सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा ननयमावली अनुसार २०७८ बैशाख, जेठ र असार मनहनामा सम्पानित
प्रमुख नियाकलापहरु (स्वत प्रकाशन) को नववरण।

श्रम तथा रोजगार कार्ाालर्, नेपालगञ्ज, बााँके
१. कार्ाालर्को पररचर्, स्वरुप र प्रकृतत
➢ श्रम सम्बन्धन्ध कानूनमा भएको व्यवस्था कायाान्वय गने गराउने उद्दे श्य तथा आन्तररक श्रमको मयाानित र
सुरनित व्यवस्थापनबाट रोजगारी नसजाना, श्रमको िेत्रमा सुरिा र स्वास्थ्यको प्रवाद्धन, बालश्रम ननवारण
लगायत श्रमको वृहत्तर िायरा समेटेर काया गने नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामानजक सुरिा
मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरिा नवभागमातहतको यस श्रम तथा रोजगार कायाा लयले मन्त्रालय
र नवभागको नननिा ष्ट लक्ष्य बमोनजमका लक्ष्य प्रान्धिका लानग लुन्धम्बनी प्रिे श, बााँके, नजल्लाको
नेपालगञ्जमा रहेर श्रम तथा रोजगारका िेत्रमा काया गिै आएको छ।
➢ श्रम तथा रोजगार कायाालय बााँकेको कायािेत्र बााँके, बनिा या, िाङ र पूवी रुकम गरी ४ नजल्ला रहेको
छ।

२. कार्ाालर्को काम, कताव्य र अतिकार
➢ श्रम सम्बन्धी ऐन, ननयम, नीनि, ननर्दे शन समेिको काययसम्पार्दन गरी स्वस्थ, सुरनिि, मयायनर्दि र सुमधुर
श्रम सम्बन्ध कायम गर्दै श्रम िेत्रको उत्पार्दकत्व अनिवृद्धि गने।
➢ औद्योनगक सम्बन्ध कायम गना सहयोग पुयाा उने।
➢ श्रम सम्बन्धी नववाि समाधान गना मध्यस्थता गने।
➢ उद्योग प्रनतष्ठानहरुको ननरीिण गने।
➢ स्वास्थ्य सुरिासम्बन्धी प्रावधान लागू गराई काम गने वातावरण सुधार ल्याउन सुझाव निने।
➢ प्रनतष्ठान स्तरको टर े ड युनननको िताा , ननवकरण र आनधकारीक टर े ड युननयनको ननवााचन गने।
➢ श्रनमक आपूनताकतााको लागी इजाजत पत्र प्रिान तथा ननवकरण गने।
➢ बालश्रम तथा श्रम अनडट अनुगन ननरिण गने।
➢ श्रम तथा श्रनमक नशिा सम्बन्धी तानलम तथा गोष्ठी सञ्चालन गने।
➢ श्रम सम्बन्धी कानूनमा रहे का व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कायाान्वय गने , गराउने।
➢ श्रम ऐन तथा ननयमावलीले तोकेका कायाहरु गने गराउने।

३. कार्ाालर्मा रहेको कमाचारी संख्या र कार्ा तििरण
➢ यस कायाालयको संगठन संरचनामा कुल ८ जनाको को िरबन्दी रहेको छ। स्वीकृत िरबन्दीमा १ जना
कारखाना ननररिक, २ जना नायब सुब्बा, १ जना लेखापाल, १ जना कम्प्यूटर अपरे टर, १ जना खररिार
र २ जना कायालय सहयोगी रहेको छ।

➢ हाल १ जना नायब सुब्बा, १ जना लेखापाल, १ जना कम्प्यूटर 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. कार्ाालर् बाट प्रदान गरीने सेिा
श्रम नववाि समाधानको लागी मध्यस्थता गने।
प्रनतष्ठान स्तरको टर े ड युननयनको िताा तथा ननवकरण गने।
बालश्रम, श्रम अनडट तथा उद्योग प्रनतष्ठान ननरिण गने।
न्यूनतम पाररश्रनमकका साथै श्रम ऐन तथा ननयममा नननिा ष्ट गररएको कामिार कमाचारीको सेवाशता
लागु गने र सो अनुसार कामकारबाही भए नभएको अनुगमन गने ।
➢ उद्योग प्रनतष्ठान नाफामा िे न्धखएमा नाफाको १० प्रनतशत बोनस छु ट्टाउन लगाउने। बोनस छु ट्टाएको १०
प्रनतशतबाट बोनस नवतरण गरी बााँ की रहे को ३० प्रनतशत रानष्टरय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा
गना लगाउने।
➢ वायुमण्डलीय चाप भन्दा अनधकतम चापमा संचालन हुने ब्वायलर तथा प्रेसर भे सल मेनसनहरुको जााँ च
गरी सञ्चालन योग्य भएमा प्रमाणपत्र निने।
➢ श्रनमक आपूनताकतााको इजाजत पत्र प्रिान र ननवकरण गने।
➢
➢
➢
➢

५. शाखा र तजम्मेिार अतिकारी
➢ हाल नननमत्त कायाालय प्रमुखको रुपमा ना.सु. नशवराज ररजाल, लेखा शाखामा लेखापाल न्धखमलाल पुन
तथा प्रशासन र श्रम सम्बन्ध शाखामा कम्प्यूटर अपरे टर नतली कुमारी खड् का र खररिार लोकेन्द्र
नब.सी. कायारत हुनुहुन्छ।

६. सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र अिति
ि.स.
१

कामको नववरण
श्रम सम्बन्धी उजुरी, ननवेिन

समया अवनध
बढीमा २१ निन

टर े ड युननयन िताा
टर े ड युननयन ननवकरण

लाग्ने िस्तुर
१० को हुलाक
नटकट
१५०
७५

२
३
४

श्रनमक आपूनताकतााको इजाजतपत्र

१० हजार

१५ निन नभत्रमा

५

श्रनमक आपूनताकतााको इजाजत पत्र ५ हजार
ननवकरण

१५ निन नभत्रमा
१५ निन नभत्रमा

१५ निन नभत्रमा

७. सुचना माग तनिेदन, उजुरी उपर तनणार् गने प्रकृर्ा र अतिकारी
क) प्रकृया

कै.
अन्यथा
सहमनत
भएकोमा बाहे क
म्याि
नाघेमा
जररवाना बाहेक
म्याि
नाघेमा
जररवाना बाहेक
म्याि
नाघेमा
जररवाना बाहेक

➢ सूचना मागकताा ले आफूले माग गरे को सूचना सनहतको नववरण उल्लेख गरी कायाा लयको सूचना
अनधकारीलाई सम्बोधन गरी ननवेिन निनु पने छ।
➢ ननवेिकले माग गरे बमोनजमको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन नसनकने प्रकृनतको भएमा सूचना
अनधकारीले कारण सनहत सूचना उपलब्ध गराउने समय तोकी सोको जानकारी ननवेिकलाई
गराइनेछ।
➢ सूचना अनधकारी समि माग गररएको सूचना आफूभन्दा मानथल्लो तहबाट ननणाय गराउनु पने भएमा
सोकको जानकारी सूचना मागकताा लाई तत्काल गराई १५ निननभत्र सूचना माग ननवेिन उपर भएको
ननणाय उपलब्ध गराईने छ।
➢ सूचना मागकताा ले माग गरे को नववरण स्थलगत भ्रमणबाट निन सनकने अवस्था भएमा सूचना
अनधकारीलाई स्थलगत भ्रमण गरी प्रनतवेिन पेश गनुापनेछ।
➢ ऐन, ननयम तथा ननिे नशकाले सूचना प्रवाह गना ननमल्ने, गोय रहने भनी तोकीएको नवषयमा सूचना
प्रवाह गररने छै न।
ख) ननणाय गने अनधकारी
➢ सूचनासाँग सम्बन्धन्धत नवषयको प्रकृनतको आधारमा सूचना अनधकारी एवं कायाालय प्रमुख
८. सूचना अतिकारीले उपलब्ध गराएको सूचना उपर उजुरी सुन्ने अतिकारी
कायाालय प्रमुख

९. सम्पादन गरे को कामको तििरण (२०७७ चैत्र मसान्त सम्म)
➢
➢
➢
➢
➢

प्रनतष्ठान ननरिण:- १२१
बालश्रम ननरिण:- १२१
न्यूनतम पाररश्रनमक अनुगमन:- १२१
श्रम अनडट अनुगमन, पेश:- १२६
उजुरी उपर कारबाही फछयौट संख्या:- ४६(जम्मा उजुरी ५८)

१० सूचना अतिकारी र प्रमुखको नाम र पद
नननमत्त कायाालय प्रमुख (ना.सु.) नशवराज ररजाल
सुचना अनधकारी (ना.सु) नशवराज ररजाल

११. कार्ासञ्चालनमा प्रर्ोग हुने ऐन, तनर्म, तितनर्म िा तनदे तशकाको सूची
➢
➢
➢
➢
➢

श्रम ऐन २०७४ तथा ननयमावली २०७५
बालश्रम ऐन २०५६
बालबालीका सम्बन्धी ऐन २०७५
टर े ड युननयन ऐन २०४९ र ननयमावली २०५०
योगिानमा आधाररत सामानजक सुरिा ऐन २०७५ तथा ननयमावली २०७५

➢ अन्य प्रचनलत ऐन, ननयम र ननिे नशकाहरु

१२. आम्दानी, खचा तथा आतथाक कारोबार
•

पुुँनिगि बिेट :- १६,०७,०००

•

पुुँनिगि िर्य खर्य: १०,६७,५३९

•

र्ालु बिेट:-७२,३२,०००

•

र्ालू िर्य खर्य:-४४,८५,३१९

•

िम्मा रािश्व संकलन:- ५४,४५०

१३. तोतकए बमोतजमका अन्य तििरण
सूचना माग भई परे का ननवेिन संख्या: ०
सूचना उपलब्ध गराइएको संख्या: ०

१४. सािाजतनक तनकार्को िेबसाइट www.leonepalgunj.gov.np

