सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको
हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम
सावविननक गररएको नववरण

(२०७८ माघ - चैत्र)

उद्योग, श्रम तथा रोिगार मन्त्रालय
प्रदे श नं . १, नवराटनगर, मोरङ

उद्योग, श्रम तथा रोिगार मन्त्रालय
माननीय मन्त्री

मन्त्रीज्यूको सचिवालय

सचिव

सचिवज्यूको सचिवालय

उप-सचिव

उप-सचिव

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा

उद्योग, श्रम तथा रोजगार महाशाखा

• प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा
• आचथिक प्रशासन शाखा
• कानून तथा फैसला कायािन्वयन शाखा

• उद्योग शाखा
• वाचिज्य तथा आपुती शाखा
• श्रम तथा रोजगार शाखा

मन्त्रालय अन्त्रगतका कायाि लयहरु
•

उद्योग, वाचिज्य तता उपभोक्ता चहत संरक्षि चनर्दे शनालय - १

•
•
•

घरे लु तथा साना उयोग कायाि लय – १४ (स्थायी कायाि लय -३, अस्थायी कायाि लय -११)
व्यवसचयक तथा सीप चवकास ताचलम केन्द्र – २ (अस्थायी)
रोजगार सूिना केन्द्र – १ (अस्थायी)

नेपालको सं नवधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको व्यवस्था बमोजिम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को
दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६४ मा प्रत्येक सावविननक ननकायले आ-आफ्ना कृ याकलाप तथा गनतवजधहरुको
नववरण ननयनमत रूपमा प्रकाजशत गननवपने कानूनी व्यवस्था छ । यसका लानग ऐन र ननयमावलीमा गरी २० वटा शीर्वकहरु उल्लेख
गररएका छन्। सो बमोजिम यस मन्त्रालयको २०७८ माघ १ देजख २०७८ चैत्र मसान्तसम्मको अवजधमा सम्पानदत मनख्य मनख्य
कायवहरु आम नागररकको िानकारीको लानग प्रकाजशत गररएको छ ।
आजथवक वर्व २०७८/७९ को तेश्रो त्रैमाजसक अवजधमा भए गरेका कायव र प्रगनत सम्बन्धी नववरण समेतका नवर्यहरु यसमा उल्लेख
गररएको छ ।

उद्योग, श्रम तथा रोिगार मन्त्रालय
नमनतिः २०७९/०१/११

नबर्यसूची
१

मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृ नत ............................................................................१

२

मन्त्रालयको काम, कतवव्य र अजधकार ................................................................. २

३

मन्त्रालयमा रहने कमवचारी नववरण ..................................................................... ३

४

मन्त्रालयको दरबन्दी तेररि ............................................................................ ४

५

सं गठन सं रचना अननसारको कायव नवभािन/कायव नवस्तृतीकरण ........................................ ५

६

मन्त्रालय अन्तगवतका महाशाखा, शाखा र जिम्मेवार पदाजधकारी ...................................... १४

७

मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका कामको नववरण ....................................................... १५

८

प्रवक्ता, सूचना अजधकारी र गननासो सनन्ने अजधकारीको नववरण ........................................ १८

९

ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेजशकाहरुको सूची ....................................................... १९

१०

आम्दानी, खचव तथा आजथवक कारोबार सम्बन्धी नववरण .............................................. २०

११

मन्त्रालयको वेवसाइट ................................................................................. २०

१२

मन्त्रालयमा परेको ननवेदन, उिनरी सम्बन्धी प्रकृ या .................................................... २१

उद्योग, श्रम तथा रोिगार मन्त्रालय
प्रदेश नं . १, नवराटनगर

२०७८/७९ (२०७८ माघ दे जख चैत्र सम्म)

पृष्ठभूनम
यस उद्योग, श्रम तथा रोिगार मन्त्रालयको स्थापना नमनत २०७८/१०/२३ गते नवराटनगरमा भएको हो । यस मन्त्रालयको
सानवक उद्योग, पयवटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (स्थापना नमनत २०७४/१०/२९) नवभािन भइ बनेको हो । नव.सं .
२०७२ साल असोि ३ गते िारी भएको नेपालको सं नवधानमा व्यवस्था भएबमोजिम देशलाई सं घीय ढााँ चामा लगेर
पनन:सं रचना गने उद्दे श्यका साथ ७ वटा प्रदेशहरु स्थापना गररएको हो । प्रदेश सरकारवाट सम्पादन हुने सावविननक सेवालाइ
प्रभावकारी रुपमा सं चालन गनवका लानग प्रदेश सरकारवाट सं जिप्त सं गठन तथा व्यवस्थापन सभेिण भइ हाल मनख्यमन्त्री
तथा मन्त्रीपररर्द्को कायावलय सनहत यस प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालयको स्थापना भएको छ ।
सानवकमा उद्योग, पयवटन, वाजणज्य तथा आपूनतवसम्बन्धी कायव जिम्मेवारीहरू उद्योग पयवटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा
रहेकोमा प्रदेश १ सरकारको नमनत २०७८/१०/१६ गते स्वीकृ त भएको प्रदेश सरकार कायव नवभािन ननयमावली २०७८
अननसार सानवकको मन्त्रालयको कायविेत्र र कायवबोझ नवश्लेर्ण समेतको आधारमा उद्योग श्रम र रोिगारको नवर्य हेनव
गरी नयााँ मन्त्रालयको रुपमा यस उद्योग, श्रम तथा रोिगार मन्त्रालय स्थापना गररएको छ ।
१.

मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृ नत

नेपालको सं नवधान बमोजिम राज्यको सं घीय सं रचना ननधावरण भएसाँ गै १ नं . प्रदेशको उद्योग, श्रम तथा रोिगारीको िेत्रलाई
व्यवस्थस्थत, मयावनदत र िवाफदे ही वनाउन उद्योग, श्रम तथा रोिगार मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। प्रदेशमा औद्योनगक
नियावकलापलाई प्रवर्द्वन गदै श्रमको सनरजित र मयावनदत व्यवस्थापन गननव, रोिगारी सृिना, रोिगारीका लानग सीपयनक्त
िनशनक्तको नवकास, वैदेजशक रोिगारीलाई सनरजित, मयावनदत र व्यवस्थस्थत वनाउनन र वैदेजशक रोिगारीबाट प्राप्त सीप,
प्रनवजध र पनाँ िीको उपयोगबाट प्रदेशजभत्र रोिगारीका अवसरहरु सृिना गननव यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ।
प्रदेश नं . १ जभत्रका १४ वटै जिल्लामा अवस्थीत जिल्ला घरेलन कायावलय, २ वटा व्यवसायीक तथा सीप नवकास ताजलम
के न्द्र तथा रोिगार सूचना के न्द्रलाई िनमनखी, िवाफदेही र िन उत्तरदायी बनाउन सो अननकूलको ननणवय जलने, ननदेशन
नदने र समन्वय एवं ननयन्त्रण गननवका साथै सो ननकायहरुबाट सम्पादन हुने कायवको रेखदेख, ननयन्त्रण, ननरीिण, समन्वय,
अननगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायवहरू यस मन्त्रालयले गदवछ। साथै मन्त्रालयको अजधकारिेत्र जभत्र पने नवर्यका
सम्वन्धमा सं घ तथा स्थानीय तहहरूसाँ ग समन्वयको भूनमका ननवावहसमेत यो कायावलयको जिम्मेवारीमा रहेको छ । प्रदेश
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सरकार (कायवनवभािन) ननयमावली, २०७८ अननसार यस कायावलयलाई ३८ वटा कायव जिम्मेवारी तोनकएका छन् । िसलाइ
देहायवमोजिम उल्लेख गररएको छ ।

२. मन्त्रालयको काम, कतवव्य र अजधकार
प्रदेश सरकार (कायवनवभािन) ननयमावली, २०७८ अननसार यस मन्त्रालयको कायवनववरण यस प्रकार रहेको छ ।
उद्योग तथा वाजणज्य सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योिनाको तिनवमा, कायावन्वयन एवम् ननयमन,
उद्योग दताव, अननमनत, नवीकरण एवम् खारेिी,
औद्योनगक नवकास तथा औद्योनगक व्यवसायको प्रवर्द्व न र ननयमन,
४.

प्रदेशस्तरमा औद्योनगक िेत्र र नवशेर् आजथवक िेत्रको स्थापना, सञ्चालन र नवस्तार,

५.

औद्योनगक वस्तनको ननयावत प्रवर्द्व न,

६.

प्रादेजशक व्यापार सम्बन्धी पूवावधार ननमावण, प्रवर्द्वन, सहिीकरण, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली,

७.

बौनर्द्क सम्पनत्त सं रिण, अध्ययन, अननसन्धान र ननयमन,

८.

ढन वानी र पररवहन प्रणाली तथा कागो व्यवस्थापन,

९.

सं घको सहमनतमा आजथवक तथा औद्योनगक नवर्यका करारिन्य सम्झौता,

१०.

व्यापाररक फमवहरुको दताव¸ नवीकरण, खारेिी र ननयमन,

११.

खानी तथा खनीि पदाथवको अन्वेर्ण र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड र योिना

तिनवमा तथा कायावन्वयन र ननयमन,
१२.

खानीिन्य पूवावधार नवकास, अननसन्धान, सवेिण, लगत सं कलन, अजभलेखाङ्कन, अन्वेर्ण, उत्खनन्,

प्रादेजशक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन र सो नवर्यमा सं घसाँ ग समन्वय,
१३.

खानी सम्बन्धी भौगजभवक अध्ययन, अननसन्धान र नक्साङ्कन,

१४.

वस्तन तथा सेवा आपूनतव सम्बन्धी नीनत, कानून तथा मापदण्ड तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन,

१५.

उपभोक्ता हक अजधकार सं रिण तथा प्रवर्द्वन, उपभोक्ता िागरण कायविम तिनवमा तथा कायावन्वयन,

१६.

जसजिके ट, काटे जलङ, अननजचत मूल्यबृनर्द्, कालोबिारी तथा कृ नत्रम अभाव ननयन्त्रण एवं बिार अननगमन,

१७.

सं घीय मापदण्ड अननसार स्ट्याण्डर्व वगीकरण, गनणस्तर परीिण र ननयमन,

१८.

अत्यावश्यक वस्तनहरुको प्रादेजशक माग र आपूनतव सम्बन्धी सूचना सं कलन, नवश्लेर्ण, प्रिेपण र आपूनतव

व्यवस्था, मौज्दातको व्यवस्था र आपूनतवमा अन्तर प्रादेजशक र स्थानीय तहबीच समन्वय,
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१९.

करार, साझेदारी र एिेन्सी सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्वयन र ननयमन,

२०.

सं घसाँ गको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीनत, कानून तिनवमा तथा कायावन्वयन, ननयमन र कम्पनी

प्रशासन,
२१.

सं घसाँ गको समन्वयमा दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यवसानयक कम्पनी तथा फमव व्यवस्थापन सम्बन्धी

नीनत कानून, मापदण्ड तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन,
२२.

प्रदेशस्तरमा औद्योनगक हाननकारक पदाथवहरुको ननयमन तथा व्यवस्थापन,

२३.

प्रदेशस्तरमा इन्धनको गनणस्तर अननगमन,

२४.

प्रदेशजभत्रका ठू ला, साना, मझौला, घरेलन तथा लघन उद्योगहरु स्थापना र प्रवर्द्वन सम्बन्धमा नीनत, कानून

तथा मापदण्ड तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन,
२५.

औद्योनगक तथा व्यापाररक प्रदशवनीको आयोिना तथा व्यवस्थापन,

२६.

रोिगारी सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तथा कायविम तिनवमा, कायावन्वयन र

ननयमन,
२७.

प्रदेशजभत्र रोिगारी प्रवर्द्वन सम्बन्धमा स्थानीय तहसं ग समन्वय र सहकायव,

२८.

स्वरोिगारका लानग उद्यमशीलता नवकास, ताजलम, औद्योनगक प्रजशिण, सहुजलयतपूणव किाव,

२९.

बैदेजशक रोिगारमा िान चाहने िनशनक्तको सीप नवकास,

३०.

बैदेजशक रोिगारमा िाने र फकव ने नागररकको अजभलेख व्यवस्थापन,

३१.

बैदेजशक रोिगारबाट फके काहरुको ज्ञान सीप उपयोग गने नीनत तथा कायविम तिनवमा र कायावन्वयन,

३२.

श्रम तथा रोिगार सम्बन्धी अन्तरानरि य सस्थन्ध, सम्झौता र प्रनतवर्द्ताको कायावन्वयन, सं रिणात्मक उपाय

र पननस्थावपना,
३३.

श्रनमक एवं श्रनमकको सामाजिक सनरिा र सामाजिक सम्वाद सम्बन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड

तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन,
३४. सामाजिक सनरिा कोर् व्यवस्थापन र ननयमन सम्वन्धमा सं घ प्रादेजशक ननकाय तथा स्थाननय तहसाँ ग सम्पकव
समन्वय र सहकायव
३५.

श्रमशनक्त, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अननसन्धान, श्रमशनक्त सम्बन्धी योिना तिनवमा र कायावन्वयन,

३६.

प्रदेश श्रम सल्लाहकार पररर्द् सम्बन्धी,

३७.

उद्योगमा श्रममूलक प्रनवजध र स्वदेशी श्रनमकको उपयोग।
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३८.

औद्योनगक नववाद समाधान र श्रम सम्बन्धमा सनधार ।

३. मन्त्रालयमामा रहने कमवचारी नववरण
प्रदेश सरकारको सं जिप्त सं गठन तथा व्यवस्थापनको प्रनतवेदन वमोजिम प्रदेश सरकार प्रदेश नम्वर १ ले स्वीकृ त गरेको प्रदेश
तहको दरबन्दी सं रचना अननरूप यस कायावलयको कायव सम्पादन भइरहेको छ । कायावलयको सांगठननक सं रचना अननसार २
वटा महाशाखा र ४ वटा शाखाहरू रहेका छन् । यस कायावलयमा २३ िनाको स्वीकृ त दरबन्दी रहेको छ । यस कायावलयको
प्रमनख पदाजधकारीको रूपमा प्रदेश सरकारका सजचव (रा.प.प्रथम श्रेणी) रहने व्यवस्था छ । सजचव मातहतमा दनई वटा
महाशाखा हेने गरी २ िना उपसजचव (नेपाल प्रसासन तह १०/९) र सो अन्तगवत प्रत्येक शाखाको कायव सम्पादनका लानग
मातहतमा कायवबोझ अननसार तह ७/८,५/६,४/५ तथा सवारी चालक र कायावलय सहयोगी सम्मका कमवचारीको दरबन्दी
रहेको छ । यस कायावलयको दरबन्दी नववरण र सं गठन सं रचना यस प्रकार रहेको छ ।

•

स्वीकृ त कमवचारी दरवन्दी सं ख्या-२३

•

स्थायी कमवचारी सं ख्या-१०

•

सं घमा दरवन्दी भइ हाल यस कायावलयमा कािमा रहेका- ५

•

यस प्रदेशमा समायोिन भइ कायवरत रहेका-५

•

करार सेवा कमवचारी-१
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४. मन्त्रालयको दरबन्दी तेररि
कू ल
पद

सेवा /समूह

श्रेणी वा तह

स्वीकृ त
दरबन्दी

पदपूती भएको

कू ल ररक्त

स्थायी दरबन्दी स्थायी दरबन्दी

सजचव

सा.प्र.

रा.प.प्रथम

१

१

०

उपसजचव

सा.प्र.

९/१०

२

१

१

शाखा अजधकृ त

सा.प्र.

७/८

५

४

१

लेखा अजधकृ त

लेखा.

७/८

१

०

१

कानून अजधकृ त

कानून

७/८

१

०

१

सहायक/अजधकृ त

सा.प्र.

५/६

४

२

२

लेखापाल

लेखा

५/६

१

१

०

सहायक

सा.प्र.

४/५

२

१

१

कै नफयत

कम्प्यनटर अपरेटर
१

हलनका सवारी

श्रेणीनवहीन

३

-

-

श्रेणीनवहीन

३

१

२

२३

१३

१०

चालक
कायावलय सहयोगी
िम्मा
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५. मन्त्रालयको सं गठन सं रचना
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६. सं गठन सं रचना अननसारको कायव नवभािन/कायव नवस्तृतीकरण
६.१ प्रशासन, योिना तथा अननगमन महाशाखा
क) प्रशासन, योिना तथा अननगमन शाखा
•

कमवचारी ननयननक्त, पदस्थापना, सरुवा, बढन वा सम्बन्धी कायव गने ।

•

प्रोत्साहन, पनरस्कार, दण्ड, मनोनयन िस्ता कायव गने गराउने ।

•

मातहतका ननकायहरुबाट सम्पादन हुने कायवको अननगमन तथा ननदेशन गने ।

•

मातहतका ननकायहरुको कमवचारी व्यवस्थापन गने।

•

मन्त्रालयको वेव साइट ननमावण, नवकास, ननयनमत अपर्ेटको काम गने ।

•

सनशासन तथा सूचनाको हक सम्बन्धी बमोजिम ननयनमत प्रकाशन गननव पने, नववरणहरु प्रकाजशत गरे
नगरेको ननयनमत अननगमन गने ।

•

सनशासन, भ्रराचार ननयन्त्रण र प्रशासन सनधार सम्वन्धी कायव गने।

•

मन्त्रालयहरुको कायवको समन्वय, सनपररवेिण, अननगमन तथा मनल्याङ्कन र ननयन्त्रण।

•

मातहतका ननकायहरुबाट सम्पानदत कामहरुको माजसक, चौमाजसक, वानर्वक प्रगनत माग गने ।

•

मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कायविम/आयोिनाका कामहरुको वानर्वक कायवयोिना तयार पाने र पेश
गने।

•

सम्पानदत कामहरुको सनपरीवेिणको लानग उपलब्धीको सूचांकहरु तयार गनव लगाई अननगमन गने ।

•

मातहतका ननकायबाट सम्पानदत कामहरुको आवश्यकता अननसार स्थलगत अननगमन गरी सनधाटरको
लानग सनझाव नदने।

•

मन्त्रालयबाट सम्पानदत कामहरुको आवजधक मूल्याकं न गने ।

•

मन्त्रालयबाट आयोिना गररने गोष्ठी, सेनमनार, अन्तरनिया लगायतका कायविम व्यवस्थापन गने
गराउने ।

•

प्रवक्ता, सनचना अजधकारी तथा अन्य सम्पकव अजधकारी तोक्ने व्यवस्था गने ।

•

िनगननासोको सनननवाई कायव प्रगनत र अजभलेख व्यवस्थापन गने गराउने ।

•

अन्य तोनकएको कायवहरु

ख) आजथवक प्रशासन शाखा

• वानर्वक विेट ननमावण तथा कायावन्वयन गने।
• आजथवक कारोवारका सम्वन्धमा ननयनमतता, नमतव्यनयता र प्रभावकाररता लगायतका नवर्यको
कायावन्वयन गने/गराउने।

• आजथवक कारोवार सं ञ्चालन गनवको लानग खानत सञ्चालन गने।
• आन्तररक तथा अस्थन्तम लेखा पररिण गने/गराउने।
• वेरुिन फछयौट तथा सं पररिण सम्वन्धी कायव गने/गराउने।
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ग) कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा
•

मन्त्रालयबाट प्रदेश मजन्त्रपररर्दमा पेश हुने प्रस्ताव, आदे श, ननयमावलीहरुको मस्यौदा तयार गरी पेश
गने ।

•

कानूनी परामशव, राय सनझाव नदने।

६.२ उद्योग, श्रम तथा रोिगार महाशाखा
क) उद्योग शाखा

• उद्योग सम्वन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योिनाको तिनवमा, कायावन्वयन एवम् ननयमन
गने/गराउने।

• उद्योग दताव, अननमनत नवीकरण एवम् खारेिी गने/गराउने।
• औद्योनगक नवकास तथा औद्योनगक व्यवसायको पववर्द्वन र ननयमन गने/गराउने।
• प्रदेशस्तरमा औद्योनगक िेत्र, नवशेर् आजथवक िेत्रको स्थापना, सञ्चालन र नवस्तार गने।
• औद्योनगक वस्तनको ननयावत पववर्द्वन गने/गराउने।
• बौनर्द्क सम्पनत सं रिण, अध्ययन, अननसन्धान र ननयमन गने/गराउने।
• खानी तथा खनीि पदाथको अन्वेर्र र व्यवस्थापन समवन्धी प्रदेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड र योिना
तिनवमा तथा कायावन्वयन र ननयमन गने/गराउने।

• खानीिन्य पूवावधार नवकास, अननसन्धान, सवेिण, लगत सं कलन, अजभलेखाङ्कन, अन्वेर्ण, उत्खलन,
प्रदेजशक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन र सो नवर्यमा सं घसाँ ग समन्वय गने/गराउने।

•

खानी सम्वन्धी भौगजभवग अध्ययन, अननसन्धान र नक्साङ्कन गने/गराउने।

• करार, साझेदारी र एिेन्सी सम्वन्धी प्रादेजशक नीनत,कानून, मापदण्ड कायावन्वयन र ननयमन
गने/गराउने।

• सं घसाँ गको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्वन्धी नीनत,कानून तिनवमा तथा कायावन्वयन, ननयमन र कम्पनी
प्रशासन गने/गराउने।

• सं घसाँ गको समन्वयमा दामासाहीमा परेका उद्योग, व्याबसायीक कम्पनी तथा फमव व्यवस्थापन समवन्धी
नीनत, कानून, मापदण्ड तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन गने/गराउने।
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ख) वाजणज्य तथा आपनती शाखा

• वाजणज्य सम्वन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योिनाको तिनवमा, कायावन्वयन एवम् ननयमन
गने/गराउने।

• प्रादेजशक व्यापार सम्वन्धी पूवावधार ननमावण, प्रवर्द्वन, सहजिकरण, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली
गने/गराउने।

• ढन वानी र परररवहन प्रणाली र कागो व्यवस्थापन गने/गराउने।
• व्यापाररक फमवहरुको दताव , नवीकरण, खारेिी र ननयमन गने/गराउने।
• सं घको सहमनतमा आजथवक तथा औद्योनगक नवर्यका कारारिन्य सम्झौता गने/गराउने।
• वस्तन तथा सेवा आपननतव सम्वन्धी नीनत, कानून तथा मापदण्ड तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन
गने/गराउने।

• उपभोक्ता हक अजधकार सं रिण तथा पववधवन, उपभोक्ता िागरणकायविम तिनवमा तथा कायावन्वयन
गने/गराउने।

• जसजिके ट, काटे जलङ् अननजचत मनल्यवृनर्द्, कालोबिारी तथा कृ नत्रम अभाव ननयन्त्रण एवम् बिार
अननगमन गने/गराउने।

•

सं घीय मापदण्ड अनसनार स्ट्याण्डर्व वगीकरण, गणनस्तर परीिण र ननयमन गने/गराउने।

• अत्यावश्यक वस्तनहरुको प्रादेजशक माग र आपूनतव सम्वन्धी सूचना सं कलन, नबश्लेर्ण,प्रिेपण र आपूनतव
व्यवस्था, मौञ्जदातको व्यवस्था र आपूनतवमा अन्तर प्रदेजशक र स्थानीय तहबीच समन्वय गने/गराउने।

• प्रदेशस्तरमा औद्योनगक हाननकारक पदाथवहरुको ननयमन तथा व्यवस्थापन गने/गराउने।
• प्रदेशस्तरमा इन्धनको गणनस्तर अनगनमन गने/गराउने।
• प्रदेशजभत्रका ठू ला, साना, मझौला, घरेलन तथा लघन उद्योगहरुको स्थापना र प्रवर्द्वन सम्वन्धमा नीनत,
कानून तथा मापदण्ड तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन गने/गराउने।

• औद्योनगक तथा व्यापाररक प्रदशनीको आयोिना तथा व्यवस्थापन गने/गराउने।,
ग) श्रम तथा रोिगार शाखा

• रोिगारर सम्वन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून, मापदण्ड,योिना तथा कायविम तिनवमा, कायावन्वयन र
ननयमन गने/गराउने।

•

प्रदेशजभत्र रोिगारी प्रवर्द्वन सम्वन्धमा स्थानीय तहसाँ ग समन्वय र सहकाय गने/गराउने।

• स्वरोिगारका लानग अद्यमशीलता नवकास, ताजलम,औद्योनगक प्रजशिण, सहुजलयपूणव किाव
गने/गराउने।

13

•

बैदेजशक रोिगारमा िान चाहने िनशनक्तको सीप नवकास गने/गराउने।

•

बैदेजशक रोिगारमा िाने र फकव ने नागररकको अजभलेख व्यवस्थापन गने/गराउने।

• बैदेजशक रोिगारबाट फ्रके काहरुको ज्ञान, सीप उपयोग गने नीनत तथा कायविम तिनवमा र कायावन्वयन
गने/गराउने।

• श्रम तथा रोिगार सम्वन्धी अन्तरानरि य सस्थन्ध, सम्झौता र प्रनतवर्द्ताहरुको कायावन्वयन, सं रिणात्मक
उपाय र पननस्थावपना गने/गराउने।

• श्रनमक एवम् श्रनमकहरुको सामाजिक सनरिा र सामाजिक सम्वाद सम्वन्धी प्रा प्रादेजशक नीनत, कानून,
मापदण्ड तिनवमा, कायावन्वयन र ननयमन गने/गराउने।

• सामाजिक सनरिा कोर् व्यवस्थापन र ननयमन सम्वन्धमा सं घ, प्रादेजशक ननकाय तथा स्थानीय तहसाँ ग
सम्पकव , समन्वय र सहकायव गने/गराउने।

• श्रमशनक्त,श्रम बिार सम्वन्धी अध्ययन, अनसनन्धान, श्रमशनक्त सम्वन्धी योिना तिनवमा र कायावन्वयन
गने/गराउने।

• प्रदेश सल्लाहकार पररर्द सम्वन्धी आवश्यक कायव गने/गराउने। ।
• उद्योगमा सीपमूलक प्रनवजध र स्वदेशी श्रनमकको उपयोग गने/गराउने।
• औद्योनगक नववाद समाधान र सम्वन्धमा सनधार गने/गराउने।
•

अन्य तोनकएको कायवहरु गने/गराउने।

६.३ मन्त्रीज्यूको सजचवालय सम्वन्धी

• भेटघाट तथा कायविम ताजलका तयार गने ।
• सञ्चार व्यवस्थापन गने ।
• फायल नोट तयार गने तथा प्राप्त पत्रहरुको अजभलेख राख्ने ।
• मन्त्रीज्यूको सजचवालयको हैजसयतले पत्राचार सम्बन्धी कायव गने गराउने ।
• प्रदेश सरकारको कायवहरुको नोट तयार गरी िानकारी गराउने ।
• मन्त्रीज्यूको भ्रमण स्वीकृ नतको व्यवस्थापन गने ।
• तोनकएका अन्य नवर्यहरु ।
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७. कायावलय अन्तगवतका महाशाखा, शाखा र जिम्मेर पदाजधकारी
महाशाखा

प्रदे श सजचव

शाखा

पद

कमवचारीको नाम

ठे गाना

प्रशासन,
योिना तथा
अननगमन

श्री राककृष्ण श्रेष्ठ

उपसजचव
अजधकृ तस्तर सातौं

श्री मेघराि वस्नेत

इटहरी

प्रशासन, योिना तथा

अजधकृ तस्तर छै ठौं

श्री भनवन काफ्ले

नवराटनगर

अननगमन शाखा

अजधकृ तस्तर छै ठौं

श्री यज्ञमणी खनतवर्ा

नवराटनगर

कम्प्यनटर अपरेटर

श्री सनरेन्द्र यादव

जसराहा

ह.स.चा.

श्री नबिम महतो

ह.स.चा.

आजथवक प्रशासन शाखा

नवराटनगर
अजधकृ तस्तर छै ठौं

श्री पशनवराम राउत

कानून तथा फैसला
कलायावन्वयन शाखा
बाजणज्य,श्रम
तथा रोिगार

श्री रामकृष्ण श्रेष्ठ

उद्योग,

उद्योग शाखा
बाजणज्य शाखा
श्रम तथा रोिगार शाखा

-

-

-

श्री मेघराि वस्नेत

इटहरी

शाखा अजधकृ त

श्री दनगाव प्रसाद न्यैपाने

झापा

शखा अजधकृ त

श्री रीता खनतवर्ा

नवराटनगर

अजधकृ तस्तर सातौं

15

८. मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका कामको नववरण
८. १. प्रशासन, योिना तथा अननगमन महाशाखा
क) प्रशासन, योिना तथा अननगमन शाखा
•

मन्त्रालयको स्थापना तथा नवगनठत मन्त्रालयको भौनतक तथा िनशनक्त व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव
गररएको।

•

नवगनठत मन्त्रालयको चालू आ.व.का नीनत तथा कायविमहरु कायावन्वयनका लानग कायवयोिना तयारी
गरी लागू गररएको।

•

मन्त्रालयको website ननमावण तथा अद्यावजधक गने कायव गररएको।

•

मन्त्रालय मातहतका जिल्ला स्थीत कायावलयहरुका कायविमहरु सञ्चालन तथा समग्र कायवसञ्चालनका
सम्वन्धमा समन्वय, ननदेशन तथा पररपत्र गने कायव गररएको।

•

मन्त्रालय तथा मातहतका ननकायमा आवश्यक पने िनशक्तीको नदगो व्यवस्तापन गनव सं गठन तथा
व्यवस्थापन सभेिण कायवदल गठन गरर काम शनरु गरीएको ।

•

आगामी आजथवक वर्व २०७९/८० का नीनत तथा कायविमको प्रारस्थिक खाका तयार गररएको।

•

नवजभन्न जिल्लामा सन्चाजलत उद्योगका सम्बन्धमा परेका उिनरी तथा गननासोहरुको सम्बोधन र कारवाही
गररएको।

•

•

मन्त्रालय तथा मातहतका ननकायहरुको दोश्रो चौमाजसक प्रनतवेदन सं कलन तथा ररपोनटवङ गररएको।
प्रशासन तथा योिना सं ग सम्वस्थन्धत दैननक ननयनमत कायवहरु गररएको।

ख) आजथवक प्रशासन शाखा

• पेश भए वमोजिम आजथवक कारोवारको ननयमाननसार अनवलम्व भनक्तानी/ननकासा वा आवश्यक कारवाही गरेको।
• नवधननतय माध्यम एवं बैनङ्कङ प्रणालीबाट रािस्व सम्वन्धी सम्पूणव कारोवार अद्यावजधक गररएको।
• खचवको फाटवारी फर्छ्यैट गनव वाकी पेश्की लगायतका नवनत्तय नववरणहरु माजसक रुपमा तयार गरर सम्वस्थन्धत
ननकायमा पठइएको।

• मन्त्रालय मातहतका कायावलयहरुको बेरुिन लगत सं कलन गररएको।
• नवधननतय भनक्तानी पोटव ल CGAS को पूणव कायावन्वयन गररएको।
• सवारी साधन खररद सम्वन्धी प्रकृ या आगानर् बढाएएको।
ग) कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा

• प्रदेश औद्योनगक व्यावसाय ऐन, २०७७ तथा नीजि तथा साझेदारी फमव दताव ऐन, २०७७ को सं शोधन मस्यैदा
तथा ३ महले नववरण तयार गरी सहमनतको लानग आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय पठाईएको।
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८.२. उद्योग, श्रम तथा रोिगार महाशाखा
क) उद्योग शाखा
•

सानवक मन्त्रालयबाट उद्योग तथा बाजणज्यसं ग सम्वस्थन्धत फाईल, कागिात बनजझजलएको।

•

प्रदेश औद्योनगक व्यवसाय ऐन, २०७७ तथा प्रदेश नं . १, नीजि तथा साझेदारी फमव दताव ऐन १०७७
को सं शोधन मस्यौदा र तीन तहले नववरण तयार गरी आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालयमा
सहमनतका लानग पठाइएको ।

•

कोसेली घर ननमावण तथा सन्चालन कायवनवजध तयारी कायवदल गठन गरर काम शनरु गरीएको ।

•

प्रदेश नीजि तथा साझेदारी फमव दताव ननयमावली सं शोधनका लानग काम शनरु गररएको ।

ख) बाजणज्य शाखा
•

बिार अननगमन

•

प्रदेश सरकारको कायविेत्रमा परेका तर सं घीय मन्त्रालय अन्तरगत दताव भएका बाजणज्य फमवहरु
हस्तानतरण गरी जलनका लानग आवश्यक प्रकृ या अगानर् बठाइएको।

•

बिार अननगमन लगायतका कायवलाई व्यवस्थस्थत वनाउन सरोकारवाला ननकायहरुसं ग समन्वय र सहकायव
गररएको।

ग) श्रम तथा रोिगार शाखा
•

श्री सामाजिक नवकास मन्त्रालयबाट श्रम तथा रोिगारसाँ ग सम्वन्धीत फाइल तथा कागिातहरु
बनजझजलएको।

•

नमनत २०७८/१२/६ गते माननीय मन्त्रीज्यू बाट आप्रवासी श्रोत के न्द्र मोरङ्गको अननगमन गरी त्यहाको
कामकारवानहको वारेमा िानकारी नदननका साथै आवश्यक ननदे शन नदननभयो।

•

नमनत २०७८/१२/१८ दे खी २०७८/१२/२६ सम्म सञ्चाजलत नवराट एक्पोमा स्टल राखी बेरोिगार दताव
गने, रोिगाररको खोिी गने तथा रोिगाररको वारेमा सूचना तथा परामर्व प्रदान गने कायव गरेको।

•

श्रम तथा रोिगार नीनत तिनवमा गने कायवको शनरुवात गररएको।

•

व्यावसानयक तथा सीप नवकास ताजलम सञ्चालन ननदेजशका, २०७८ तिनवमा गनवको लानग कायवदल गठन
भई काम शनरु गररएको।

९.

•

सामी पररयोिना कायावन्वयनका सम्वन्धमा समन्वय तथा अननगमन योिना तयार गररएको।

•

IOM सं ग आवश्यक समन्वय र सहकायव गररएको।

सेवा प्राप्त गनव लागन्ने दस्तनर

यस मन्त्रालयबाट प्रदान गररने सेवामा कन नै दस्तनर लाग्ने छै न।
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१०. ननणवय गने प्रकृ या र अजधकारी
मन्त्रालयमा रहेका

अजधकृ तस्तर छै टौ तहले शनरु नटप्पणी उठान गरी आफू भन्दा माजथको शाखा/महाशाखा प्रमनख

(अजधकृ तस्तर सातौं/आठौं/ शाखा अजधकृ त/उप-सजचव) समि पेश गने र माजथल्लो तहको कमवचाररले पेश भएको नटप्पणी
उपर राय प्रनतकृ या सनहत मन्रालयको सजचव समि पेश गननवपने। मन्रालयको सजचवज्यूबाट सदर हुने हकमा सजचवज्यूबाट
नटप्पणी आदेश सदर हुने र माननीय मन्रीज्यूबाट सदर हननपने नटप्पणी आदेश सजचवको राय सहमनत सनहत माननीय
मन्रीज्यूसमि सदरका लागी पेश गररनेछ ।
११. मन्त्रालयका प्रमनख, प्रवक्ता, सूचना अजधकारी र गननासो सनन्ने अजधकारीको नववरण
प्रमनखको नववरण
नाम

माधव प्रसाद पोखरेल

पद

सजचव

महाशाखा

उद्योग, श्रम तथा रोिगार मन्त्रालय

सम्पकव नं .

९८५२०२०६७४

इमेल

info.molie@p1.gov.np

प्रवक्ताको नववरण
नाम

रामकृ ष्ण श्रेष्ठ

पद

उप सजचव

महाशाखा

योिना, प्रशासन तथा अननगमन महाशाखा

सम्पकव नं .

९८५२०६०७७०

इमेल

info.molie@p1.gov.np

सूचना अजधकारीको नववरण
नाम

रीता खनतवर्ा

पद

शाखा अजधकृ त

महाशाखा

श्रम तथा रोिगार शाखा

सम्पकव नं .

९८५२०६०७७१

इमेल

info.molie@p1.gov.np

गननासो सनन्ने अजधकारीको नववरण
नाम

मेघराि बस्नेत

पद

अजधकृ तस्तर सातौ

महाशाखा

योिना, प्रशासन तथा अननगमन शाखा

सम्पकव नं .

९८५२०६०७७०

इमेल

info.molie@p1.gov.np
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१२. यस मन्त्रालयसाँ ग प्रत्यि रूपमा सम्बस्थन्धत ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेजशकाहरुको सूची
ऐनिः
१. प्रदेश सनशासन (व्यवस्थापन तथा सं चालन) ऐन, २०७५
२. प्रदेश औद्योनगक व्यवसाय ऐन, २०७७
३. प्रदेश नं . १ नीजि तथा साझेदारी फमव दताव ऐन, २०७७
ननयमावलीिः
१. प्रदेश बिार अनगनमन ननयमावली २०७६
२. सावविाननक खररद ननयमावली, २०७७
३.

प्रदेश सनशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली, २०७७

४. प्रदेश नं . १ नीजि तथा साझेदारी फमव दताव ननयमावली, २०७८
कायवनवजधिः
१. प्रदेश सेवाका कमवचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्वन्धी कायवनवजध, २०७६
कायवनवजधिः
१. प्रदेश सेवाका कमवचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्वन्धी कायवनवजध, २०७६
१३.

आम्दानी, खचव तथा आजथवक कारोबार सम्बन्धी नववरण
आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चाजलत कायविमहरूको यस अवजध (माघ-चैत्र)को नवत्तीय प्रगनत स्थीनतिः

ि.स. बिेट उप-जशर्वक

नवननयोजित
बिेट

नवनत्तय

खचव

प्रगनत %

१

३०७०००११४

१३९०००००।-

९८१४६३।-

२

३०७००१०२४

५०००००।-

००

०

३

३०७०११०१४

२००००००।-

००

०

४

३०७०००११३

२०९०००००।-

२३७८२५८।३०

५

३०७००१०२३

१२०००००।-

००

०

६

३५०००१०७३

८४०००००।-

००

०

७

३५०९११६७३

९८२०००।-

००

०

८

३०७०११०१३

२१०००००।-

००

०
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७.०६

११.३७

कै नफयत

यस अवजध (माघ-चैत्र)को अन्य आम्दानी तथा खचवको नववरणिः

जस.नं . नववरण

आम्दानी

खचव

बााँ की

कैं .

१

-

-

-

-

-

२

-

-

-

-

-

१४. मन्त्रालयको वेवसाइट र इमेल
Website: www.molie.p1.gov.np
E-mail Address: info.moile@gmail.com
१५.

मन्त्रालयमा परेको ननवेदन, उिनरी सम्बन्धी प्रकृ या
नागररक वा अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त ननवेदन/उिनरी माननीय मन्त्रीज्यू वा सजचवज्यू समि पेश हुने । माननीय
मन्त्रीज्यू वा सजचवज्यू बाट सम्बस्थन्धत महाशाखा/शाखामा कायव सम्पादन गनव तोक आदेश प्राप्त भए पश्चात सम्बस्थन्धत
महाशाखा/शाखाले आफैाँले सम्बोधन गनव सक्ने भए ननयमाननसारको समयमा फर्छ्यौट गररने र मातहातका मन्त्रालय
माफवत गराउनन पने भएमा सम्बस्थन्धत मन्त्रालयमा कायवसम्पादन गनव पत्राचार गररने व्यहोरा िानकारीका लानग
प्रकाजशत गररएको छ ।
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