सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा ननयमावली अनुसार २०७७ माघ, फागुन र चै त्र महहनामा
सम्पादित प्रमुख हियाकलापहरु (स्वत प्रकाशन) को हववरण।

श्रम तथा रोजगार कायाालय, नेपालगञ्ज, बााँके
१. कायाालयको पररचय, स्वरुप र प्रकृनत
 श्रम सम्बन्न्ध कानूनमा भएको व्यवस्था कायाान्वय गने गराउने उद्देश्य तथा आन्तररक श्रमको
मयाादित र सुरन्ित व्यवस्थापनबाट रोजगारी नसजाना, श्रमको िेत्रमा सुरिा र स्वास््यको
प्रवाद्धन, बालश्रम

ननवारण

सरकार, श्रम, रोजगार

तथा

लगायत

श्रमको

सामान्जक

सुरिा

वृहत्तर

िायरा

मन्त्रालय, श्रम

समेटेर
तथा

काया

गने

नेपाल

व्यवसायजन्य

सुरिा

हवभागमातहतको यस श्रम तथा रोजगार कायाालयले मन्त्रालय र हवभागको ननदिाष्ट लक्ष्य
बमोन्जमका लक्ष्य प्रानिका लानग लुन्म्बनी प्रिे श, बााँके, न्जल्लाको नेपालगञ्जमा रहे र श्रम तथा
रोजगारका िेत्रमा काया गिै आएको छ।

 श्रम तथा रोजगार कायाालय बााँकेको कायािेत्र बााँके, बदिाया, िाङ र पूवी रुकम गरी ४ न्जल्ला
रहेको छ।

२. कायाालयको काम, कताव्य र अनधकार
 श्रम सम्बन्धी ऐन, ननयम, नीनि, ननर्देशन समेिको काययसम्पार्दन गरी स्वस्थ, सुरनिि, मयायदर्दि र सुमधुर
श्रम सम्बन्ध कायम गर्दै श्रम िेत्रको उत्पार्दकत्व अनिवृनि गने।
 औद्योनगक सम्बन्ध कायम गना सहयोग पुयााउने।
 श्रम सम्बन्धी हववाि समाधान गना मध्यस्थता गने।
 उद्योग प्रनतष्ठानहरुको ननरीिण गने।
 स्वास््य सुरिासम्बन्धी प्रावधान लागू गराई काम गने वातावरण सुधार ल्याउन सुझाव दिने।
 प्रनतष्ठान स्तरको ट्रेड युनननको िताा, नहवकरण र आनधकारीक ट्रेड युननयनको ननवााचन गने।
 श्रनमक आपूनताकतााको लागी इजाजत पत्र प्रिान तथा नहवकरण गने।
 बालश्रम तथा श्रम अनडट अनुगन ननरिण गने।
 श्रम तथा श्रनमक न्शिा सम्बन्धी तानलम तथा गोष्ठी स्ालन गने।
 श्रम सम्बन्धी कानूनमा रहे का व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायाान्वय गने, गराउने।


श्रम ऐन तथा ननयमावलीले तोकेका कायाहरु गने गराउने।

३. कायाालयमा रहेको कमाचारी सं ख्या र काया हववरण
 यस कायाालयको सं गठन सं रचनामा कुल ८ जनाको को िरबन्िी रहे को छ। स्वीकृत िरबन्िीमा
१ जना कारखाना ननररिक, २ जना नायब सुब्बा, १ जना ले खापाल, १ जना कम््यू टर अपरे टर,
१ जना खररिार र २ जना कायालय सहयोगी रहेको छ।
 हाल १ जना नायब सुब्बा, १ जना ले खापाल, १ जना कम््यू टर अपरे टर, १ जना खररिार र २
जना कायाालय सहयोगी गरी जम्मा ६ जनाको मात्र पिपूनता भएको अवस्था छ। १ जना
ना.सु.को लोकसेवा बाट प्रनतशत ननधाारण भई आएको छ।

४. कायाालय बाट प्रिान गरीने सेवा
 श्रम हववाि समाधानको लागी मध्यस्थता गने।
 प्रनतष्ठान स्तरको ट्रेड युननयनको िताा तथा नहवकरण गने।
 बालश्रम, श्रम अनडट तथा उद्योग प्रनतष्ठान ननरिण गने।

 न्यूनतम पाररश्रनमकका साथै श्रम ऐन तथा ननयममा ननदिाष्ट गररएको कामिार कमाचारीको
सेवाशता लागु गने र सो अनुसार कामकारबाही भए नभएको अनुगमन गने।
 उद्योग प्रनतष्ठान नाफामा िे न्खएमा नाफाको १० प्रनतशत बोनस छु ट्टाउन लगाउने। बोनस
छु ट्टाएको १० प्रनतशतबाट बोनस हवतरण गरी बााँकी रहे को ३० प्रनतशत राहिय स्तरको
कल्याणकारी कोषमा जम्मा गना लगाउने।
 वायुमण्डलीय चाप भन्िा अनधकतम चापमा सं चालन हुने ब्वायलर तथा प्रेसर भेसल मेनसनहरुको
जााँच गरी स्ालन योग्य भएमा प्रमाणपत्र दिने।

 श्रनमक आपूनताकतााको इजाजत पत्र प्रिान र नहवकरण गने।

५. शाखा र न्जम्मेवार अनधकारी
 हाल नननमत्त कायाालय प्रमुखको रुपमा ना.सु. न्शवराज ररजाल, ले खा शाखामा ले खापाल

न्खमलाल पुन तथा प्रशासन र श्रम सम्बन्ध शाखामा कम््यू टर अपरे टर नतली कुमारी खड्का र
ु न्ु छ।
खररिार लोकेन्र नब.सी. कायारत हुनह

६. सेवा प्राि गना लाग्ने िस्तुर र अवनध
ि.स.

कामको हववरण

लाग्ने िस्तुर

१

श्रम सम्बन्धी उजुरी, ननवेिन

१०

समया अवनध
को बढीमा

कै.

२१ अन्यथा

सहमनत

हुलाक हटकट

दिन

ट्रेड युननयन िताा

१५०

१५

ट्रेड युननयन नहवकरण

७५

४

श्रनमक आपूनताकतााको इजाजतपत्र

१० हजार

५

श्रनमक आपूनताकतााको इजाजत पत्र ५ हजार

२
३

भएकोमा बाहे क
दिन

नभत्रमा
१५

दिन म्याि

नभत्रमा

नहवकरण

नाघेमा

जररवाना बाहे क

१५

दिन म्याि

नाघेमा

१५

दिन म्याि

नाघेमा

नभत्रमा

जररवाना बाहे क

नभत्रमा

जररवाना बाहे क

७. सुचना माग ननवेिन, उजुरी उपर ननणाय गने प्रकृया र अनधकारी
क) प्रकृया
 सूचना मागकतााले आफूले माग गरे को सूचना सहहतको हववरण उल्ले ख गरी कायाालयको सूचना
अनधकारीलाई सम्बोधन गरी ननवेिन दिनु पने छ।

 ननवेिकले माग गरे बमोन्जमको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन नसहकने प्रकृनतको भएमा सूचना
अनधकारीले कारण सहहत सूचना उपलब्ध गराउने समय तोकी सोको जानकारी ननवेिकलाई
गराइनेछ।

 सूचना अनधकारी समि माग गररएको सूचना आफूभन्िा मानथल्लो तहबाट ननणाय गराउनु पने
भएमा सोकको जानकारी सूचना मागकताालाई तत्काल गराई १५ दिननभत्र सूचना माग ननवेिन
उपर भएको ननणाय उपलब्ध गराईने छ।

 सूचना मागकतााले माग गरे को हववरण स्थलगत भ्रमणबाट दिन सहकने अवस्था भएमा सूचना
अनधकारीलाई स्थलगत भ्रमण गरी प्रनतवेिन पेश गनुप
ा नेछ।

 ऐन, ननयम तथा ननिे न्शकाले सूचना प्रवाह गना ननमल्ने, गो्य रहने भनी तोकीएको हवषयमा
सूचना प्रवाह गररने छै न।
ख) ननणाय गने अनधकारी
 सूचनासाँग सम्बन्न्धत हवषयको प्रकृनतको आधारमा सू चना अनधकारी एवं कायाालय प्रमुख
८. सूचना अनधकारीले उपलब्ध गराएको सूचना उपर उजुरी सुन्ने अनधकारी
कायाालय प्रमुख

९. सम्पािन गरे को कामको हववरण (२०७७ चैत्र मसान्त सम्म)
 प्रनतष्ठान ननरिण:- ११४
 बालश्रम ननरिण:- ११४
 न्यूनतम पाररश्रनमक अनुगमन:- ११४
 श्रम अनडट अनुगमन, पेश:- ११९
 उजुरी उपर कारबाही फछयौट सं ख्या:- ३१

१० सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पि
नननमत्त कायाालय प्रमुख (ना.सु.) न्शवराज ररजाल
सुचना अनधकारी (ना.सु) न्शवराज ररजाल

११. कायास्ालनमा प्रयोग हुने ऐन, ननयम, हवननयम वा ननिे न्शकाको सूची
 श्रम ऐन २०७४ तथा ननयमावली २०७५
 बालश्रम ऐन २०५६
 बालबालीका सम्बन्धी ऐन २०७५
 ट्रेड युननयन ऐन २०४९ र ननयमावली २०५०

 योगिानमा आधाररत सामान्जक सुरिा ऐन २०७५ तथा ननयमावली २०७५
 अन्य प्रचनलत ऐन, ननयम र ननिे न्शकाहरु

१२. आम्िानी, खचा तथा आनथाक कारोबार
•
•
•

पुुँनिगि बिेट :-१,९७,०७,०००(िवन ननमायण सनिि)
पुुँनिगि िर्य खर्य: ७६८,५३९।–
र्ालु बिेट:-६९,३२,०००।–

•

र्ालू िर्य खर्य:-२८,५४,५७२।–

१३. तोहकए बमोन्जमका अन्य हववरण
सूचना माग भई परे का ननवेिन सं ख्या: ०
सूचना उपलब्ध गराइएको सं ख्या: ०

१४. सावाजननक ननकायको वेबसाइट www.leonepalgunj.gov.np

