सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सू चनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम
३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण

( 2077 साउनदे जि 2077 असोि )

नेपाल सरकार

श्रम रोिगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्रालय
नसिंहदरबार, काठमाण्डौ

१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनत
नेपालमा श्रमको मयावददत र सुरजक्षत व्यवस्थापनबाट रोिगारी सृिना, रोिगारीका लानग सीपयुक्त आवश्यक

िनशजक्तको ववकास, श्रमको क्षेरमा सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायिन्य स्वास््य र सुरक्षाको प्रवर्द्वन, बालश्रम

ननवारण लगायतका काम मन्रालयबाट हुुँदै आएको छ । वैदेजशक रोिगारीलाई सुरजक्षत, मयावददत र व्यवजस्थत

ुँ ीको उपयोगबाट आन्तररक रोिगारी प्रवर्द्वन गनुव
बनाउनु र वैदेजशक रोिगारबाट आजिवत सीप, प्रववनध र पुि
पनन यस मन्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ ।

मन्रालयको स्थापना हुन ु अजि वव.सिं .२०२८ मा श्रम सम्बन्धी मानमला हेन व 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 क्षेर समेत समायोिन भर् श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्रालय कायम हुन गयो ।
यसै क्रममा वव.स.२०६९ मा यातायात व्यवस्थाको क्षेर अन्यर लनग श्रम तथा रोिगार मन्रालय नामाकरण

भयो । पुनः वव.सिं . २०७४ मा कायवक्षर
े ववस्तार भर्व श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्रालय कायम
भएको छ ।

2. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार
नेपाल सरकार कायवववभािन ननयमावली,२०७४ अनुसार श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्रालयको
कायवक्षेर दे हाय 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 सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन सम्बन्धी नीनत,
कानून, मापदण्ड र ननयमन,

ि. औद्योनगक वववाद समाधान,

ङ. रोिगार सम्बन्धी त्यािंक, अध्ययन र अनुसन्धान,

च. श्रम तथा व्यवसायिन्य सुरक्षा ननरीक्षण र श्रम सम्बन्ध सम्बन्धी आयोग,
छ. रोिगार उन्मुि सीपमूलक एवम् व्यवसावयक तानलम नीनत,
ि. ट्रेडयुननयन सम्बन्धी एवककृत कानून र ननयमन,
झ. बालश्रम ननवारण सम्बन्धी नीनत र कानून,

ञ. व्यवसायिन्य स्वास््य तथा सुरक्षा सम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्ड,
ट. ववदे शीहरुका लानग श्रम स्वीकृनत,
ठ. श्रम सहचारी,

ड. बेरोिगार सम्बन्धी एवककृत त्यािंक व्यवस्थापन, अध्ययन र अनुसन्धान,

ढ. मन्रालय सम्बन्धी राविय तथा अन्तरावविय सिं िसिं स्थासुँग सजन्ध, सम्झौता, अनभसजन्ध, सम्पकव र
समन्वय,
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ण. मन्रालय सम्बन्धी सावविननक सिं स्थान, प्रानधकरण, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन
र ननयमन ।

3. ननकायमा रहेका महाशािा एविं शािा र नतनको कायव वववरण:
यस मन्रालय अन्तगवत प्रशासन महाशािा, श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशािा र

रोिगार

व्यवस्थापन महाशािा रहेका छन् । प्रशासन महाशािा अन्तगवत प्रशासन शािा, आनथवक प्रशासन शािा, नीनत,
योिना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शािा र कानून तथा फैसला कायावन्वयन शािाहरु रहेका छन् । श्रम
सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशािा अन्तगवत श्रम सम्बन्ध शािा, बाल श्रम ननवारण तथा व्यवसायिन्य
सुरक्षा शािा, श्रनमक कल्याण शािा र सीप ववकास तथा तानलम शािाहरु रहेका छन् । त्यसै गरी रोिगार
व्यवस्थापन महाशािा अन्तगवत वैदेजशक रोिगार व्यवस्थापन शािा र रोिगार समन्वय तथा सूचना शािा
रहेका छन् । यी महाशािा एविं शािाहरुको कायव वववरण दे हाय बमोजिम रहेको छ:(क) प्रशासन महाशािा
 आन्तररक प्रशासन र कमवचारी प्रशासनसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने,
 ननिामती सेवा ऐन, ननयमावली अनुसार कमवचारीहरुलाई ददर्ने सुववधा, पुरस्कार र ववभागीय सिाय
सम्बन्धी काम गने गराउने,
 मन्रालयको सिं गठन सिं रचना, दरवन्दी, कमवचारी कायव वववरणसम्बन्धी काम गने गराउने,
 काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनौट तथा ननयुजक्तसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने,
 स्वदे शी तथा ववदे शी छारवृजि एविं वैदेजशक भ्रमणका लानग सिं भाव्य उम्मेदवारको सूची तयार गरी
रायसाथ पेश गने गराउने,
 मन्रालय अन्तगवतको सावविननक िररदसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने,
 वावषवक प्रनतवेदन तथा मन्रालयस्तरका अन्य प्रकाशन, प्रसारण तथा ववतरण सम्बन्धी कायवहरु गने
गराउने,
 महाशािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अन्तरावविय सम्पकवसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने,
 महाशािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अनभलेि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने गराउने,
 सूचना अनधकारी तथा ववनभन्न ननकाय एविंम ् ववषयगत सम्पकव नबन्दुको काम गने गराउने,
 अन्तर महाशािा,शािा र ववभाग बीच समन्वय प्रणाली स्थापनासम्बन्धी कायवहरू गने गराउने,
 मन्रालयको कायवक्षर
े सम्बन्धी नीनत, योिना, वावषवक कायवक्रम, बिेट तिुम
व ाको समन्वय, अनुगमन,
मूल्याङ्कन र आवनधक समीक्षासम्बन्धी कायव गने गराउने,
 मन्रालय र अन्तगवत ननयनमत तथा बैदेजशक सहायताबाट सिं चालन हुने आयोिना/कायवक्रमहरुको तिुम
व ा
गने एवम् कायावन्वयनका सम्बन्धमा उक्त कायवक्रमहरु तथा सम्बजन्धत कायावलयहरुको अनुगमन
मूल्यािंकन गने गराउने,
 आनथवक प्रशासनसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने,
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 बेरुिुको लगत अद्यावनधक गने, गनव लगाउने तथा फछ्र्यौट गने गराउने,
 मन्रालयसुँग सम्बजन्धत ऐन, ननयम, ननदे जशका तथा कायवववनधहरुको तिुम
व ा तथा पररमािवन सम्बन्धी
कायव गने गराउने,
 अदालतबाट भएका फैसला तथा आदे शको कायावन्वयनसम्बन्धी कायव गने गराउने,
 मन्रालयलाई ववपक्षी बनाई परे का ररट,ननवेदन र मुद्दाहरुको प्रनतरक्षा गने गराउने,
 प्रदे श तथा स्थानीय सरकारसुँग समन्वय गरी गनुप
व ने आवश्यक कायवहरु गने गराउने ।
1. प्रशासन शािा


मन्रालय र अन्तगवतको कमवचारी प्रशासन तथा िनशजक्त ववकाससम्बन्धी कायव गने,



मन्रालयको सिं गठन सिं रचना, दरवन्दी सृिना, कमवचारीको कायव वववरण, ननयुजक्त, पदस्थापन, अनधकार
प्रत्यायोन,सरुवा, काि,बढु वा, 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 सुववधा, पुरस्कार र ववभागीय कारवाही तथा सिायसम्बन्धी कायव गने,



स्वदे शी तथा ववदे शी 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 सिं रक्षण
लगायत जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,



मन्रालय नभर कागि धुल्याउने तथा नललामीसम्बन्धी व्यवस्था गने,



ु ाईसम्बन्धी कायव गने,
उिुरी तथा गुनासो सुनव



अजततयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राविय सतकताव केन्र, राविय सूचना आयोगसिं गको सम्पवक,
समन्वय एविं सुशासन ईकार्को रुपमा कायव गने,



िररद ईकार् गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,



पुस्तकालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,



मन्रालय र अन्तवगतका केन्रीय ननकायहरुको स्रोतसाधनसम्बन्धी वववरण अद्यावनधक गने,



मन्रालय अन्तवगतका ननकायहरुको ननरीक्षण, सुपररवेक्षण र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थापन गने,



कमवचारी बैठकसम्बन्धी कायव गने



शािासुँग सम्बजन्धत कामको अनभले ि व्यवस्थापन गने,



ववषयगत ननकायहरुको सम्पकव नबन्दु भई काम गने,



ववषयगत सम्पकव अनधकारी तोक्न पेश गने,
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2.



मन्रालयको स्रोत साधन तथा प्रकाशन ववतरणको व्यवस्थापन गने,



तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने ।

नीनत, योिना,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शािा


मन्रालयको कायवक्षेरसुँग सम्बजन्धत नीनत तिुम
व ा तथा ववश्लेषण गने,



वावषवक,आवनधक

तथा

दीिवकालीन

रणनीनतको

तिुम
व ा,समन्वय,कायावन्वयन

अनुगमन

तथा

मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायव गने,


आनथवक प्रशासन शािाको समन्वयमा वावषवक कायवक्रम अनुसार आनथवक वषवको साधारणतफवको
अनुमाननत बिेट तयारी र स्वीकृनतको लानग पेश गने,



मन्रालय र अन्तगवत ननयनमत तथा बैदेजशक सहायताबाट सिं चालन हुने आयोिना/कायवक्रमहरुको
तिुम
व ा र कायावन्वयनका सम्बन्धमा कायवक्रमहरु तथा सम्बजन्धत कायावलयहरुको अनुगमन
मूल्यािंकन गने,



मन्रालयका प्रगनत वववरण,प्रनतवेदन तथा बुलेवटन प्रकाशनसम्बन्धी कायवहरु गने,



मन्रालय र ववभागहरु अन्तवगत सिं चालन हुने ववकासका आवनधक एविं वावषवक कायवक्रमहरु तयार
गने,



राविय योिना आयोग र अथव मन्रालयसिं गको सहकायवमा मन्रालय अन्तवगत सञ्चानलत ववकास
कायवक्रमहरुको कायावन्वयनको समन्वय गने,



मन्रालय र अन्तवगत ननकायहरुमा सिं चानलत ववकास कायवक्रमहरुको प्रगनत,समीक्षा,पररमािवन तथा
अनुगमन मूल्याङ्कन गने,



नीनत समन्वय सनमनत (Policy Coordination Committee) सम्बन्धी कायव गने,



अथव मन्रालय, प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय तथा राविय योिना आयोगको सम्पकव
ववन्दुको रुपमा काम गने,



मन्रालय स्तरीय ववकास समस्या समस्या सनमनत(MDAC)र राविय ववकास समस्या समाधान सनमनत
(NDAC) सम्बन्धी कायवहरु गने,



वैदेजशक सहायतासम्बन्धी ववषयमा अथव मन्रालयसिं ग समन्वय गरी कायव गने,



ववदे शी सहयोगवाट सिं चालन हुने आयोिनासिं ग सम्बजन्धत ववषयमा आवश्यक समन्वय गने,



सम्बजन्धत क्षेरका अन्तरावविय तथा राविय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तरावविय सिं ि सिं स्थाहरूसुँग
समन्वय तथा सहिीकरणसम्बन्धी कायव गने,



तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने ।
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3.

आनथवक प्रशासन शािा


प्रचनलत कानून बमोजिम मन्रालयको आनथवक प्रशासन सिं चालन गने,



अथव मन्रालय र यस मन्रालयको नीनत, योिना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शािासुँग समन्वय गरी
वावषवक कायवक्रम र बिेट तिुम
व ा तथा कायावन्वयन गनव,



आनथवक प्रशासनसम्बन्धी ववषयमा माग भएबमोजिमको राय सल्लाह प्रदान गने,



ववननयोिन बिेट अन्तगवत बिेट ननकासासम्बन्धी कायव गने,



मन्रालयको नीनत, योिना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शािासुँग समन्वय गरी कायवक्रम सिं शोधन र
रकमान्तर सम्बन्धी कायव गने,



ऐन ननयमानुसार तोवकएको श्रे स्ता राख्ने, राख्न लगाउने,



ववननयोिन वहसाबको लानग आवश्यक मास्केवारी तथा अन्य फािंटवारी ननयनमत रुपमा तयार गने
गराउने र सम्बजन्धत ननकायमा समयमै पठाउने व्यवस्था गने गराउने,

4.



आनथवक प्रशासन शािाको सहभानगता आवश्यक हुने ववनभन्न सनमनतहरुमा रही कायव गने,



मन्रालयका अन्य शािाहरूसुँग समन्वय गरी वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने,



वावषवक वववरण तयार गनव सहयोग गने,



वेरुिु फर्छ्यौटसम्बन्धी कायव गने,



मन्रालय अन्तगवतका ननकायहरुको आनथवक व्यवस्थापन सुधारका लानग सुझाव ददने,



आम्दानी तथा िचवसम्बन्धी वववरणहरु अद्यावनधक रातने,



म.ले .नन.का.को सम्पकव ववन्दुको रुपमा काम गने,



तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने ।

कानून तथा फैसला कायावन्वयन शािा


मन्रालयसुँग सम्बजन्धत ऐन, कानूनहरूको पररमािवनका लानग मस्यौदा पेश गने,



नयाुँ ववधेयक तिुम
व ा गने सम्बन्धमा आवश्यक कायव गने,



मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरूबाट माग भएबमोजिम कानूनी राय, परामशव उपलब्ध गराउने,



मन्रालय पक्ष हुने 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 परे का ररट/ननवेदन र पुनरावेदन सम्बन्धी कायव गने,



मन्रालयको कायवक्षेरका ववषयमा सम्माननत अदालतबाट भएका फैसला कायावन्वयन गने गराउने,



अदालतमा ददने िवाफ तयार गरी पेश गने,



ऐन, ननयम पररमािवन तथा तिुम
व ा शािाबाट प्राप्त भएका राय सिं कलन गरी सम्बजन्धत ववषयको
ननणवयसार बनाउने कायव गने,
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नेपाल रािपरमा प्रकाशन गररनु पने सूचनासम्बन्धी कायव गने,



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



कानूनले सृिना गरे का 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 तिुम
व ा, सिं शोधन, ववधेयक तथा ननयमावलीहरु
तयार गरी पेश गने गराउने,
 राविय तथा अन्तराववियस्तरका रोिगारसम्बन्धी प्रनतवेदन सिं कलन, प्रकाशन तथा ववतरणसम्बन्धी कायवहरु
गने गराउने,
 अन्तरावविय आप्रवासन सिं गठन (International Organization for Migration - IOM), कोलम्बो प्रोसेस,
अबुधावी सिं वाद (Abu Dhabi Dialogue) लगायतका क्षेरीय तथा अन्तरावविय सिं ि सिं गठनहरूसुँग
सम्बजन्धत कायवहरु गने गराउने,
 श्रमशजक्त, श्रम बिार, आन्तररक तथा वैदेजशक रोिगार एवम् बेरोिगारी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान,
त्याङ्क सङ्कलन, ववश्लेषण लगायत सूचना ववश्लेषणका कायवहरु गने गराउने,
 रोिगार सूचना सेवा तथा श्रनमक आपूनतव सम्बन्धी कायव गने गराउने,
 वैदेजशक रोिगार सम्बन्धी राविय नीनत, कानून, मापदण्ड, व्यवस्थापन र ननयमन सम्बन्धी कायव गने
गराउने,
 श्रम कूटनीनतसम्बन्धी कायवको समन्वय गने गराउने,
 काउन्सेलर (श्रम)तथा श्रम सहचारीहरुसिं ग ननयनमत सम्पकव र समन्वयको काम गने गराउने,
 वैदेजशक रोिगारसम्बन्धी कायवक्रमहरु तिुम
व ा, समन्वय, अनुगमन,मूल्याङ्कन र प्रनतवेदन गने गराउने,
 वैदेजशक रोिगार ववभाग र वैदेजशक रोिगार प्रबदवधन बोडवसम्बन्धी कायव गने गराउने,
 वैदेजशक रोिगारसम्बन्धी अनुगमन तथा ननरीक्षण गने गराउने,
 महाशािासुँग सम्बजन्धत अनभले ि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू गने गराउने,
 आन्तररक तथा वैदेजशक रोिगारको सूचना एविं त्यािंक अद्यावनधक गने गराउने,
 मन्रालयको वेवसाईट अद्यावनधक गने लगायतका ववद्युतीय सुशासनसम्बन्धी अन्य कायवहरु गने गराउने,
 प्रदे श तथा स्थानीय सरकारसुँग समन्वय गरी गनुप
व ने आवश्यक कायवहरु गने गराउने ।
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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 सिं ि सिं स्थाहरुको ननयमन तथा अनुगमन गनव वैदेजशक रोिगार
ववभागसिं ग समन्वय गने,



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



अन्तराविय आप्रवासन सिं गठन(IOM),कोलम्बो प्रोसेस,आबुधावव डार्लग लगायतका क्षेरीय तथा
अन्तरावविय सिं ि सिं गठनसुँग सम्बजन्धत महाशािाका कायवक्षेर अन्तगवतका कायवहरु गने,



वैदेजशक रोिगार सम्बन्धी सूचना एविं त्यािंक सिं कलन, अध्ययन तथा ववश्लेषण गने,



वैदेजशक रोिगारलाई सुरजक्षत,व्यवजस्थत र मयावददत बनाउन राय सल्लाह प्रदान गने,



वैदेजशक रोिगारसम्बन्धी कायवक्रमहरु तयार गने, समन्वय गने र प्रनतवेदन गने,



ु हरुसिं ग हुने वाताव एविं सम्झौतासम्बन्धी कायव गने,
वैदेजशक रोिगार सम्बन्धमा रोिगारदाता मुलक



ु िुला गनव आवश्यक अध्ययन तथा समन्वय गने,
वैदेजशक रोिगारका लानग नयाुँ मुलक



वैदेजशक रोिगारबाट ववनभन्न क्षेरमा पनव गएको प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान गरी नीनतगत सुझाव
ददने,



वैदेजशक रोिगारमा गएका व्यजक्तहरुको स्वास््य तथा सुरक्षाको ववषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी
नीनतगत सुधारको राय पेश गने,



ववदे शमा रहेका नेपालीहरुका सेवामूलक सिं स्थाहरुसिं ग सम्पकव कायम गरी आवश्यकता अनुसार
राय सुझाव प्राप्त गने, प्रनतवेदन नलने एविं उपयुक्त 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, ववदे शजस्थत नेपाली कूटनैनतक ननयोगहरु तथा आप्रवासनसम्बन्धी कायवक्रमहरुको
सम्पकव ववन्दुको रुपमा कायव गने,



वैदेजशक रोिगार ववभाग र वैदेजशक रोिगार प्रबदवधन बोडवसम्बन्धी कायव गने,



सम्बजन्धत क्षेरका अन्तरावविय तथा राविय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तरावविय सिं ि सिं स्थाहरूसुँग
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
सिं स्थाहरुको लगत राख्ने,



आन्तररक

रोिगारी

प्रवर्द्वन

गने

उद्देश्यले

वैदेजशक

सहायतामा

सिं चानलत

कायवक्रम

तथा

आयोिनाहरुको सिं चालन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याकन गने,


वैदेजशक रोिगारीबाट फकेका कामदारहरुको दक्षता उपयोग गनव राविय आवश्यकता अनुसारका
नीनत तथा रणनीनत तिुम
व ा गरी कायावन्वयन गनव पेश गने,



आन्तररक

रोिगार

प्रवर्द्वका

लानग

नीजि

तथा

गैर

सरकारी

क्षेरसिं गको

सहकायव

एविं म ्

समन्वयसम्बन्धी कायव गने,


न्यूनतम रोिगार प्रत्याभूत सम्बन्धी नीनत,योिना तथा कायवक्रम तिुम
व ा,कायावन्वयन,अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन गने,



मन्रालयको वेवसाईट व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,



श्रम, रोिगारी, बेरोिगारी, वैदेजशक रोिगारी तथा रोिगारका अवसरसम्बन्धी अध्ययन,अनुसन्धान
र ववश्लेषण गने,



ववद्युतीय श्रम तथा रोिगार सूचना प्रणाली (Online Labour and Employment Information
System) को स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,



श्रमशजक्त सवे क्षणसम्बन्धी 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 सिं ि सिं स्थाहरूसुँग
समन्वय तथा सहिीकरणसम्बन्धी कायव गने,



प्रदे श तथा स्थानीय सरकारसुँग समन्वय गरी गनुप
व ने आवश्यक कायवहरु गने।

(ग) श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशािा
 श्रमसम्बन्धी राविय नीनत तिुम
व ा गने गराउने,
 श्रम सम्बन्धी ऐन ननयमहरुको तिुम
व ा तथा पररमािवन सम्बन्धी कायव गने गराउने,
 श्रमशजक्त र श्रम बिारसम्बन्धी अध्ययन, सवे क्षण, अनुसन्धान, त्याङ्क सङ्कलन तथा ववश्लेषण सम्बन्धी
कायव गने गराउने,
 राविय तथा अन्तराववियस्तरका श्रमसम्बन्धी प्रनतवेदनहरुको सिं कलन सम्बन्धी कायवहरु गने गराउने,
 अन्तरावविय श्रम सिं गठन(International Labor Organization) सम्बन्धी कायव गने गराउने,
 औद्योनगक वववाद समाधानसम्बन्धी कायव गने गराउने,
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 ववदे शी कामदारहरुको श्रम स्वीकृनत व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने गराउने,
 ट्रेड यूननयन सम्बन्धी राविय नीनत,कानून तिुम
व ा र ननयमनसम्बन्धी कायव गने गराउने,
 महाशािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अन्तरावविय सम्पकवसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने,
 बालश्रम ननवारणसिं ग सम्बजन्धत अन्तराविय सिं िसिं स्थाहरुसिं गको सम्पकव, सहकायव तथा समन्वय गने
गराउने,
 बालश्रम ननवारणसम्बन्धी नीनत, कानून तिुम
व ा र ननयमनसम्बन्धी कायव गने गराउने,
 बालश्रम ननवारणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान,सवे क्षण,सूचना र त्यािंक सिं कलन तथा ववश्लेषणसम्बन्धी
कायव गने गराउने,
 बालश्रम ननवारणसम्बन्धी व्यवस्थापन तथा िनचेतना िगाउन प्रचार प्रसार गने गराउने,
 बालश्रम ननवारण ववषयमा राविय तथा अन्तरावविय गोष्ठी सेनमनार सम्मेलनसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने,
 व्यवसायिन्य स्वास््य तथा सुरक्षा ववषयमा नीनत, कानून र ननयमनसम्बन्धी कायव गने गराउने,
 श्रनमक एविं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी राविय नीनत, कानून,मापदण्ड, कायवक्रम र ननयमनसम्बन्धी कायव
गने गराउने,
 सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी नीनत, कानून तिुम
व ा,कोष सिं चालन तथा ननयमन, यस ववषय सम्बर्द्
राविय तथा अन्तराविय ननकाय र सिं िसिं स्थासिं ग सम्पकव, समन्वय र सहकायवसम्बन्धी कायव गने गराउने,
 सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रनमक कल्याणसम्बन्धी कायवहरु गने गराउने,
 रोिगारउन्मुि,सीपमूलक एविं व्यवसावयक तानलमसम्बन्धी राविय नीनत तिुम
व ा र सो को ननयमन गने
गराउने,
 श्रनमक

तथा

रोिगारदाताको

कतवव्य,दावयत्व,कायव

सिं कृनत

र

व्यवहार

सम्बन्धी

प्रवर्द्वनात्मक

कायवक्रमहरुको सञ्चालनका सम्बन्धमा समन्वय गने गराउने,
 सीप ववकास तथा तालीमसम्बन्धी नीनत, योिना तिुम
व ा,समन्वय,अनुगमन, मुल्याङ्कन गने गराउने,
 सीप ववकास तानलमसम्बन्धी पाठ्यक्रम तिुम
व ा, 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,
 प्रदे श तथा स्थानीय सरकारसुँग समन्वय गरी गनुप
व ने आवश्यक कायवहरु गने गराउने ।

1. श्रम सम्बन्ध शािा


श्रमसिं ग सम्बजन्धत कानून तिुम
व ा,सिं शोधन तथा ननयमन सम्बन्धी कायव गने,



श्रमशजक्त र श्रम बिारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, त्याङ्क सङ्कलन,अद्यावनधक र ववश्लेषणसम्बन्धी
कायव गने,



राविय तथा अन्तराववियस्तरका श्रम सम्बन्धी प्रनतवेदन सिं कलन एविं अनभलेजिकरणसम्बन्धी कायवहरु
गने,
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अन्तरावविय श्रम सङ्गठनसिं ग सम्बजन्धत कायव गने,



औद्योनगक वववाद समाधानसम्बन्धी कायव गने,



श्रमसिं ग सम्बजन्धत अन्तराविय सिं िसिं स्थासिं गको सम्पकव,सहकायव तथा समन्वय गने,



ववदे शी कामदारहरुका लानग श्रम स्वीकृनत र त्यसको सूचना व्यवस्थापन गने,



श्रनमक कल्याण शािासुँग समन्वय गरी ट्रेड यूननयन नीनत,कानूनको तिुम
व ा र ननयमन सम्बन्धी
कायव गने,



शािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अन्तरावविय सम्पकवसम्बन्धी कायवहरु गने,



अन्तराविय श्रम सिं गठन (ILO) तथा अन्य राविय,अन्तराविय,सरकारी,गैरसरकारी सिं ि सिं स्थाहरुसिं ग
समन्वयसम्बन्धी कायव गने,



अन्तराविय श्रम सिं गठन(ILO) बाट पाररत महासन्धी तथा सन्धीहरुसम्बन्धी कायव गने,



अन्तराविय श्रम सिं गठन (ILO) मा वावषवक र आवनधक रुपमा पेश गनुप
व ने प्रनतवेदन तयारीसम्बन्धी
कायव गने,



भववष्यमा गनुप
व ने अन्तरावविय श्रम सिं गठन (ILO) सुँग सम्बजन्धत सन्धीहरु सम्बन्धी आवश्यक
कायवहरु गने,



सम्बजन्धत क्षेरका अन्तरावविय तथा राविय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तरावविय सिं ि सिं स्थाहरूसुँग
समन्वय तथा सहिीकरणसम्बन्धी कायव गने,



शािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अनभले ि व्यवस्थापन गने,



तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने ।

2. बालश्रम ननवारण तथा व्यवसायिन्य सुरक्षा शािा


बालश्रम ननवारणसुँग सम्बजन्धत नीनत, कानून, योिना तिुम
व ा तथा ननयमनसम्बन्धी कायव गने,



बालश्रम ननवारणसम्बन्धी अध्ययन,अनुसन्धान,सेनमनार,तानलम, गोष्ठी आदद कायवक्रमहरू सिं चालन
गने,



बालश्रम ननवारणसम्बन्धी कायवक्रम,ननरीक्षण तथा अनुगमन गने,



बालश्रम ववरुर्द् िनचेतना िगाउन प्रचार-प्रसारसम्बन्धी कायव गने,



बालश्रम ननवारण सम्बन्धी राविय तथा अन्तराविय श्रम सिं गठन(ILO),आईपेक,िी.टी.िेड.तथा अन्य
दातृ राि तथा सिं ि सिं स्थाहरुसिं ग समन्वय गने,



बालश्रम ननवारण, सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान,त्यािंक सिं कलन,अद्यावनधक तथा ववश्लेषणसम्बन्धी
कायव गने,



व्यवसायिन्य स्वास््य तथा सुरक्षासम्बन्धी नीनत,कानून,योिना तिुम
व ा तथा ननयमनसम्बन्धी कायव
गने,



व्यवसायिन्य स्वास््य तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन,अनुसन्धान,सेनमनार,गोष्ठी आदद कायवक्रम गने,



प्रनतष्ठानमा कायवरत कामदार कमवचारीहरुको व्यवसायिन्य सुरक्षासम्बन्धी कायव गने,
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बालश्रम ननवारण सनमनत र बालबानलका ववकास तथा पुनस्व थापना कोष सिं चालक सनमनतसम्बन्धी
कायव गने ।



औद्योनगक प्रनतष्ठानहरुमा व्यवसायिन्य सुरक्षा लगायतका चेतनामूलक कायवक्रमहरु सिं चालन गने,



शािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अनभले ि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,



श्रनमक कल्याण शािासुँग समन्वय गरी ट्रेड युननयन अनधकार र ट्रेड युननयनले व्यवसावयकता
प्रवर्द्वनमा िेल्नुपने भूनमकाको ववषयमा सेनमनार तथा गोष्ठी आयोिना गने,



सम्बजन्धत क्षेरका अन्तरावविय तथा राविय गैरसरकारी तथा अन्य अन्तरावविय सिं ि सिं स्थाहरूसुँग
समन्वय तथा सहिीकरणसम्बन्धी कायव गने,



तोवकएबमोजिमका अन्य कायवहरु गने ।

3. श्रनमक कल्याण शािा


सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीनत,योिना तथा कानूनको तिुम
व ाका लानग मस्यौदा तयार गने,



श्रनमक तथा श्रनमकका पररवारको लानग सामाजिक सुरक्षासुँग सम्बजन्धत नीनतगत तथा सिं स्थागत
कायवहरु गने,



ट्रेड यूननयन सम्बन्धी राविय नीनत, कानून तिुम
व ामा सहयोग पुर्याउने,



सामाजिक सुरक्षा कोषको सिं चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गने,



श्रनमकको कतवव्य, दावयत्व, कायव सिं कृनत र व्यवहार सम्बन्धी प्रवर्द्वनात्मक कायवक्रमहरुको
सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गने,



श्रनमकको न्यूनतम पाररश्रनमक ननधावरणसम्बन्धी कायव गने,



श्रनमकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सन्दभवमा व्यवसायिन्य स्वास््य सेवासम्बन्धी आवश्यक कायव
गने,



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



सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा सेनमनार,गोष्ठी लगायतका चेतनामूलक कायवहरु गने,



शािासुँग सम्बजन्धत ववषयको अनभले ि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,



नयाुँ सामाजिक सुरक्षा योिना लागू गने ववषयमा आवश्यक कायव गने,



अनौपचाररक क्षेरमा कायवरत श्रनमक र स्वरोिगारलाई सामाजिक सुरक्षा योिनामा आबर्द् गने
ववषयमा अध्ययन अनुसन्धान गने,



श्रनमक कल्याणकारी कोषसम्बन्धी कायव गने,



शािासुँग सम्बजन्धत काममा सम्बजन्धत राविय तथा अन्तराविय सिं िसिं स्थासिं ग सम्पकव,समन्वय र
सहकायव गने,



तोवकए बमोजिमका अन्य कायवहरु गने ।
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4. सीप ववकास तथा तानलम शािा


सीप ववकास

तथा तानलम सम्बन्धी राविय

नीनत,

कानून

तिुम
व ा,योिना,मापदण्ड, पूवावधार

ववकाससम्बन्धी काम गने र सो को ननयमन गने,


तानलम केन्रहरुको वववरण अद्यावनधक गने,



तानलम प्राप्त िनशजक्तको वववरण अद्यावनधक गने,



सीप ववकास तानलमसम्बन्धी पाठ्यक्रम तिुम
व ा, पररमािवन, तानलम सञ्चालन मापदण्ड ननधावरण गने,
प्रवर्द्वन र समन्वय गने,



रोिगारीका सिं भाववत क्षेरहरुमा आवश्यक सीप तथा दक्षता पवहचान गरी दक्ष िनशजक्त
उत्पादनका लानग नीनतगत तथा सिं स्थागत समन्वय गने,



वपछनडएको क्षेर, वगव तथा समुदाय लजक्षत सीपमूलक तानलम नीनत तिुम
व ा,समन्वय तथा ननयमन
गने,



लजक्षत

वगवहरुलाई

रोिगारी

तथा

स्वरोिगारीसम्बन्धी

सचेतना

तथा

पूव व

तयारीसम्बन्धी

अनभमुिीकरण तानलम कायवक्रम आवश्यक समन्वय गरी सञ्चालन गने,


कामदार मिदू रहरुको कायव सिं स्कृनत र व्यवहार (Working Culture and Behaviors) सम्बन्धी
प्रवर्द्वनात्मक कायवक्रमहरुको तिुम
व ा तथा समन्वय गने,



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



प्रदे श र स्थानीय तहमा तानलम प्रदायक सिं स्थाको स्थापना, क्षमता ववकास, पाठ्यक्रम ननधावरण
लागायतका कायवको लानग नीनतगत तथा सिं स्थागत कायव गने,



तानलम प्रदायक सिं स्था र रोिगार प्रदायक सिं स्था बीच रोिगारी सृिना र िनशजक्तको उपयोग
सम्बन्धी समन्वयत्मक कायव गने,



तानलम केन्रहरु बीच समन्वय गरी ववजशविकृत तानलम प्रदायक सिं स्थाहरुको सिं रचनागत ववकासको
लानग सिं स्थागत समन्वय गने,



शािासुँग सम्बजन्धत काममा सम्बजन्धत राविय तथा अन्तराविय सिं िसिं स्थासिं ग सम्पकव, समन्वय र
सहकायव गने,



शािासुँग सम्बजन्धत ववषयमा अनभले ि व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,



तोवकए बमोजिमका अन्य कायवहरु गने ।

४. ननकायमा रहने कमवचारी सिंतया
रािपरािंवकत र रािपर अनिंवकत (स्थायी एवम् करार) िम्मा ७२ िना कमवचारीको स्वीकृत दरबन्दी
रहेकोमा मेकाननकल र्जन्िननयरको एक पद बाहेक सम्पूणव दरबन्दी पूनतव भएको ।
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५. प्रमुि एवम् उिुरी सुन्ने अनधकारी र सूचना अनधकारीको नाम र पद
प्रमुिको नाम:

तोयम राया, सजचव

ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी: भरतमणी पाण्डे, सहसजचव
सूचना अनधकारीको नाम: चन्रकला ओली, उप सजचव

६. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदे जशकाको सूची
ऐन

 रोिगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
 श्रम ऐन, २०७४

 योगदानमा आधाररत सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
 वैदेजशक रोिगार ऐन, २०६४
 ट्रेड युननयन 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 सुरक्षा ननयमावली, २०७५
 सामाजिक सुरक्षा कोष ननयमावली,२०७५

 बालश्रम(ननषेध र ननयनमत गने) ननयमावली,२०६२
 बोनस ननयमावली, २०३९

 ट्रेड युननयन ननयमावली, २०५०

 बालबानलका (ववकास तथा पुनस्थापना) कोष ननयमावली, २०५३

13

नीनत

 राविय रोिगार नीनत,२०७१

 वैदेजशक रोिगार नीनत,२०68

 राविय व्यवसायिन्य सुरक्षा तथा स्वास््य नीनत, २०७६
मुतय ननदे जशका/कायवववनध/मापदण्ड


ववदे शमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कायवववनध,

२०७६

 रोिगार सिं योिकको पदपूनतव र सेवा सुववधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५
 श्रम अनडट मापदण्ड, २०७५

 ध्वनी र प्रकाश सम्बन्धी मापदण्ड,२०७३

 वैदेजशक रोिगारमा िाने कामदारको स्वास््य परीक्षण गने स्वास््य सिं स्था सूचीकरण,
नवीकरण र अनुगमन सम्बन्धी कायवववनध, २०७२

 सामाजिक सुरक्षा योिना सञ्चालन कायवववनध, २०७५

 वैदेजशक रोिगारमूलक सीप ववकास तानलम सञ्चालन कायवववनध, २०७४
 श्रम सहचारी ननयुजक्त सम्बन्धी, २०७३

 वैदेजशक रोिगार बोडवको कायवसञ्चालन कायवववनध, २०६८

 कायवस्थलमा आधाररत एप्रेजन्टजशप तानलम कायवववनध, २०७६
 आन्तररक व्यवस्थापन ननदे जशका, २०७५

 वैदेजशक रोिगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रनतरक्षा सम्बन्धी ननदे जशका,
२०७५

 ववदे शी नागररकहरुको श्रम र्िाित व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदे जशका, २०७५

 वैदेजशक रोिगारमा िरे ल ु कामदारलाई व्यवजस्थत गने सम्बन्धी ननदे जशका, २०७३

 ईट्टा उद्योगमा काम गने श्रनमकको व्यवसायिन्य सुरक्षा एवम् स्वास््य सम्बन्धी
ननदे जशका, २०७६

 कोनभड-१९ को ववश्वव्यापी सिं क्रमणका कारण वैदेजशक रोिगारीको क्रममा अलपर परे का
नेपाली कामदारको उद्दार र वफताव गने सम्बन्धी कायवववनध, २०७७
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७. मन्रालयले सञ्चालन गरे को कायवक्रम र सोको प्रगती प्रनतवेदन:
(क) प्रधानमन्री रोिगार


युवा रुपान्तरण पहल पररयोिनाको औपचाररक रुपमा उदिाटन मा.मन्रीज्यूबाट 2077 साउनमा
भएको ।



युवा रुपान्तरण पहल पररयोिना सञ्चालनको लानग स्थानीय तहहरुलाई सहजिकरण गनव पररयोिना
सञ्चालनका शतवहरु पठाईएको ।



युवा रुपान्तरण पहल आयोिनाको प्रभावकारी कायावन्वयनको लानग अथव मन्रालय, ववश्व बैंक र अन्य
सरोकारवालासुँग ननयनमत छलफल भएको ।



युवा रुपान्तरण पहल पररयोिनाबाट ववज्ञ (Expert) छनौट भई EMIS स्तरोन्नती गने कायव भैरहेको।



कामको लानग पाररश्रनमकमा आधाररत सामुदावयक आयोिना सञ्चालनको लानग स्थानीय तहमा बिेट
हस्तान्तरण गनवको लानग प्रधानमन्री रोिगार कायवक्रम सञ्चालन ननदे जशका २०७५ मा सिं सोधन
(नेपाल सरकार म.प.बाट नमनत 2077 असोि 29 मा ) भएको ।



सबै स्थानीय तहलाई प्राववनधक सहायक छनौटको लानग गाउुँपानलका तथा नगरपानलकामा प्राववनधक

सहायक पदपूनतव सम्बन्धी प्रवक्रया पठाईएको । स्थानीय तहबाट छनौट भर्रहेको ।


सुदरु पजचवम प्रदे श, कणावली प्रदे श, लुजम्बनी प्रदे श र गण्डकी प्रदे शका २५१ वटा स्थानीय तहका
७५३ िना कमवचारीलाई युवा रोिगारीको लानग रुपान्तरण पहल आयोिना, सञ्चालन तथा
ब्यवस्थापन, प्रधानमन्री

रोिगार कायवक्रम लगायतको सम्बन्धमा अनभमुजिकरण तानलम सञ्चालन

भएको ।


स्थानीय तहमा नयाुँ ननयुक्त भएका रोिगार सिं योिक, प्रानबनधक सहायक र साववक दे जिनै कायवरत
ुव ल तानलम/पुनताविनग तानलम ३९६ िनालाई
रोिगार सिं योिकलाई EMIS प्रनबिी सम्बन्धी भचअ
सञ्चालन गररएको ।



श्रनमक

सूचना

बैंकको

अबधारणा

पर

स्वीकृत

भै

श्रनमक

सूचना

बैंकको

लानग

वेवसाईट

www.lib.gov.np दताव भई लोगो समेत जस्वकृत भएको । सो को नबस्तृत प्रानबनधक अध्ययन कायव
भैरहेको ।


श्रनमक सूचना बैकको काम गने गरी रोिगार ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नती गने सम्बन्धमा

केन्रीय त्याङ्क ववभाग र ववज्ञसुँग छलफल/अन्तरवक्रया भै श्रम शजक्तको त्याङ्क सिं कलनको काम
भैरहेको ।प्राववनधक िनशजक्त व्यवस्था गने सम्बन्धमा नरभुवन ववश्वववद्यालय अन्तगवतको ईजन्िननयररङ्ग
अध्ययन सिं स्थान पुल्चोकमा समन्वय भएको ।


प्रधानमन्री रोिगार कायवक्रमको लानग बावषवक िररद योिना र कायावन्वयन कायव योिना तयार भै
तदअनुरुप काम अगाडी बढे को ।



कामको लानग पाररश्रनमकमा आधाररत सामुदावयक आयोिना सञ्चालनको लानग स्थानीय तहमा बिेट
हस्तान्तरणको लानग स्थानीय तहहरुबाट रोिगार ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रनबि भएका बेरोिगार
ब्यजक्तहरुको वववरण ववश्लेषण गरी रकम हस्तान्तरणको लानग तयारी गररएको ।
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(ि) सीप ववकास



मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयमा श्रम, रोिगार तथा सामाजिक
सुरक्षा मन्रालय सम्बर्द् ऐन, कानूनमा मवहला सम्बन्धी भएका प्रावधानहरु तयार गरी
पठाईएको।



सिं ि, प्रदे श र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आधाररत व्यावसावयक तथा सीप ववकास
तानलम (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कायवववनध,2077 स्वीकृत भएको । उक्त कायवववनध
कायावन्वयनका लानग सबै प्रदे शका सामाजिक ववकास मन्रालयहरुमा पठाउनुका साथै यस
मन्रालयको वेवसाईटमा राजिएको ।



उद्योग वाजणज्य तथा आपुती मन्रालयमा 'लिु, िरे ल ु तथा साना उधोग प्रवर्द्वन तानलम
कायवक्रम सिं चालन कायवववनध, २०७७

र कायवस्थलमा आधाररत रोिगारमुलक प्रजशक्षण

कायवक्रम सिं चालन ननदे जशका, २०७७' उपर राय सुझाव उपलब्ध गराईएको ।


यू वा तथा िेलकुद मन्रालयमा 'अनुदानमा आधाररत कायवक्रम सिं चालन कायवववनध२०७७, साझेदारीमा आधाररत किाव लगानी कायवववनध-२०७७ र किाव

लगानी तथा

असुली कायवववनध-२०७७' उपर राय सुझाव उपलब्ध गरार्एको ।
(ग) सामाजिक सुरक्षा/श्रनमक कल्याण:



एवककृत सामाजिक सुरक्षा नीती,२०७७ माथी ववनभन्न ननकायको राय सुझाव माग गररएकोमा
राय सुझाव प्राप्त हुने क्रममा रहे को।



करार, अस्थायी ज्यालादारीका कमवचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द गराउन अथव
मन्रालय लगायत अन्य ननकायमा राय सुझावको लानग अनुरोध गरी पराचार गररएको।



योगदानमा आधाररत सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ सिं शोधनको लागी पेश गररएको।

(ि) श्रम सम्बन्ध



यस मन्रालयसुँग सम्बजन्धत सावविननक सरोकार र लोक कल्याणकारी सन्दे शका रुपमा रहने

श्रम अनडट, सामाजिक सुरक्षा लगायतका ववषयसुँग सम्बजन्धत सूचना प्रसारण र छपाईका लानग
सिं चार तथा सूचना प्रववनध मन्रालयमा ले िी पठाईएको। सो बमोजिम सूचना प्रशारण र छपार्
हुुँदै आएको।


न्यूनतम पाररश्रनमक पुनरावलोकन गनवको लानग अध्ययन कायव सम्पन्न भई प्रनतवेदन प्राप्त
भएको। उक्त प्रनतवेदन न्यूनतम पाररश्रनमक ननधावरण सनमनतमा पेश हुने क्रममा रहे को।
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कोनभड-१९ बाट नसजिवत श्रम प्रशासनको क्षेरमा दे जिएका समस्या समाधान गनव सह
लागानीमा अन्तर सरकार समन्वय र सहकायवमा वविीय र उद्यमजशलता कायवक्रम सञ्चालनका
लानग आन्तररक तयारी सुरु भएको।



माननीय मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहे को केन्रीय श्रम सल्लाहकार पररषद्को बैठक बसी

रोिगारदाता तथा श्रनमकका चासो र सरोकारका ववभन्न ववषयहरु सिं बोधन भएको । उक्त
वैठकमा कोनभड-१९ को कारण श्रम तथा उद्योग क्षेरमा परे को असर तथा प्रभावका ववषयमा
ु ा साथै कोनभड-१९ को प्रभावका कारण बन्दाबन्दीको समयमा
पनन गहन छलफल हुनक
श्रनमकहरुको

पाररश्रनमक

ु ानीका
भक्त

सम्बन्धमा

रोिगारदाता

र

ट्रेड

युननयनका

ुँ े सहमती कायावन्वयनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट
प्रनतनननधकाबीचमा भएको सात बुद
उपयुक्त ननणवय हुन नसफाररस गररएको।
(ङ) बालश्रम ननवारण /व्यवसािन्य सुरक्षा



ददगो ववकास लक्ष्य 8.7 प्रानप्तका लानग सामुवहक प्रयास Alliance 8.7 को राविय समन्वय
सनमनत गठन भएको ।



ददगो ववकास लक्ष्य 8.7 प्रानप्त सम्बन्धमा भएका प्रगनतको प्रनतवेदन Alliance 8.7 Secretariat मा
पठार्एको ।



बालबानलका (ववकास तथा पुनस्थावपना) कोष र बालश्रम ननवारण कोष सिं चालक सनमनतको
बैठक बसी कोषको रकम मुद्दती िातामा लगानी गररएको ।

(च) वैदेजशक रोिगार


वैदेजशक रोिगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा गनुप
व ने सुधारका क्षेरको पवहचान गने कायव सम्पन्न
भएको ।



र्िरायलमा

नेपाली

केयर

नगभर

पठाउने

सम्बन्धमा

दिपक्षीय

सम्झौताका

लानग

नेपाल

सरकार,मजन्रपररषदबाट नमनत २०७७/०६/०६ गते प्रस्ताव स्वीकृत भई नेपाल सरकार र
र्िरायल सरकारबीच श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको ।


ननददवि सीपयुक्त कामदार (स्पेनसफाईड जस्कल्ड वकवर) का रुपमा िापानमा रोिगारीका लानग श्रम
स्वीकृनत सम्बन्धी कायवववनध - २०७७ को प्रारजम्भक

ुँ
मस्यौदा तयारी भई सरोकारवालासग

छलफल भर्रहेको ।


अबुधावी डार्लगबाट हुन लागेको सीप सम्बन्धी अनुसन्धान गनव यस मन्रालयबाट अनुसन्धान
सिं योिकको भूनमकामा कायव भर्रहेको ।



कोभीड-१९ को कारण ववश्वव्यापी सिं क्रमणको कारण वैदेजशक रोिगारीका क्रममा अलपर परे का
नेपाली कामदारको उद्दार गरी स्वदे श वफताव गने सम्बन्धी ननदे जशका,२०७७ सिं शोधनको प्रवक्रया
शुरु भएको ।



काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारीहरुसुँग Virtual Meeting को आयोिना गरी सम्बजन्धत
ु हरुमा रहेका नेपाली कामदारहरुको पनछल्लो अबस्थाका बारे मा िानकारी नलर्एको ।
मुलक
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(छ) कानून एवम् फैसला कायावन्वयन


मन्रालयसिं ग सम्वजन्धत 3 वटा कायवववधी/ननदे जशकाहरुको मस्यौदा तिुम
व ा एविं पररमािवन गररएको।



मन्रालय ववरुर्द् परे का 9 ररट/ननवेदनको नलजित िवाफ महान्यायानधवक्ताको कायावलय माफवत
सम्वजन्धत अदालत समक्ष पेश गररएको ।



मन्रालयको कायवक्षेरका ववषयमा सम्माननत अदालतबाट भएका फैसला कायावन्वयनको लानग यस
मन्रालय माताहतको सम्वजन्धत ननकायसिं ग ननयनमत समन्वय गररएको ।



मन्रालय वा माताहत ननकायबाट कानूनी राय परामशव माग भएका ववषयमा नलजित राय वा परामशव
उपलब्ध गराईएको ।



वैदेजशक रोिगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ तथा वैदेजशक रोिगार ननयमावली, २०६४ को ननयम
४५क बमोजिम वैदेजशक रोिगारमा िाने कामदारको स्वास््य परीक्षण गतव सूचीकरण भएका स्वास््य
सिं स्थाहरु मध्ये सोही ननयमावलीको ननयम 45क. को उपननयम (६) र (७) बमोजिम तोवकएको
समय नभर थप धरौटी नबुझाउने 35 वटा स्वास््य सिं स्थालाई ववशेषज्ञ सनमनतको नसफाररस बमोजिम
सूजचकरणबाट हटाउने ननणवय भएको ।

(ि) नीनत, योिना, अनुगमन तथा मूल्यािंकन:



मन्रालयस्तरीय समस्या समाधान सनमनत (M-DAC) को वैठक सम्पन्न भएको ।

चालु आनथवक बषवको श्रावण र भार मवहनामा यस मन्रालय वा अन्तरगतका ननकायहरुले सम्पादन
गरे का कामकारवाही (माईलस्टोन) लाई अनलाईन प्रणालीमा प्रववष्ठ गरर नेपाल सरकार, प्रधानमन्री
तथा मन्रीपररषदको कायावलयमा िानकारी गरार्एको ।



नेपालको सिं ववधानको धारा ५३ व्यवस्था भए वमोजिम राज्य ननदे शक नसर्द्ान्त तथा नीनतहरुको

कायावन्वयनको अवस्थाबारे नेपाल सरकार, प्रधानमन्री तथा मन्रीपररषदको कायावलयमा प्रनतवेदन तयार
गरर पेश गररएको ।


कोनभड-१९ ले वैदेजशक रोिगारीमा पारे को असर तथा प्रभाव र यस मन्रालयसिं ग सम्वजन्धत
समसामवयक ववषयमा सिं सदीय सनमनत (उद्योग वाजणज्य श्रम तथा उपभोक्ता वहत सनमनत) ले माग गरे
बमोजिमको वववरण तयार गरर पेश गरे को ।



यस मन्रालयले गत आनथवक बषवमा सम्पादन गरे का काम कारवाहीको ववस्तृत वववरण सवहतको
बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन पुस्तकका रुपमा प्रकाशन गररएको ।



रोिगार प्रवर्द्वन कायवक्रम अन्तरगत सुरजक्षत आप्रवासन कायवक्रम सिं चालनका लानग कायवक्रम सिं चालन

मागवदशवन तयार गरर प्रदे श र स्थानीय तहहरुमा पठाउनका लानग रायका लानग अथव मन्रालय
पठाईएको ।


मन्रालयको आ.ब. २०७६/७७ को भौनतक तथा वविीय प्रगनत समेतका वववरण तयार गरर अथव
मन्रालय पठाएको ।



यस मन्रालयको नीनत सम्वन्य सनमनत (PCC) वैठक वसी सनमनतमा पेश हुन आएका ववनभन्न
कायवववनधहरु स्वीकृनतका लानग पेश भएको र अन्य नीनतगत ननणवयहरु भएको ।



चालु आनथवक बषवको बावषवक नीनत तथा कायवक्रम र विेट वक्तव्यमा समावेश भएका ववषयवस्तु र यस
मन्रालयको माईलस्टोनमा उल्लेजित ववषयवस्तुलाई समावेश गरी यस मन्रालयका माननीय मन्री र
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सजचवबीच, सजचव र महाशािा प्रमुि एविं ववभागीय प्रमुिबीच, महाशािा प्रमुि र शािा प्रमुि वीच
कायवसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको ।


कोनभड-१९ ले पारे को असर/प्रभाव, चालु आ.ब. मा सम्पादन गनुप
व ने कायवक्रम र ववद्यमान नीनत तथा

कायवक्रमका वारे मा Virtual माध्यमवाट सुरक्षीत आप्रवासन पररयोिना (सामी) बाट प्रदे श १, २ र ३
का स्थानीय तहमा कायवरत रहेका रोिगार सिं योिक र आप्रवासन स्रोत केन्रका सिं योिकहरुलाई
अनभमुिीकरण कायवक्रम सिं चालन गररएको ।
(झ) आन्तररक व्यवस्थापन तथा सुशासन



यस मन्रालय र मातहत ननकायहरुबाट भए गरे का काम कारवाहीको साप्तावहक नबवरण प्रत्येक
हप्ताको शुक्रबार प्रकाशन गने गरे को ।



कोनभड-१९ का कारण नबदे शबाट उर्द्ार गररएका तथा फवकवएका कामदारहरुको नबवरण समेत
प्रकाशन गररएको ।



नरभुवन अन्तराविय नबमानबाट बैदेजशक रोिगारीमा गई कोनभडका कारण नेपाल फकेका नेपाली
नागररकहरुको नबवरण सिं कलन गनव आवश्यक िनशजक्त नबमानस्थलमा दै ननक िटाईएको ।



नमनत २०७७/०३/३१ मा यस मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुमा आवश्यक पने कमवचारीहरुको
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतीको लानग नेपाल सरकार,मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



यस अवनधमा यस मन्रालय र मातहतका ननकायमा कायवरत ववनभन्न पद र श्रे णीका १२ िना
कमवचारीहरुलाई JDS छारबृजि पररक्षामा सहभागी हुन मनोनयन गररएको ।



यस अवनधमा अजततयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उिुरी फछयौट सम्बन्धमा कूल ३
उिुरी/गुनासो मध्ये १ वटा फछयौट भएका र बाुँकी फछयौटको लानग सम्बजन्धत ननकायहरुमा
पराचार गररएको ।



राविय सतकवता केन्र/हेलो सरकारका उिुरी फछवयौट सम्बन्धमा यस अवनधमा राविय सतकवता
केन्रबाट २ वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा

सिं वोधनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पराचार भई

कायावन्वयनका चरणमा भएका ।


कल सेन्टरको गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा यस अवनधमा ववनभन्न माध्यमबाट कल सेन्टरमा िम्मा
५७७७ गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा ५३१० वटा गुनासाहरु सिं वोधन भएका र बाुँकी ४६७ वटा
गुनासाहरु सम्बजन्धत ननकायहरुमा सिं वोधनको लानग पठाईएको ।



मन्रालयको प्रवेशिारमा Digital Display राजि ननयनमत सूचना तथा िानकारीहरु प्रकाशन गने
गररएको ।



यस अवनधमा श्रम,रोिगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्रालय,श्रम तथा व्यवसायिन्य सुरक्षा ववभाग,
वैदेजशक रोिगार ववभाग, वैदेजशक रोिगार वोडवको सजचवालय र व्यवसावयक तथा सीप ववकास तानलम
प्रनतष्ठानमा Audio Notice Board को शुरुवात गरी सो माफवत सूचनाहरु सिं प्रष
े ण गररएको ।
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८. आम्दानी, िचव र आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण
ब.उ.शी.निं.

चालु रकम

ुँ ीगत विेट
पुि

चालु िचव

ुँ ीगत िचव
पुि

1305840000

23400000

873295433.7

1586057

310500000

3600000

0

0

6832800000

0

3440000000

0

8449140000

27000000

श्रम, रोिगार

तथासामाजिक सुरक्षा
37100011

मन्रालय

37100101

रोिगार प्रवर्द्वन कायवक्रम
प्रधानमन्री रोिगार

37100102 कायवक्रम

िम्मा

4313295434

1586057

९.मन्रालयको वेवसार्ट:
www.moless.gov.np
१०. सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददर्एको ववषय:


चालु आ.व.को पवहलो रैमानसक अववधमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन /ननयमावली अनुसार
दुई िना व्यजक्तबाट दे हाय अनुसारको सूचना माग भएकोमा सो उपलब्ध गरार्एको :
-

गत आ.व. 2076/७७ को चै र मवहनादे जि असार मसान्त सम्ममा यस

मन्रालयबाट िररद गररएका स्याननटार्िर तथा मास्क सम्बन्धी सूचना माग
भएकोमा सो उपलब्ध गराईएको ।
-

नेपालमा सिं िीयताको सुरपात भए यता यस मन्रालयबाट िररद गररएका सवारी
साधन सम्बन्धमा सूचना माग भएकोमा सो उपलब्ध गरार्एको ।
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