन ि धनयमन,
झ. बालश्रम धनवािण सम्बन्धी नीधत ि कानुन,

ञ. व्यवसायिन्य स्वास्थय तथा सुिक्षा सम्बन्धी नीधत, कानुन ि मापदण्ड,
ट. ववदे शीहरुका लाधग श्रम स्वीकृधत,
ठ. श्रम सहचािी,

ड. बेिोिगाि सम्बन्धी एवककृत तथयाांक व्यवस्थापन, अध्ययन ि अनुसन्धान,

ढ. मन्रालय सम्बन्धी िाविय तथा अन्तिातविय सां घसां स्थासँग सजन्ध, सम्झौता, अधभसजन्ध,
सम्पकत ि समन्वय,
ण. मन्रालय सम्बन्धी सावतिधनक सां स्थान, प्राधधकिण, सधमधत, प्रधतष्ठान, कम्पनी आददको
सञ्चालन ि धनयमन ।

१. मन्रालयमा िहेका महाशाखा एवम् शाखा ि धतनको कायत ववविण
(क)

महाशाखाहरुुः

यस मन्रालय अन्तगतत प्रशासन महाशाखा, श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुिक्षा महाशाखा तथा
िोिगाि व्यवस्थापन महाशाखा िहेका छन् । प्रशासन महाशाखा अन्तगतत प्रशासन शाखा, आधथतक
प्रशासन शाखा, नीधत, योिना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा ि कानून तथा फैसला कायातन्वयन
शाखाहरु िहे का छन् । श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुिक्षा महाशाखा अन्तगतत श्रम सम्बन्ध शाखा,
बाल श्रम धनवािण तथा व्यवसायिन्य सुिक्षा शाखा, श्रधमक कल्याण शाखा ि सीप ववकास तथा

ताधलम शाखाहरु िहे का छन् । त्यसैगिी िोिगाि व्यवस्थापन महाशाखा अन्तगतत वैदेजशक िोिगाि
व्यवस्थापन शाखा ि िोिगाि समन्वय तथा सू चना शाखा िहे का छन् । यी महाशाखा एवम्
शाखाहरुको कायत ववविण दे हाय बमोजिम िहे को छ:. प्रशासन महाशाखा
1. आन्तरिक प्रशासन ि कमतचािी प्रशासनसम्बन्धी कायतहरु गने गिाउने,
2. धनिामती सेवा ऐन, धनयमावली अनुसाि कमतचािीहरुलाई ददइने सुववधा, पुिस्काि ि ववभागीय

सिाय सम्बन्धी काम गने गिाउने,
3. मन्रालयको सां गठन सां िचना, दिवन्दी, कमतचािी कायत ववविणसम्बन्धी काम गने गिाउने,
4. काउन्सेलि (श्रम) तथा श्रम सहचािी छनौट तथा धनयुजिसम्बन्धी कायतहरु गने गिाउने,
5. स्वदे शी तथा ववदे शी छारवृजि एवां वैदेजशक भ्रमणका लाधग सां भाव्य उम्मेदवािको सूची तयाि

गिी िायसाथ पेश गने गिाउने,
6. मन्रालय अन्तगततको सावतिधनक खरिदसम्बन्धी कायतहरु गने गिाउने,
7. वावषतक प्रधतवेदन तथा मन्रालयस्तिका अन्य प्रकाशन, प्रसािण तथा ववतिण सम्बन्धी कायतहरु

गने गिाउने,
8. महाशाखासँग सम्बजन्धत ववषयमा अन्तिातविय सम्पकतसम्बन्धी कायतहरु गने गिाउने,
9. महाशाखासँग सम्बजन्धत ववषयमा अधभलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने गिाउने,
10. सूचना अधधकािी तथा ववधभन्न धनकाय एवांम ् ववषयगत सम्पकत धबन्दुको काम गने गिाउने,
11. अन्ति महाशाखा,शाखा ि ववभाग बीच समन्वय प्रणाली स्थापनासम्बन्धी कायतहरू गने

गिाउने,
12. मन्रालयको कायतक्षेरसम्बन्धी नीधत, योिना, वावषतक कायतक्रम, बिेट तिुम
त ाको समन्वय,

अनुगमन, मूल्याङ्कन ि आवधधक समीक्षासम्बन्धी कायत गने गिाउने,
13. मन्रालय

ि

अन्तगतत

धनयधमत

तथा

बैदेजशक

सहायताबाट

सां चालन

हुने

आयोिना/कायतक्रमहरुको तिुम
त ा गने एवम् कायातन्वयनका सम्बन्धमा उि कायतक्रमहरु तथा
सम्बजन्धत कायातलयहरुको अनुगमन मूल्याांकन गने गिाउने,
14. आधथतक प्रशासनसम्बन्धी कायतहरु गने गिाउने,
15. बेरुिुको लगत अद्यावधधक गने, गनत लगाउने तथा फछ्र्यौट गने गिाउने,
16. मन्रालयसँग सम्बजन्धत ऐन, धनयम, धनदे जशका तथा कायतववधधहरुको तिुम
त ा तथा परिमाितन

सम्बन्धी कायत गने गिाउने,

17. अदालतबाट भएका फैसला तथा आदे शको कायातन्वयनसम्बन्धी कायत गने गिाउने,
18. मन्रालयलाई ववपक्षी बनाई पिे का रिट,धनवेदन ि मुद्दाहरुको प्रधतिक्षा गने गिाउने,
19. प्रदे श तथा स्थानीय सिकािसँग समन्वय गिी गनुप
त ने आवश्यक कायतहरु गने गिाउने ।

. िोिगाि व्यवस्थापन महाशाखा
1. आन्तरिक िोिगाि प्रवतद्धनसम्बन्धी िाविय नीधत, कानून, मापदण्ड ि धनयमन सम्बन्धी कायत

गने गिाउने,
2. आन्तरिक एवां वैदेजशक िोिगािसम्बन्धी ऐन धनयमहरुको तिुम
त ा, सां शोधन, ववधेयक तथा

धनयमावलीहरु तयाि गिी पेश गने गिाउने,
3. िाविय

तथा

अन्तिातवियस्तिका

िोिगािसम्बन्धी

प्रधतवेदन

सां कलन,

प्रकाशन

तथा

ववतिणसम्बन्धी कायतहरु गने गिाउने,
4. अन्तिातविय आप्रवासन सां गठन (International Organization for Migration - IOM), कोलम्बो

प्रोसेस, अबुधावी सां वाद (Abu Dhabi Dialogue) लगायतका क्षेरीय तथा अन्तिातविय सां घ
सां गठनहरूसँग सम्बजन्धत कायतहरु गने गिाउने,
5. श्रमशजि, श्रम बिाि, आन्तरिक तथा वैदेजशक िोिगाि एवम् बेिोिगािी सम्बन्धी अध्ययन,

अनुसन्धान, तथयाङ्क सङ्कलन, ववश्लेषण लगायत सूचना ववश्लेषणका कायतहरु गने गिाउने,
6. िोिगाि सूचना सेवा तथा श्रधमक आपूधतत सम्बन्धी कायत गने गिाउने,
7. वैदेजशक िोिगाि सम्बन्धी िाविय नीधत, कानून, मापदण्ड, व्यवस्थापन ि धनयमन सम्बन्धी

कायत गने गिाउने,
8. श्रम कूटनीधतसम्बन्धी कायतको समन्वय गने गिाउने,
9. काउन्सेलि (श्रम)तथा श्रम सहचािीहरुसां ग धनयधमत सम्पकत ि समन्वयको काम गने गिाउने,
10. वैदेजशक िोिगािसम्बन्धी कायतक्रमहरु तिुम
त ा, समन्वय, अनुगमन,मूल्याङ्कन ि प्रधतवेदन गने

गिाउने,
11. वैदेजशक िोिगाि ववभाग ि वैदेजशक िोिगाि प्रबदतधन बोडतसम्बन्धी कायत गने गिाउने,
12. वैदेजशक िोिगािसम्बन्धी अनुगमन तथा धनिीक्षण गने गिाउने,
13. महाशाखासँग सम्बजन्धत अधभलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायतहरू गने गिाउने,

14. आन्तरिक तथा वैदेजशक िोिगािको सूचना एवां तथयाांक अद्यावधधक गने गिाउने,
15. मन्रालयको वेवसाईट अद्यावधधक गने लगायतका ववद्युतीय सुशासनसम्बन्धी अन्य कायतहरु

गने गिाउने,
16. प्रदे श तथा स्थानीय सिकािसँग समन्वय गिी गनुप
त ने आवश्यक कायतहरु गने गिाउने ।

. श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुिक्षा महाशाखा
1. श्रमसम्बन्धी िाविय नीधत तिुम
त ा गने गिाउने,
2. श्रम सम्बन्धी ऐन धनयमहरुको तिुम
त ा तथा परिमाितन सम्बन्धी कायत गने गिाउने,
3. श्रमशजि ि श्रम बिािसम्बन्धी अध्ययन, सवेक्षण, अनुसन्धान, तथयाङ्क सङ्कलन तथा ववश्लेषण

सम्बन्धी कायत गने गिाउने,
4. िाविय तथा अन्तिातवियस्तिका श्रमसम्बन्धी प्रधतवेदनहरुको सां कलन सम्बन्धी कायतहरु गने

गिाउने,
5. अन्तिातविय श्रम सां गठन(International Labor Organization) सम्बन्धी कायत गने गिाउने,
6. औद्योधगक वववाद समाधानसम्बन्धी कायत गने गिाउने,
7. ववदे शी कामदािहरुको श्रम स्वीकृधत व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने गिाउने,
8. ट्रेड यूधनयन सम्बन्धी िाविय नीधत,कानून तिुम
त ा ि धनयमनसम्बन्धी कायत गने गिाउने,
9. महाशाखासँग सम्बजन्धत ववषयमा अन्तिातविय सम्पकतसम्बन्धी कायतहरु गने गिाउने,
10. बालश्रम

धनवािणसां ग सम्बजन्धत अन्तिाविय सां घसां स्थाहरुसां गको सम्पकत, सहकायत तथा

समन्वय गने गिाउने,
11. बालश्रम धनवािणसम्बन्धी नीधत, कानून तिुम
त ा ि धनयमनसम्बन्धी कायत गने गिाउने,
12. बालश्रम

धनवािणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान,सवेक्षण,सूचना ि तथयाांक सां कलन तथा

ववश्लेषणसम्बन्धी

कायत गने गिाउने,

13. बालश्रम धनवािणसम्बन्धी व्यवस्थापन तथा िनचेतना िगाउन प्रचाि प्रसाि गने गिाउने,
14. बालश्रम धनवािण ववषयमा िाविय तथा अन्तिातविय गोष्ठी सेधमनाि सम्मेलनसम्बन्धी कायतहरु

गने गिाउने,

15. व्यवसायिन्य स्वास्थय तथा सुिक्षा ववषयमा नीधत, कानून ि धनयमनसम्बन्धी कायत गने

गिाउने,
16. श्रधमक

एवां

सामाजिक

धनयमनसम्बन्धी कायत

सुिक्षा

सम्बन्धी

िाविय

नीधत,

कानून,मापदण्ड,

कायतक्रम

ि

गने गिाउने,

17. सामाजिक सुिक्षा कोषसम्बन्धी नीधत, कानून तिुम
त ा,कोष सां चालन तथा धनयमन, यस ववषय

सम्बद्ध िाविय तथा अन्तिाविय धनकाय ि सां घसां स्थासां ग सम्पकत, समन्वय ि सहकायतसम्बन्धी
कायत गने गिाउने,
18. सामाजिक सुिक्षा कोष ि श्रधमक कल्याणसम्बन्धी कायतहरु गने गिाउने,
19. िोिगािउन्मुख,सीपमूलक एवां व्यवसावयक ताधलमसम्बन्धी िाविय नीधत तिुम
त ा ि सो को

धनयमन गने गिाउने,
20. श्रधमक तथा िोिगािदाताको कततव्य,दावयत्व,कायत सां कृधत ि व्यवहाि सम्बन्धी प्रवद्धतनात्मक

कायतक्रमहरुको सञ्चालनका सम्बन्धमा समन्वय गने गिाउने,
21. सीप ववकास तथा तालीमसम्बन्धी नीधत, योिना तिुम
त ा,समन्वय,अनुगमन, मुल्याङ्कन गने

गिाउने,
22. सीप ववकास ताधलमसम्बन्धी पाठ्यक्रम तिुम
त ा, परिमाितन, ताधलम सञ्चालन मापदण्ड धनधातिण

गने गिाउने,
23. सीप ववकास ताधलम सञ्चालन, समन्वय ि प्रवद्धतनसम्बन्धी कायत गने गिाउने,
24. महाशाखासँग सम्बजन्धत ववषयमा अधभलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने गिाउने,
25. प्रदे श तथा स्थानीय सिकािसँग समन्वय गिी गनुप
त ने आवश्यक कायतहरु गने गिाउने ।

(ख)

शाखाहरुुः

प्रशासन महाशाखा
1. प्रशासन शाखा
1. मन्रालय ि अन्तगततको कमतचािी प्रशासन तथा िनशजि ववकाससम्बन्धी कायत गने,
2. मन्रालयको सां गठन सां िचना, दिवन्दी सृिना, कमतचािीको कायत ववविण, धनयुजि, पदस्थापन,

अधधकाि

प्रत्यायोन,सरुवा,

काि,बढु वा,

ववदा,सम्पजि

मूल्याङ्कन,अवकाशसम्बन्धी कायतहरु गने,
3. मन्रालय ि अन्तगततका कमतचािीहरुको अधभलेख अद्यावधधक गने,

ववविण,कायत

सम्पादन

4. व्यवस्थापन पिीक्षणसम्बन्धी कायतको समन्वय तथा सहिीकिण गने,
5. कमतचािीहरुलाई ददइने सुववधा, पुिस्काि ि ववभागीय कािवाही तथा सिायसम्बन्धी कायत

गने,
6. स्वदे शी तथा ववदे शी छारवृजि, ताधलम, गोष्ठी आददमा कमतचािी मनोनयनको लाधग धसफारिस

तथा ववदा स्वीकृधतका धनजम्त पेश गने,
7. मन्रालयधभर परिवहन तथा सञ्चाि व्यवस्थापन गने,
8. मन्रालय ि अन्तगततका धनकयहरूको लाधग घििग्गा ि भवनको व्यवस्थापन गने,
9. मन्रालयको भौधतक साधनहरुको स्याहाि, सम्भाि, ममतत,सिसफाई,कायातलय ववन्यास तथा

सां िक्षण लगायत जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने,
10. मन्रालय धभर कागि धुल्याउने तथा धललामीसम्बन्धी व्यवस्था गने,

ु ाईसम्बन्धी कायत गने,
11. उिुिी तथा गुनासो सुनव
12. अजततयाि दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, िाविय सतकतात केन्र, िाविय सूचना आयोगसां गको

सम्पतक, समन्वय एवां सुशासन ईकाइको रुपमा कायत गने,
13. खरिद ईकाइ गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने,
14. पुस्तकालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने,
15. मन्रालय ि अन्ततगतका केन्रीय धनकायहरुको स्रोतसाधनसम्बन्धी ववविण अद्यावधधक गने,
16. मन्रालय अन्ततगतका धनकायहरुको धनिीक्षण, सुपरिवेक्षण ि अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थापन

गने,
17. कमतचािी बैठकसम्बन्धी कायत गने
18. शाखासँग सम्बजन्धत कामको अधभलेख व्यवस्थापन गने,
19. ववषयगत धनकायहरुको सम्पकत धबन्दु भई काम गने,
20. ववषयगत सम्पकत अधधकािी तोक्न पेश गने,
21. मन्रालयको स्रोत साधन तथा प्रकाशन ववतिणको व्यवस्थापन गने,
22. तोवकएबमोजिमका अन्य कायतहरु गने ।

2. नीधत, योिना,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा
1. मन्रालयको कायतक्षेरसँग सम्बजन्धत नीधत तिुम
त ा तथा ववश्लेषण गने,

2. वावषतक,आवधधक तथा दीघतकालीन िणनीधतको तिुम
त ा,समन्वय,कायातन्वयन अनुगमन तथा
मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायत गने,
3. आधथतक

प्रशासन

शाखाको

समन्वयमा

वावषतक

कायतक्रम

अनुसाि

आधथतक

वषतको

साधािणतफतको अनुमाधनत बिेट तयािी ि स्वीकृधतको लाधग पेश गने,
4. मन्रालय

ि

अन्तगतत

धनयधमत

आयोिना/कायतक्रमहरुको

तिुम
त ा

तथा
ि

बैदेजशक

कायातन्वयनका

सहायताबाट
सम्बन्धमा

सां चालन

हुने

कायतक्रमहरु

तथा

सम्बजन्धत कायातलयहरुको अनुगमन मूल्याांकन गने,
5. मन्रालयका प्रगधत ववविण,प्रधतवेदन तथा बुलेवटन प्रकाशनसम्बन्धी कायतहरु गने,
6. मन्रालय

ि

ववभागहरु

अन्ततगत

सां चालन

हुने

ववकासका

आवधधक

एवां

वावषतक

कायतक्रमहरु तयाि गने,
7. िाविय योिना आयोग ि अथत मन्रालयसां गको सहकायतमा मन्रालय अन्ततगत सञ्चाधलत
ववकास कायतक्रमहरुको कायातन्वयनको समन्वय गने,
8. मन्रालय

ि

अन्ततगत

धनकायहरुमा

सां चाधलत

ववकास

कायतक्रमहरुको

प्रगधत,समीक्षा,परिमाितन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गने,
9. नीधत समन्वय सधमधत (Policy Coordination Committee) सम्बन्धी कायत गने,
10. अथत मन्रालय, प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायातलय तथा िाविय योिना आयोगको
सम्पकत ववन्दुको रुपमा काम गने,
11. मन्रालय स्तिीय ववकास समस्या समस्या सधमधत(MDAC)ि िाविय ववकास समस्या
समाधान सधमधत (NDAC) सम्बन्धी कायतहरु गने,
12. वैदेजशक सहायतासम्बन्धी ववषयमा अथत मन्रालयसां ग समन्वय गिी कायत गने,
13. ववदे शी सहयोगवाट सां चालन हुने आयोिनासां ग सम्बजन्धत ववषयमा आवश्यक समन्वय
गने,
14. सम्बजन्धत क्षेरका अन्तिातविय तथा िाविय गैिसिकािी तथा अन्य अन्तिातविय सां घ
सां स्थाहरूसँग समन्वय तथा सहिीकिणसम्बन्धी कायत गने,
15. तोवकएबमोजिमका अन्य कायतहरु गने ।
3. आधथतक प्रशासन शाखा
1. प्रचधलत कानुन बमोजिम मन्रालयको आधथतक प्रशासन सां चालन गने,

2. अथत मन्रालय ि यस मन्रालयको नीधत, योिना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखासँग
समन्वय गिी वावषतक कायतक्रम ि बिेट तिुम
त ा तथा कायातन्वयन गनत,
3. आधथतक प्रशासनसम्बन्धी ववषयमा माग भएबमोजिमको िाय सल्लाह प्रदान गने,
4. ववधनयोिन बिेट अन्तगतत बिेट धनकासासम्बन्धी कायत गने,
5. मन्रालयको नीधत, योिना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखासँग समन्वय गिी कायतक्रम
सां शोधन ि िकमान्ति सम्बन्धी कायत गने,
6. ऐन धनयमानुसाि तोवकएको श्रे स्ता िाख्ने, िाख्न लगाउने,
7. ववधनयोिन वहसाबको लाधग आवश्यक मास्केवािी तथा अन्य फाांटवािी धनयधमत रुपमा
तयाि गने गिाउने ि सम्बजन्धत धनकायमा समयमै पठाउने व्यवस्था गने गिाउने,
8. आधथतक प्रशासन शाखाको सहभाधगता आवश्यक हुने ववधभन्न सधमधतहरुमा िही कायत गने,
9. मन्रालयका अन्य शाखाहरूसँग समन्वय गिी वावषतक प्रगधत प्रधतवेदन तयाि गने,
10. वावषतक ववविण तयाि गनत सहयोग गने,
11. वेरुिु फर्छ्यौटसम्बन्धी कायत गने,
12. मन्रालय अन्तगततका धनकायहरुको आधथतक व्यवस्थापन सुधािका लाधग सुझाव ददने,
13. आम्दानी तथा खचतसम्बन्धी ववविणहरु अद्यावधधक िातने,
14. म.ले.धन.का.को सम्पकत ववन्दुको रुपमा काम गने,
15. तोवकएबमोजिमका अन्य कायतहरु गने ।
4. कानून तथा फैसला कायातन्वयन शाखा
1.

मन्रालयसँग सम्बजन्धत ऐन, कानूनहरूको परिमाितनका लाधग मस्यौदा पेश गने,

2.

नयाँ ववधेयक तिुम
त ा गने सम्बन्धमा आवश्यक कायत गने,

3.

मन्रालय ि अन्तगततका धनकायहरूबाट माग भएबमोजिम कानूनी िाय, पिामशत

उपलब्ध गिाउने,
4.

मन्रालय पक्ष हुने सजन्ध, सम्झौता, समझदािीपर आददमा कानूनी िाय उपलब्ध

गिाउने,
5. सवोच्च अदालतवाट कायम नजिि सम्बन्धी धनणतयहरुको लगत ववविण अद्यावधधक गने ि
सम्बद्ध पदाधधकािीहरुलाई िानकािी गिाउने,
6.

मन्रालय ववरुद्ध पिे का रिट/धनवेदन ि पुनिावेदन सम्बन्धी कायत गने,

7.

मन्रालयको कायतक्षेरका ववषयमा सम्माधनत अदालतबाट भएका फैसला कायातन्वयन

गने गिाउने,
8.

अदालतमा ददने िवाफ तयाि गिी पेश गने,

9. ऐन, धनयम परिमाितन तथा तिुम
त ा शाखाबाट प्राप्त भएका िाय सां कलन गिी सम्बजन्धत
ववषयको धनणतयसाि बनाउने कायत गने,
10.

नेपाल िािपरमा प्रकाशन गरिनु पने सूचनासम्बन्धी कायत गने,

11. कानून, न्याय तथा सां सददय माधमला मन्रालय, वैदेजशक िोिगाि न्यायाधधकिण तथा श्रम
अदालतको सम्पकत शाखाको रुपमा काम गने,
12.

कानूनले सृिना गिे का अन्य जिम्मेवािीहरुसम्बन्धी काम गने,

13.

तोवकएबमाजिमका अन्य कायतहरु गने ।

िोिगाि व्यवस्थापन महाशाखा
1. वैदेजशक िोिगाि व्यवस्थापन शाखा
1. वैदेजशक िोिगािसम्बन्धी िाविय नीधत, कानून, मापदण्डको कायातन्वयन ि धनयमन
सम्बन्धी कायत गने,
2. श्रम कूटनीधत प्रवद्धतनका लाधग आवश्यक तयािी तथा समन्वय गने,
3. वैदेजशक िोिगािसँग सम्बजन्धत सां घ सां स्थाहरुको धनयमन तथा अनुगमन गनत वैदेजशक
िोिगाि ववभागसां ग समन्वय गने,
4. काउन्सेलि(श्रम)तथा श्रम सहचािीको कायतसम्पादनको धनयधमत रुपमा प्रगधत प्रधतवेदन
धलने सोको प्रधतवेदन गने,
5. अन्तिाविय आप्रवासन सां गठन(IOM),कोलम्बो प्रोसेस,आबुधावव डाइलग लगायतका
क्षेरीय तथा अन्तिातविय सां घ सां गठनसँग सम्बजन्धत महाशाखाका कायतक्षेर अन्तगततका
कायतहरु गने,
6. वैदेजशक िोिगाि सम्बन्धी सूचना एवां तथयाांक सां कलन, अध्ययन तथा ववश्लेषण गने,
7. वैदेजशक िोिगािलाई सुिजक्षत,व्यवजस्थत ि मयातददत बनाउन िाय सल्लाह प्रदान गने,
8. वैदेजशक िोिगािसम्बन्धी कायतक्रमहरु तयाि गने, समन्वय गने ि प्रधतवेदन गने,

ु हरुसां ग हुने वातात एवां सम्झौतासम्बन्धी
9. वैदेजशक िोिगाि सम्बन्धमा िोिगािदाता मुलक
कायत गने,
ु खुला गनत आवश्यक अध्ययन तथा समन्वय गने,
10. वैदेजशक िोिगािका लाधग नयाँ मुलक
11. वैदेजशक िोिगािबाट ववधभन्न क्षेरमा पनत गएको प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान गिी
नीधतगत सुझाव ददने,
12. वैदेजशक िोिगािमा गएका व्यजिहरुको स्वास्थय तथा सुिक्षाको ववषयमा अध्ययन
अनुसन्धान गिी नीधतगत सुधािको िाय पेश गने,
13. ववदे शमा िहे का नेपालीहरुका सेवामूलक सां स्थाहरुसां ग सम्पकत कायम गिी आवश्यकता
अनुसाि िाय सुझाव प्राप्त गने, प्रधतवेदन धलने एवां उपयुि कािवाहीकोलाधग पेश गने,
14. वैदेजशक िोिगािमा गएका श्रधमकहरुको हक,वहत,उद्दािसम्बन्धी कायतहरुमा नीधतगत
व्यवस्था पहल गने,
15. वैदेजशक िोिगािीको प्रभावकािी व्यवस्थापन गनत आवश्यक अन्य कायतहरु गने,
16. पििाि मन्रालय, ववदे शजस्थत नेपाली कूटनैधतक धनयोगहरु तथा आप्रवासनसम्बन्धी
कायतक्रमहरुको सम्पकत ववन्दुको रुपमा कायत गने,
17. वैदेजशक िोिगाि ववभाग ि वैदेजशक िोिगाि प्रबदतधन बोडतसम्बन्धी कायत गने,
18. सम्बजन्धत क्षेरका अन्तिातविय तथा िाविय गैिसिकािी तथा अन्य अन्तिातविय सां घ
सां स्थाहरूसँग समन्वय तथा सहिीकिणसम्बन्धी कायत गने,
19. शाखासँग सम्बजन्धत अधभलेख व्यवस्थापन गने,
20. तोवकए बमोजिमका अन्य कायतहरु गने ।
2. िोिगाि समन्वय तथा सूचना शाखा
1. आन्तरिक

िोिगािसम्बन्धी

िाविय

नीधत,कानुन,मापदण्ड,कायातन्वयन

ि

धनयमन

सम्बन्धी कायत गने,
2. आन्तरिक

िोिगािीको

क्षेरमा

कायतित

िाविय

तथा

अन्तिातविय

सिकािी

तथा

गैिसिकािी सां स्थाहरुको लगत िाख्ने,
3. आन्तरिक िोिगािी प्रवद्धतन गने उद्देश्यले वैदेजशक सहायतामा सां चाधलत कायतक्रम तथा
आयोिनाहरुको सां चालन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याकन गने,

4. वैदेजशक िोिगािीबाट फकेका कामदािहरुको दक्षता उपयोग गनत िाविय आवश्यकता
अनुसािका नीधत तथा िणनीधत तिुम
त ा गिी कायातन्वयन गनत पेश गने,
5. आन्तरिक िोिगाि प्रवद्धतका लाधग नीजि तथा गैि सिकािी क्षेरसां गको सहकायत एवांम्
समन्वयसम्बन्धी कायत गने,
6. न्यूनतम

िोिगाि

प्रत्याभूतसम्बन्धी

नीधत,योिना

तथा

कायतक्रम

तिुम
त ा,कायातन्वयन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने,
7. मन्रालयको वेवसाईट व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने,
8. श्रम,िोिगािी,बेिोिगािी,वैदेजशक

िोिगािी

तथा

िोिगािका

अवसिसम्बन्धी

अध्ययन,अनुसन्धान ि ववश्लेषण गने,
9. ववद्धुतीय श्रम तथा िोिगाि सूचना प्रणाली (Online Labour and Employment
Information System) को स्थापना ि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने,
10. श्रमशजि सवेक्षणसम्बन्धी कायत गने,
11. शाखासँग सम्बजन्धत ववषयमा कानून बमोजिम धनधातिण गरिएका अन्य कायतहरु गने,
12. तोवकएबमोजिमका अन्य कायतहरु गने,
13. सम्बजन्धत क्षेरका अन्तिातविय तथा िाविय गैिसिकािी तथा अन्य अन्तिातविय सां घ
सां स्थाहरूसँग समन्वय तथा सहिीकिणसम्बन्धी कायत गने,
14. प्रदे श तथा स्थाधनय सिकािसँग समन्वय गिी गनुप
त ने आवश्यक कायतहरु गने।
श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुिक्षा महाशाखा

1. श्रम

सम्बन्ध शाखा
1. श्रमसां ग सम्बजन्धत कानून तिुम
त ा,सां शोधन तथा धनयमन सम्बन्धी कायत गने,
2. श्रमशजि ि श्रम बिािसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, तथयाङ्क सङ्कलन,अद्यावधधक ि
ववश्लेषणसम्बन्धी कायत गने,
3. िाविय

तथा

अन्तिातवियस्तिका

श्रम

सम्बन्धी

अधभलेजखकिणसम्बन्धी कायतहरु गने,
4. अन्तिातविय श्रम सङ्गठनसांग सम्बजन्धत कायत गने,
5. औद्योधगक वववाद समाधानसम्बन्धी कायत गने,

प्रधतवेदन

सांकलन

एवां

6. श्रमसां ग सम्बजन्धत अन्तिाविय सां घसां स्थासां गको सम्पकत,सहकायत तथा समन्वय गने,
7. ववदे शी कामदािहरुका लाधग श्रम स्वीकृधत ि त्यसको सूचना व्यवस्थापन गने,
8. श्रधमक कल्याण शाखासँग समन्वय गिी ट्रेड यूधनयन नीधत,कानूनको तिुम
त ा ि धनयमन
सम्बन्धी कायत गने,
9. शाखासँग सम्बजन्धत ववषयमा अन्तिातविय सम्पकतसम्बन्धी कायतहरु गने,
10. अन्तिाविय श्रम सां गठन (ILO) तथा अन्य िाविय,अन्तिाविय,सिकािी,गैिसिकािी सां घ
सां स्थाहरुसां ग समन्वयसम्बन्धी कायत गने,
11. अन्तिाविय श्रम सां गठन(ILO) बाट पारित महासन्धी तथा सन्धीहरुसम्बन्धी कायत गने,
12. अन्तिाविय श्रम सां गठन (ILO) मा वावषतक ि आवधधक रुपमा पेश गनुप
त ने प्रधतवेदन
तयािीसम्बन्धी कायत गने,
13. भववष्यमा गनुप
त ने अन्तिातविय श्रम सां गठन (ILO) सँग सम्बजन्धत सन्धीहरु सम्बन्धी
आवश्यक कायतहरु गने,
14. सम्बजन्धत क्षेरका अन्तिातविय तथा िाविय गैिसिकािी तथा अन्य अन्तिातविय सां घ
सां स्थाहरूसँग समन्वय तथा सहिीकिणसम्बन्धी कायत गने,
15. शाखासँग सम्बजन्धत ववषयमा अधभलेख व्यवस्थापन गने,
16. तोवकएबमोजिमका अन्य कायतहरु गने ।

2. बालश्रम

धनवािण तथा व्यवसायिन्य सुिक्षा शाखा

1. बालश्रम धनवािणसँग सम्बजन्धत नीधत, कानून, योिना तिुम
त ा तथा धनयमनसम्बन्धी
कायत गने,
2. बालश्रम

धनवािणसम्बन्धी

अध्ययन,अनुसन्धान,सेधमनाि,ताधलम,

गोष्ठी

आदद

कायतक्रमहरू सां चालन गने,
3. बालश्रम धनवािणसम्बन्धी कायतक्रम,धनिीक्षण तथा अनुगमन गने,
4. बालश्रम ववरुद्ध िनचेतना िगाउन प्रचाि-प्रसािसम्बन्धी कायत गने,
5. बालश्रम

धनवािण

सम्बन्धी

िाविय

तथा

अन्तिाविय

श्रम

सां गठन(ILO),आईपेक,िी.टी.िेड.तथा अन्य दातृ िाि तथा सां घ सां स्थाहरुसां ग समन्वय
गने,

6. बालश्रम धनवािण, सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान,तथयाांक सां कलन,अद्यावधधक तथा
ववश्लेषणसम्बन्धी कायत गने,
7. व्यवसायिन्य

स्वास्थय

तथा

सुिक्षासम्बन्धी

नीधत,कानून,योिना

तिुम
त ा

तथा

धनयमनसम्बन्धी कायत गने,
8. व्यवसायिन्य स्वास्थय तथा सुिक्षासम्बन्धी अध्ययन,अनुसन्धान,सेधमनाि,गोष्ठी आदद
कायतक्रम गने,
9. प्रधतष्ठानमा कायतित कामदाि कमतचािीहरुको व्यवसायिन्य सुिक्षासम्बन्धी कायत गने,
10. बालश्रम धनवािण सधमधत ि बालबाधलका ववकास तथा पुनस्त थापना कोष सां चालक
सधमधतसम्बन्धी कायत गने ।
11. औद्योधगक प्रधतष्ठानहरुमा व्यवसायिन्य सुिक्षा लगायतका चेतनामूलक कायतक्रमहरु
सां चालन गने,
12. शाखासँग सम्बजन्धत ववषयमा अधभलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने,
13. श्रधमक कल्याण शाखासँग समन्वय गिी ट्रेड युधनयन अधधकाि ि ट्रेड युधनयनले
व्यवसावयकता प्रवद्धतनमा खेल्नुपने भूधमकाको ववषयमा सेधमनाि तथा गोष्ठी आयोिना
गने,
14. सम्बजन्धत क्षेरका अन्तिातविय तथा िाविय गैिसिकािी तथा अन्य अन्तिातविय सां घ
सां स्थाहरूसँग समन्वय तथा सहिीकिणसम्बन्धी कायत गने,
15. तोवकएबमोजिमका अन्य कायतहरु गने ।

3. श्रधमक

कल्याण शाखा

1. सामाजिक सुिक्षा सम्बन्धी नीधत,योिना तथा कानुनको तिुम
त ाका लाधग मस्यौदा तयाि
गने,
2. श्रधमक तथा श्रधमकका परिवािको लाधग सामाजिक सुिक्षासँग सम्बजन्धत नीधतगत तथा
सां स्थागत कायतहरु गने,
3. ट्रेड यूधनयन सम्बन्धी िाविय नीधत, कानून तिुम
त ामा सहयोग पुर्याउने,
4. सामाजिक सुिक्षा कोषको सां चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गने,

5. श्रधमकको

कततव्य,

दावयत्व,

कायत

सां कृधत

ि

व्यवहाि

सम्बन्धी

प्रवद्धतनात्मक

कायतक्रमहरुको सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गने,
6. श्रधमकको न्यूनतम पारिश्रधमक धनधातिणसम्बन्धी कायत गने,
7. श्रधमकहरुको सामाजिक सुिक्षाको सन्दभतमा व्यवसायिन्य स्वास्थय सेवासम्बन्धी
आवश्यक कायत गने,
8. श्रधमकका बाल बाधलकाहरुका लाधग ददवा स्याहाि केन्र, जशक्षा तथा स्वास्थय सेवा
आददको प्रबन्ध गनत व्यवस्थापकहरुलाई प्रोत्साहन गने,
9. सामाजिक सुिक्षा सम्बन्धमा सेधमनाि,गोष्ठी लगायतका चेतनामूलक कायतहरु गने,
10. शाखासँग सम्बजन्धत ववषयको अधभलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने,
11. नयाँ सामाजिक सुिक्षा योिना लागू गने ववषयमा आवश्यक कायत गने,
12. अनौपचारिक क्षेरमा कायतित श्रधमक ि स्विोिगािलाई सामाजिक सुिक्षा योिनामा
आबद्ध गने ववषयम अध्ययन अनुसन्धान गने,
13. श्रधमक कल्याणकािी कोषसम्बन्धी कायत गने,
14. शाखासँग

सम्बजन्धत

काममा

सम्बजन्धत

िाविय

तथा

अन्तिाविय

सां घसां स्थासां ग

सम्पकत,समन्वय ि सहकायत गने,
15. तोवकएबमोजिमका अन्य कायतहरु गने ।

4. सीप

ववकास तथा ताधलम शाखा

1. सीप ववकास तथा ताधलम सम्बन्धी िाविय नीधत, कानून तिुम
त ा,योिना,मापदण्ड, पूवातधाि
ववकाससम्बन्धी काम गने ि सो को धनयमन गने,
2. ताधलम केन्रहरुको ववविण अद्यावधधक गने,
3. ताधलम प्राप्त िनशजिको ववविण अद्यावधधक गने,
4. सीप ववकास ताधलमसम्बन्धी पाठ्यक्रम तिुम
त ा, परिमाितन, ताधलम सञ्चालन मापदण्ड
धनधातिण गने, प्रवद्धतन ि समन्वय गने,
5. िोिगािीका सां भाववत क्षेरहरुमा आवश्यक सीप तथा दक्षता पवहचान गिी दक्ष िनशजि
उत्पादनका लाधग नीधतगत तथा सां स्थागत समन्वय गने,

6. वपछधडएको क्षेर, वगत तथा समुदाय लजक्षत सीपमूलक ताधलम नीधत तिुम
त ा,समन्वय तथा
धनयमन गने,
7. लजक्षत वगतहरुलाई िोिगािी तथा स्विोिगािीसम्बन्धी सचेतना तथा पूवत तयािीसम्बन्धी
अधभमुखीकिण ताधलम कायतक्रम आवश्यक समन्वय गिी सञ्चालन गने,
8. कामदाि मिदूिहरुको कायत सां स्कृधत ि व्यवहाि (Working Culture and Behaviors)
सम्बन्धी प्रवद्धतनात्मक कायतक्रमहरुको तिुम
त ा तथा समन्वय गने,
9. ववदे शबाट फकेका कामदािको सीप परिक्षण गने, सो सीपको उपयोगसम्बन्धी िणनैधतक
योिना तयाि गने ि समय सापेक्ष परिमाितनको कायत गने,
10. प्रदे श ि स्थानीय तहमा ताधलम प्रदायक सां स्थाको स्थापना, क्षमता ववकास, पाठ्यक्रम
धनधातिण लागायतका कायतको लाधग नीधतगत तथा सां स्थागत कायत गने,
11. ताधलम प्रदायक सां स्था ि िोिगाि प्रदायक सां स्था बीच िोिगािी सृिना ि िनशजिको
उपयोग सम्बन्धी समन्वयत्मक कायत गने,
12. ताधलम केन्रहरु

बीच समन्वय

गिी ववजशविकृत

ताधलम प्रदायक सां स्थाहरुको

सां िचनागत ववकासको लाधग सां स्थागत समन्वय गने,
13. शाखासँग सम्बजन्धत काममा सम्बजन्धत िाविय तथा अन्तिाविय सां घसां स्थासां ग सम्पकत,
समन्वय ि सहकायत गने,
14. शाखासँग सम्बजन्धत ववषयमा अधभलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कायत गने,
15. तोवकए बमोजिमका अन्य कायतहरु गने ।
२. मन्रालयमा िहने कमतचािी सां तया
िािपराांवकत ि िािपर अनांवकत (स्थायी एवम् किाि) िम्मा ७२ िना कमतचािीको स्वीकृत
दिबन्दी िहेकोमा मेकाधनकल इजन्िधनयिको एक पद बाहे क सम्पूणत दिबन्दी पूधतत भएको ।
३. प्रमुख एवम् उिुिी सुन्ने अधधकािी तथा सूचना अधधकािीको नाम ि पद
प्रमुखको नाम:

तोयम िाया
सजचव

धनणतय उपि उिुिी सुन्ने अधधकािी
भितमणी पाण्डे
सहसजचव
सूचना अधधकािीको नाम:
सुशीला अयातल
उप सजचव
४. ऐन, धनयम, ववधनयम वा धनदे जशकाको सूची
ऐन
१ िोिगािीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
२ श्रम ऐन, २०७४
३ योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा ऐन, २०७४
४ वैदेजशक िोिगाि ऐन, २०६४
५ ट्रेड युधनयन ऐन, २०४९

६ बाल श्रम (धनषेध ि धनयधमत गने) ऐन, २०४९
७ बोनस ऐन,२०३९
धनयमावली
१ वैदेजशक िोिगाि धनयमावली,२०६४

२ वैदेजशक िोिगाि न्यायाधधकिण धनयमावली, २०६८
३ िोिगािीको हक सम्बन्धी धनयमावली, २०७५
४ श्रम धनयमावली, २०७५
५ श्रम अदालत कायतववधध धनयमावली, २०५२

६ योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा धनयमावली, २०७५
७ सामाजिक सुिक्षा कोष धनयमावली,२०७५
८ बालश्रम(धनषेध ि धनयधमत गने) धनयमावली,२०६२
९ बोनस धनयमावली, २०३९
१० ट्रेड युधनयन धनयमावली, २०५०

११ बालबाधलका (ववकास तथा पुनस्थापना) कोष धनयमावली, २०५३
नीधत

१ िाविय िोिगाि नीधत,२०७१
२ वैदेजशक िोिगाि नीधत,२०७६

३ िाविय व्यवसायिन्य सुिक्षा तथा स्वास्थय नीधत, २०७६
धनदे जशका/कायतववधध/मापदण्ड
१ ववदे शमा काम गिी फकेका उद्यमी िाविय सम्मान तथा पुिस्काि व्यवस्थापन
कायतववधध, २०७६
२ िोिगाि सां योिकको पदपूधतत ि सेवा सुववधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५
३ श्रम अधडट मापदण्ड, २०७५
४ ध्वनी ि प्रकाश सम्बन्धी मापदण्ड,२०७३
५ वैदेजशक िोिगािमा िाने कामदािको स्वास्थय पिीक्षण गने स्वास्थय सां स्था सूचीकिण,
नवीकिण ि अनुगमन सम्बन्धी कायतववधध, २०७२

६ सामाजिक सुिक्षा योिना सञ्चालन कायतववधध, २०७५
७ वैदेजशक िोिगािमूलक सीप ववकास ताधलम सञ्चालन कायतववधध, २०७४
८ श्रम सहचािी धनयुजि सम्बन्धी, २०७३

९ वैदेजशक िोिगाि बोडतको कायतसञ्चालन कायतववधध, २०६८

१० कायतस्थलमा आधारित एप्रेजन्टजशप ताधलम कायतववधध, २०७६
११ आन्तरिक व्यवस्थापन धनदे जशका, २०७५
१२ वैदेजशक िोिगािीमा गएका नेपाली कामदािको कानुनी प्रधतिक्षा सम्बन्धी धनदे जशका,
२०७५

१३ ववदे शी नागरिकहरुको श्रम इिाित व्यवस्थापन सम्बन्धी धनदे जशका, २०७५

१४ वैदेजशक िोिगािमा घिे ल ु कामदािलाई व्यवजस्थत गने सम्बन्धी धनदे जशका, २०७३

१५ ईट्टा उद्योगमा काम गने श्रधमकको व्यवसायिन्य सुिक्षा एवम् स्वास्थय सम्बन्धी
धनदे जशका, २०७६
१६ कोधभड-१९ को ववश्वव्यापी सां क्रमणका कािण वैदेजशक िोिगािीको क्रममा अलपर
पिे का नेपाली कामदािको उद्दाि ि वफतात गने सम्बन्धी कायतववधध, २०७७
५. मन्रालयले सञ्चालन गिे को कायतक्रम ि सोको प्रगती प्रधतवेदन
१. सीप ववकास

१. व्यावसावयक तथा सीप ववकास ताधलमको एकीकृत नीधत ि सां िचना ववकास सम्बन्धी अध्ययन
सम्पन्न भएको ।
२. िाविय सीप ववकास ताधलम व्यवस्थापन सधमधतको बैठक बसेको ि उि बैठकमा व्यावसावयक तथा
सीप ववकास ताधलमको एकीकृत नीधत ि सां िचना ववकास सम्बन्धी अध्ययनको मस्यौदा प्रधतवेदनमा
छलफल भई पिामशतदातालाई पृष्ठपोषण एवम् सुझावहरु

ददइएको ।

३. व्यावसावयक तथा सीप ववकास ताधलमको धनम्न पाठ्यक्रमहरु धनमातण भई मा. मन्रीस्तिबाट स्वीकृत
भएको ।
क.आधािभूत हाउस वकपि पाठ्यक्रम
ख.रिसेप्सधनि तथा टे धलफोन अपिे टि
ग. Accounting Application Operator
घ. आधािभूत सुिक्षा गाडत सम्बन्धी पाठ्यक्रम
ङ. िे शािन्य सामाग्रीबाट वस्तु धनमातणकतात सम्बन्धी पाठ्यक्रम
च. सिसफाइकमी सम्बन्धी पाठ्यक्रम

२. प्रधानमन्री िोिगाि
•

िोिगािीको हक सम्बन्धी धनयमावली, २०७५ मा सांशोधन गरिएको ।

•

कामको लाधग पारिश्रधमक कायतववधध,२०७५ को सां शोधन भएको ।

•

कामका लाधग पारिश्रधमक अन्तगतत ५० हिाि िनाले िोिगािी प्राप्त गिे का ।

•

िोिगाि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तिोन्नती गने कायत सम्पन्न भएको ।

•

सां घीय तहमा आन्तरिक िोिगािी धसितना गने सम्बन्धमा (नेपाल प्रशासधनक प्रजशक्षण प्रधतष्ठानद्वािा)
अध्ययन कायत सम्पन्न भएको ।

•

ु न ववश्वववद्यालयद्वािा) अध्ययन कायत
प्रदे श तहमा आन्तरिक िोिगािी धसितना गने सम्बन्धमा (धरभव
सम्पन्न भई अजन्तम प्रधतवेदन प्राप्त भएको ।

•

िोिागाि प्राधधकिणको गठन सम्बन्धी अध्ययन कायत सम्पन्न भई अजन्तम प्रधतवेदन तयाि भएको
।

३. सामाजिक सुिक्षा
•

सामाजिक सुिक्षा कोषमा िम्मा भएको िकमबाट उजचत प्रधतफल प्राप्त गनत कोषको िकमलाई
पािदशी, सिल, व्यवजस्थत ि सहि तरिकाले लगानी गनत लगानी कायतववधध, २०७६ स्वीकृधतका
लाधग मजन्रपरिषदमा पेश गरिएको ।

•

सामाजिक सुिक्षा योिना सञ्चालन कायतववधधमा भएको कमिोिीहरु सां शोधन गिी योिनालाई थप
परिस्कृत गरिएको ।

•

एवककृत सामाजिक सुिक्षा नीधतको प्रािजम्भक मस्यौदा तयाि गरि योिनालाई थप परिस्कृत
गरिएको ।

•

PABSON, NPABSON, FNCCI, HISSAN, NEFSCE, सहकािी महासां घ, धनमातण व्यवसायी महासां घ ि
ववधभन्न ववभागहरुबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुिक्षा योिनामा आवद्ध हुने ववषयमा
अन्तवक्रतया भएको ।
४. श्रम सम्बन्ध

१.

श्रम सम्बन्धी नीधतगत एवम् कानूनी व्यवस्थाको कायातन्वयनको सुधनजितता गनत तथा

धनिीक्षण, धनयमन ि अनुगमन सम्बन्धी काममा एकरुपता कायम गरि प्रभावकािीता ल्याउन प्रधतष्ठान
धनिीक्षणको लाधग वव.स. २०६९ सालमा िािी भएको प्रधतष्ठान धनिीक्षण पुजस्तकालाई परिमाितन गिी
नयाां प्रधतष्ठान धनिीक्षण पुजस्तका (Enterprises Inspection Manual) बनाई लागू गरिएको छ।

उि

पुजस्तकामा श्रम तथा प्रधतष्ठान धनिीक्षण सम्बन्धी एकीकृत फािाम समेत समावेश गरिएको छ।
मन्रालय, ववभाग तथा मातहतका श्रम तथा िोिगाि कायातलयबाट उि फािाम अनुसाि नै धनिीक्षण
तथा अनुगमन गने गरिएको छ ।गत आधथतक वषत २०७६/७७ मा १५०१ वटा प्रधतष्ठानहरुको
धनिीक्षण गरिएको छ।
२.

प्रधतष्ठानहरुलाई श्रम सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरुको कायातन्वयनमा स्वयां मै उत्प्रेरित गने

उद्देश्यले कानूनी व्यवस्था भएको श्रम अधडट सम्बन्धी व्यवस्थाको कायातन्वयनको लाधग गत आधथतक
वषतमा िािी गरिएको श्रम अधडट मापदण्ड २०७५ को व्यापक रुपमा प्रचाि प्रसाि गरिएको छ।
गत आधथतक वषत २०७६/७७ मा १६५३ वटा प्रधतष्ठानहरूबाट श्रम अधडटको प्रधतवेदन प्राप्त भएको
छ।
३.

समग्रमा औद्योधगक उत्पादन ि उत्पादकत्वमा अधभवृवद्ध गनत ि श्रम शोषणका सबै

अवस्थाहरुको अन्त्य गनत प्रधतष्ठानहरुमा आदशत श्रम सम्बन्ध कायम हुनपु दतछ। यसको प्रवद्धतनका
लाधग धनगढी, झापा, पोखिा, सुखेत ि सामाजिक सां वाद कायतक्रम सञ्चालन गरिएको छ।उि

कायतक्रममा श्रम प्रशासनका क्षेरमा मन्रालयबाट गरिएका नीधतगत सुधािहरु िानकािी गिाउनुका
साथै िोिगािदाता तथा श्रधमकका माग तथा गुनासोहरु धलई उजचत ढां गले सां वोधन गरिएको छ।
४.

श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम माननीय मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठन भएको केन्रीय श्रम

सल्लाहकाि परिषद्को

बैठकहरु सम्पन्न भएका छ। उि बैठकमा िोिगािदाता तथा श्रधमकका

ु ा साथै श्रम प्रशासनका ववधभन्न क्षेरमा गरिनुपने सुधािका
चासो ि सिोकािका ववषयहरु सां वोधन हुनक
ववषयहरुमा नेपाल सिकािलाई नीधतगत सुझावहरु प्रदान गरिएको छ। उि परिषदको बैठक
आधथतक वषत २०७६/७७ मा ४ पटक बसेको छ ।उि बैठकमा कोधभड-१९ को कािण श्रम
तथा उद्योग क्षेरमा पिे को असि तथा प्रभावका ववषयमा पधन गहन छलफल गरिएको छ।
५.

श्रधमकले पाउने आधथतक सेवा सुववधा उनीहरुले पाउने सुधनजितताका लाधग नेपाल सिकाि

(मन्री परिषद)को धनणतय बमोजिम आधथतक वषत २०७५/७६ मा बैक खाता माफतत पारिश्रधमक
भ ुिानी सम्बन्धी सूचना नेपाल िािपरमा प्रकाजशत गरिएको धथयो। सो बमोजिमको व्यवस्था
कायातन्वयनको अवस्थाको अनुगमन गरिएको छ। आधथतक वषत २०७६/७७ मा १४७३ वटा
प्रधतष्ठानहरूमा उि ववषयको अनुगमन गरिएको छ।
६.

अन्तििाविय श्रम सां गठनको सदस्यता धलई सके पधछ सां गठनले पारित गिे का महासन्धीहरु

मध्ये ११ वटा महासन्धीहरुमा नेपाल पक्ष िाि भएको छ। नेपालले अनुमोदन गिे का महासन्धीहरु
मध्ये गत आधथतक वषत २०७६/७७ मा २ वटा (Equal Remuneration Convention, 1951 (C100),
Discrimination (Employment & Occupation), 195 (C111) ि नेपालले अनुमोदन नगिे का
(Unratified) महासन्धीहरुको नेपालमा कायातन्वयन अवस्था सम्बन्धी प्रधतवेदन सां गठनको मुतयालय
िेनेभामा पठाईएको छ।
७.

नेपालले हाल सम्म अनुमोदन गिे का अन्तिाविय श्रम सां गठनका ११ वटा महासन्धीहरुको

कायातन्वयनको अवस्था ि प्रभाव मूल्याांकन नेपाल ल क्याम्पससां गको सहकायतमा गिाईएको छ।
८.

श्रम ऐन २०७४ तथा धनयमावली २०७५ तथा श्रम सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका

कायातन्वयनलाई

प्रभावकािी

गिाउने

उपायहरु

पवहचान

गनत

धरभूवन

ववश्व

ववद्यालय

(श्रम

अध्ययन)बाट अध्ययन गिाईएको छ।
९.

नेपालमा असल श्रम सम्बन्धको अवस्था तथा यसको लाधग अवलम्बन गनुप
त ने उपायहरु

पवहचान गनत पिामशतदाताबाट अध्ययन गिाईएको छ।

१०.

श्रम ऐन, २०७४ तथा धनयमावली, २०७५ बमोजिम गठन गरिएको न्यूनतम पारिश्रधमक

धनधातिण सधमधतको बैठक आधथतक वषत २०७६/७७ मा ववधभन्न समयमा बस्यो।उि बैठकहरुमा
धनधातिण गरिएको न्यूनतम पारिश्रधमक कायातन्वयन अवस्थाका साथै न्यूनतम पारिश्रधमक धनधातिण गदात
धलनुपने आधािहरु (Indicators)को ववषयमा छलफल गरिएको छ। साथै न्यूनतम पारिश्रधमक
धनधातिण सधमधतका पदाधधकािी सवहत सिोकािवालाहरुलाई अन्तििाविय श्रम सां गठनको नेपाल
कायातलयको सहकायतमा ववज्ञबाट प्रजशक्षण ददईएको छ ।
११.

अन्तिातविय श्रम सां गठनको नीधत, कायतक्रम तिुम
त ा तथा कायातन्वयनका साथै कायतकािी

सां िचनाको रूपमा िहे को गभधनतङ्ग बडीमा नेपाल सन् २०१७ दे जख २०२० सम्मको लाधग सहायक
ु ी मेम्बि)को रुपमा धनवातजचत भएको छ। स्वीटििल्याण्डको िेनेभामा हुने बैठकमा
सदस्य (डेपट
नेपाल सिकािको तफतबाट यस मन्रालयका सजचवबाट प्रधतधनधधत्व हुांदै आएको छ।
१२.

ु भि िहेका ११ वटै श्रम तथा िोिगाि कायातलयका कािखाना धनिीक्षक तथा कायातलय
मुलक

प्रमुखहरुलाई असल श्रम सम्बन्ध, श्रम मापदण्डको परिपालना, मयातददत श्रम, श्रम कानूनको
कायातन्वयन, व्यवसायिन्य स्वास्थय ि सुिक्षा लगायतका ववषयमा श्रम अदालतका मुद्दा हे ने अधधकािी,
अन्तििाविय श्रम सां गठनका पदाधधकािीका साथै ववषय ववज्ञहरुबाट गहन ढां गले २ ददनको क्षमता
अधभवृवद्ध कायतक्रम सां चालन गरियो।
१३.

श्रधमक आपूती कतात माफतत श्रधमकलाई काममा लगाउां दा ववधभन्न सिकािी तथा धनिी

प्रधतष्ठानहरुमा दे जखएका व्यवहारिक समस्या सो को समाधान लगायत श्रम कानूनको परिपालनाका
सम्बन्धमा सम्बद्द सिोकािवालाहरुसां ग ववधभन्न समयमा अन्तिवक्रया तथा छलफल कायतक्रमहरु
सम्पन्न गरिएको छ।

५. वैदेजशक िोिगाि
•

ु
नेपाल सिकाि तथा िापान, मलेधसया,दजक्षण कोरिया, मौरिसस ि सां यि
इरिब इधमिे ट्सका
सिकािहरु बीच भएको श्रम सम्झौताको नेपालीमा अनुवाद गने कायत सम्पन्न भएको ।

•

वैदेजशक िोिगाि परिषदको स्थापना सम्बन्धी अध्ययन कायत सम्पन्न भएको ।

•

वैदेजशक िोिगािमा िाने कामदािको न्यूनतम ज्याला तथा सेवा शुल्क धनधातिण सम्बन्धी
अध्ययनको TOR तयाि भएको ।

•

वैदेजशक िोिगाि एवककृत सेवा केन्रको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी कायत गरिएको ।

•

ु ानी भएको ।
कोलम्बो प्रोसेसमा नेपालको सहभाधगता बापत योगदान गनुप
त ने योगदान िकम भि

•

साउदी अिब, ओमान, इििायल, कुवेत ि िोमानीयासँग श्रम सम्झौताका लाधग नेपाल सिकािको
तफतबाट सम्झौताको मस्यौदा

तयाि गिी िाय प्रधतवक्रया धलन सम्बजन्धत दे शमा पठाइएको ।

•

वैदेजशक िोिगाि सम्बन्धी सिोकािवाला एवम् ववज्ञहरुसँग छलफल कायतक्रम सम्पन्न भएको ।

•

वैदेजशक िोिगाि सम्बन्धी सामाजिक प्रभाव ववश्लेषण अध्ययनको TOR तयाि भएको ।

•

वैदेजशक िोिगाि ऐन, २०६४ को दफा १३ उपदफा २ को खण्ड घ२ मा भएको व्यवस्था
कायातन्वयन गने सम्बन्धमा उत्पन्न भएको कदठनाईको सां वोधन गनत नेपाल सिकाि (मजन्रपरिषद)
बाट वाधा अड्काउ फुकाउको धनणतय भएको ।

•

नयाँ वैदेजशक िोिगाि नीधतको मस्यौदा तयाि भएको

•

नेपाली कामदािका सन्दभतमा अन्तिातविय श्रम आप्रवासन प्रवृजि अध्ययनको कायत सम्पन्न भएको ।

६ कानुन एवम् फैसला कायातन्वयन
१.

मन्रालयसां ग सम्वजन्धत कानूनहरु आवश्यकतानुसाि परिमाितन तथा सां शोधन गरिएको ि केही

कायतववधीहरु तिुम
त ा एवां स्वीकृती भई लागु भएको ।
२.

मन्रालय ववरुद्ध पिे का रिट/धनवेदनको धलजखत िवाफ सम्वजन्धत अदालत समक्ष पेश

गरिएको ।
३.

मन्रालयको कायतक्षेरका ववषयमा सम्माधनत अदालतबाट भएका फैसला कायातन्वयनको लाधग

यस मन्रालय माताहतको सम्वजन्धत धनकायसां ग धनयधमत समन्वय गरिएको ।
४.

मन्रालय वा माताहत धनकायबाट कानूनी िाय पिामशत माग भएका ववषयमा धलजखत िाय वा

पिामशत उपलब्ध गिाईएको
वैदेजशक िोिगाि ऐन, २०६४ को दफा ७२ तथा वैदेजशक िोिगाि धनयमावली, २०६४ को धनयम
४५क बमोजिम सूचीकिण भएका स्वास्थय सां स्थाहरु मध्ये ववशेषज्ञ सधमधतको अनुगमन ि धसफारिश
बमोजिम २२५ वटा स्वास्थय सां स्थाहरुको नवीकिण भएका ि ४५ वटा स्वास्थय सां स्थाहरु
आवश्यक कािवाहीको प्रवकयामा िहे को

७ आन्तरिक व्यवस्थापन तथा आधथतक सुशासन
धस.नां.
१

धबषय
दतात/ चलानी सम्बन्धमा

कायत प्रगधत

•

ववधभन्न धनकायबाट प्राप्त भएका ७,१०६ वटा पर दतात
गिी सम्बजन्धत महाशाखा/कायतक्रम/शाखाहरुमा
पठाइएको ।

•

प्रशासन शाखाबाट यस अवधधमा १,४५१ वटा परहरु
ववधभन्न मन्रालय/ आयोग/ धनकाय/

प्रधतष्ठान/ववभाग/कायातलयहरुमा प्रेवषत गरिएको ।
२

पदस्थापना/

•

काि/सरुवा/ववभागीय

मन्रालय ि मातहतका धनकायहरुमा पदस्थापन

कािबाही/ अधनवायत
अवकाश सम्बन्धमा

ववधभन्न पद ि श्रे णीका २४४ िना कमतचािीहरुलाई
गरिएको ।

•

ववधभन्न पद ि श्रे णीका २५ िना कमतचािीहरुलाई
मन्रालय ि मातहतका धनकायहरुमा कािमा
खटाईएको।

•

ववधभन्न पद ि श्रे णीका ३४ िना कमतचािीहरुलाई यस
मन्रालयबाट िमाना ददईएको।

•

यस अवधधमा ववधभन्न पद ि श्रे णीका ७ िना

कमतचािीहरुलाई अधनवायत अवकाशको पर ददईएको ।
३

मजन्रपरिषदमा प्रस्ताव

•

पेश गरिएको सम्बन्धमा

धमधत २०७७/०३/३१ मा यस मन्रालय ि

अन्तगततका धनकायहरुमा आवश्यक पने कमतचािीहरुको
अस्थायी दिबन्दी स्वीकृतीको लाधग नेपाल

सिकाि,मजन्रपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको ।
४

छारवृधर/अध्ययन/ताधलम

•

मनोनयन धसफारिस(स्वदे श

कायतित ववधभन्न पद ि श्रे णीका १७ िना

तथा वैदेजशक)

५

अजततयाि दुरुपयोग

अनुसन्धान आयोगको

यस अवधधमा यस मन्रालय ि मातहतका धनकायमा
कमतचािीहरुलाई वैदेजशक भ्रमणको लाधग मनोनयन
गरिएको ।

•

यस अवधधमा कूल २२ उिुिी/गुनासो मध्ये १२ वटा
फछयौट भएका ि बाँकी फछयौटको लाधग सम्बजन्धत
धनकायहरुमा पराचाि गरिएको ।

कैवफयत

उिुिी फछयौट सम्बन्धमा

६

िाविय सतकतता

•

सिकािका उिुिी

•

केन्र/हे लो

यस अवधधमा िाविय सतकतता केन्रबाट २ वटा गुनासा
प्राप्त भएकोमा दुबै सां वोधन भएका ।

फछतयौट सम्बन्धमा

यस अवधधमा हे लो सिकािमाफतत प्राप्त भएका कूल

३० उिुिी/गुनासो मध्ये १५ वटा सां वोधन भएका ि
बाँकी सां वोधनको लाधग सम्बजन्धत धनकायहरुमा
पराचाि गरिएको ।

७

कल सेन्टिको गुनासो

•

व्यवस्थापन सम्बन्धमा

यस अवधधमा ववधभन्न माध्यमबाट कल सेन्टिमा िम्मा
२९,३४१ गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा २७,७३१ वटा
गुनासाहरु सां वोधन भएका ि बाँकी १,६१० वटा
गुनासाहरु तपधसलका धनकायहरुसां ग सम्बजन्धत

तपधसल

िहे कोले सां वोधनको लाधग पठाईएको ।

➢ वैदेजशक िोिगाि ववभाग -705

➢ प्रधानमन्री िोिगाि कायतक्रम -24

➢ वैदेजशक िोिगाि प्रवर्द्त न वोिडको सजचवालय -236
➢ वैदेजशक िोिगाि कायातलय,काठमाण्डौ -२४५

➢ श्रम,िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा मन्रालय -३४९
➢ श्रम तथा व्यवसायिन्य सुिक्षा ववभाग -४८
➢ व्यवसावयक तथा सीप ववकास ताधलम प्रधतष्ठान -३

८

Audio Notice Board
सां चालन तथा सूचना

•

यस अवधधमा श्रम,िोिगाि तथा सामाजिक सुिक्षा
मन्रालय,श्रम तथा व्यवसायिन्य सुिक्षा ववभाग,

सां प्रष
े ण सम्बन्धमा

वैदेजशक िोिगाि ववभाग, वैदेजशक िोिगाि वोडतको

सजचवालय ि व्यवसावयक तथा सीप ववकास ताधलम

प्रधतष्ठानमा Audio Notice Board को शुरुवात गिी सो
माफतत सूचनाहरु सां प्रष
े ण गरिएको ।
९

खरिद इकाइ/मूल्याङ्कन
सधमधतको बैठक

•

यस अवधधमा खरिद इकाइको बैठक १८ पटक बसी

खरिद सम्बन्धी ववधभन्न धनणतयहरु गरिएको ि मूल्याङ्कन

सम्बन्धमा

सधमधतको बैठक १० पटक बसी वस्तु तथा धनमातण ि
पिामशत सेवा खरिदसम्बन्धी प्राप्त धसलबन्दी

दिभाउपर /बोलपरको मूल्याङ्कन गिी स्वीकृधतको
लाधग धसफारिस गरिएको ।
१०

वस्तु तथा धनमातण/पिामशत
सेवा खरिद सम्बन्धमा

•

यस मन्रालयमा आवश्यक पने मसलन्द सामाग्रीहरु

धसलबन्दी दिभाउपरको माध्यमबाट खरिद गरिएको ।

•

E-Attendance System Maintenance सम्बन्धी सेवा
खरिद भएको।

•

मन्रालयमा िहे का Electrical सामानहरु ममततको सेवा
खरिद भएको ।

•

सवािी साधन(चािपाङ्ग्ग्रे ि दुईपाङ्ग्ग्रे) को

आवश्यकताअनुसाि ममततको व्यवस्था धमलाईएको ।

•

खानेपानीका धािा, शौचालय ,ढल ममततसम्बन्धी कायत
गरिएको ।

•

यस मन्रालयको माधथल्लो तलामा धसकाई केन्र
(Learning Centre) स्थापना गरिएको ।

११

जिन्सी व्यवस्थापन

•

सम्बन्धमा

यस आधथतक वषतमा जिन्सी शाखामा तपधसलका मुतयमुतय सामाग्रीहरुको (खचत भएि निाने)दाजखला
भएको ।

तपधसल

➢ डेस्कटप कम्प्युटि - ८ वटा
➢ ल्यापटप-४ वटा

➢ अवफस टे बल-२५ वटा
➢ कुसी -४१ वटा

➢ स्टील दिाि-११
➢ वप्रन्टि-८ वटा

➢ फोटोकपी मेजशन-१ वटा
➢ सोफा-५ सेट

➢ धस.धस. क्यामिा-४ वटा

➢ पेजन्टङ्ग क्यानभास-३ वटा
➢ एसी मेजशन-३ वटा
•

Oxford Policy Management बाट गाडी, क्यामिा
,प्रोिेक्टि, वप्रन्टि, ल्यापटप, मोटिसाईकल लगायतका

सामाग्रीहरु प्राप्त भै दाजखला गरिएको ।

१२

अन्य

•

ु अिव इधमिे ट्स,कताि, साउदी
दजक्षण कोरिया,सां यि

अिे धबया ि मलेधसयामा ५ िना काउन्सेलि (श्रम) ि
ु अिव इधमिे ट्स,कताि,साउदी
सां यि

अिे धबया,मलेधसया,कुवेत,ओमान ि बहिाइनमा ७ िना

श्रम सहचािीहरुको छनौट गिी कायतक्षेरमा पठाइएको
।

•

कोधभड-१९ महामािीबाट बच्न िनस्वास्थय तथा
सुिक्षा सम्बन्धी प्रोटोकल तयाि गिी मातहतका
धनकायहरुमा पठाईएको ।

•

नेपाल सिकािको धनणतय अनुसाि स्थापना भएका

होजल्डङ्ग सेन्टिहरुमा यस मन्रालय तथा मातहतका
धनकायहरुबाट कमतचािी खटाईएको ।

•

नेपाल सिकािको धनणतयानुसाि कमतचािीहरुलाई

आलोपालोको ताधलका बनाई लकडाउन अवधधभि
कायातलय सञ्चालन हुने व्यवस्था धमलाईएको।

•

ववधभन्न सां सदीय सधमधतहरुले उठाएका जिज्ञासा तथा

माग गरिएको ववषयमा मन्रालयको तफतबाट प्रधतउिि
तयाि गिी पठाइएको ।

मन्रालयको बेरुिुलाई न्यून गदै आधथतक अनुशासन कायम गनतका लाधग मन्रालयको
बेरुिु फछतयौट कायतलाई प्राथधमकतामा िाखी कायत गरिएको ि आधथतक वषत
२०७५/२०७६ सम्मको बेरुिु फछतयौट ५५% िहेको ।

६. आम्दानी, खचत ि आधथतक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावधधक ववविण
बिेट उप शीषतक

ववधनयोजित बिेट

खचत

स्रोत

३७१०००११३(चालु-

२४२८९८०००

७८३६७०००

नेपाल सिकाि

मन्रालय)
ँ ीगत३७१००१०१४(पूि

२८१०००००

६०८८७००

नेपाल सिकाि

मन्रालय)
३७१००१०२३(प्रधानमन्री

२६८३०३०००० १३५७२०००

नेपाल सिकाि

िोिगाि कायतक्रम)
३७१००१०१३(चालु- िोिगाि ३२०६०००००

१७३६९३०००(िेष्ठ स्वीट्ििल्याण्ड

प्रवद्धतन कायतक्रम)

मसान्त सम्म)

एस.धड.धस.
सोझै भ ुिानी

७. मन्रालयको वेवसाइट: www.moless.gov.np
८. सूचना माग सम्बन्धी धनवेदन ि सो उपि सूचना ददइएको ववषय:
कोिोना महामािीका कािण घोषणा गरिएको लकडाउनको अवधधभिमा खरिद गरिएको
स्याधनटाइिि ि मास्कको ववविण सवहत मूल्य समेत खुल्ने गिी सूचना माग गरिएकोमा
मागकतातलाई कानुनले तोकेको अवधध धभरै सूचना उपलब्ध गिाइएको ।

