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(१) पषृ्ठभतूम 

नयााँ नयााँ प्रष्ट्रवतिको प्रयोगका कारण काययस्थलमा जोजिम र जष्ट्रिलता बढ्दै गइरहेको छ। काययस्थलको 

अवस्था, कायय प्रकृया, उत्पादन तथा काययसञ्चालन प्रष्ट्रवतिमा हरने पररवतयन र उत्पादन प्रष्ट्रियामा प्रयोग हरने 

रसायनको बढ्दो प्रयोगबाि समेत व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यको ्ेरमा जोजिम बढ्दै गइरहेको 

छ।यसबाि श्रतमकको व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यमा ष्ट्रवतभन्न समस्या एविं च रनौतीहरु थष्ट्रपदै गइरहेका 

छन।् व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यको समरजचत प्रबन्िबाि श्रतमकको उत्पादकत्व अतभवृष्ट्रहु हरन रको 

साथै मरलरकको समग्र आतथयक एवम ्सामाजजक ष्ट्रवकासमा सकारात्मक प्रभाव पदयछ। 

उपयरयक्त सन्दभयमा व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यसम्बन्िी अन्तरायष्ट्रिय प्रणाली, तसहुान्त तथा व्यवहारलाई 

दृष्ट्रिगत गदै मरलरकमा स्वस्थ, सररज्त, एवम ्व्यवजस्थत काययस्थल तनमायण गनय ष्ट्रवगतको अभ्यास, अनरभव, 

कमी कमजोरी तथा पषृ्ठपोषणका आिारमा व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यको जस्थततमा सरिार गनरयपने 

देजिएको छ। नेपाल सरकारको पन्रौ योजना (आ.व.२०७६/७७-२०८०/८१) को आिारपरमा सबै 

नागररकलाई मयायददत रोजगारीको अवसर उपलब्ि गराउन प्रततष्ठानहरुमा श्रतमकहरुको व्यवसायजन्य 

स्वास््य र सरर्ा सम्बन्िी मापदण्ड लागू गने गरी काययनीतत अवलम्वन गररएको छ।त्यसैगरी नेपालको 

सिंष्ट्रविानमा उल्लेजित नागररकका मौतलक हक, राज्यका तनदेशक तसहुान्त तथा नीतत अनररुप सबै प्रकारको 

व्यवसायमा  सिंलग्न व्यजक्तको सरर्ा, स्वास््य र कायय वातावरणको समरजचत प्रवन्ि तमलाउनका लातग 

समेत व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यको जस्थततमा सरिार ल्याई काययस्थललाई स्वस्थ, सररज्त, व्यवजस्थत 

एवम ्मयायददत बनाउन ठोस नीततगत व्यवस्था गरी समन्वयात्मक ढिंगले काययिम सञ्चालन गनय जरुरी  

देजिएको छ।  

यसै वास्तष्ट्रवकतालाई मध्यनजर गरी सररज्त एवम ् स्वस्थ काययस्थलको सरतनजितताका लातग नेपाल 

सरकारले राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य नीतत, २०७६ तजरयमा गरेको छ।  

(२) ष्ट्रवगतका प्रयास 

काययस्थलमा ष्ट्रवद्यमान जोजिम तथा ितराबाि श्रतमकको सरर्ा र स्वास््यमा पनयसक्ने प्रततकूल असरलाई 

न्यूनीकरण गनय कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता महसरश गरी ष्ट्रव.स. २०१६ सालमा कारिाना तथा 
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कारिानामा काम गने मजदरर सम्बन्िी ऐन तजरयमा गररएको तथयो। उक्त ऐनमा काययस्थलमा सरर्ाको 

उजचत प्रबन्ि सष्ट्रहत कारिाना तनरी्णको व्यवस्था गररएको तथयो। यसै सन्दभयमा ष्ट्रव.स. २०२२ 

सालमा कारिाना तनरी्कको कायायलयको स्थापना भएको तथयो।उद्योग र औद्योतगक ्ेरको ष्ट्रवस्तारका 

कारण कारिाना तनरी्कको कायय् ेरमा भएको ष्ट्रवस्तारसिंगै उक्त कायायलयलाई श्रम कायायलयमा 

रुपान्तरण गररयो । ष्ट्रव.सिं. २०३८ सालमा श्रम प्रशासन र श्रतमकको मामला हेने गरी छर टै्ट श्रम 

मन्रालयको स्थापना गररयो। व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यको ष्ट्रवषयलाई प्रवहुयन गने उद्देश्यले ष्ट्रव.सिं. 

२०५२ साल देजि व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््य आयोजनाको सिंचालन भएको तथयो।उक्त 

आयोजनालाई व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््य केन्रको रुपमा स्थायी सिंरचनामा पररवतयन गररएको छ। 

(३)  ष्ट्रवद्यमान अवस्था 

मयायददत श्रमको अविारणा अनररुप श्रतमकको व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यको  अतिकार सरतनजित गनय 

श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम तनयमावली, २०७५ मा व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््य सम्बन्िी नीततगत 

व्यवस्थाको साथै यस सम्बन्िमा रोजगारदाता, श्रतमक, उत्पादनकताय, आयातकताय र आपूततयकताय र 

जजम्मेवार व्यजक्तको कतयव्यका साथै प्रततष्ठानमा व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य सतमततको गठन जस्ता 

महत्वपूणय प्राविानहरु समावेश गररएको छ । सबै रोजगारदाताले श्रम ऐन तथा तनयमावलीको अिीनमा 

रही काययस्थलमा श्रतमक तथा अन्य व्यजक्तको सरर्ा र स्वास््य सम्बन्िी नीतत बनाई लागू गनरयपने 

व्यवस्था गररएको छ। उपयरयक्त कानूनी व्यवस्थाको पररपालना भए नभएको अनरगमन गनरयका साथै श्रम 

प्रशासन र तनरी्णको कायय श्रम तथा व्यवसायजन्य सरर्ा ष्ट्रवभाग र मरलरकभरका ११ विा श्रम तथा 

रोजगार कायायलयहरुबाि भइरहेको छ । यसैगरी व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य केन्रबाि 

व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यसम्बन्िी जनचेतना, तातलम एवम ्नीततगत पषृ्ठपोषण गने कायय हरदै आएको 

छ।व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य सम्बन्िी ध्वनी र प्रकाशका मापदण्डहरु ष्ट्रव. स. २०७४ मा जारी 

गरी लागू गररएको छ । यसका साथै इट्टा उद्योगमा कामगने श्रतमकहरुका लातग व्यवसायजन्य सरर्ा 

एविं स्वास््य सम्बन्िी तनदेजशका, २०७४ जारी भई हाल कायायन्वयनमा रहेको छ । 
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(४) समस्या र च रनौती 

ष्ट्रवगतमा व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यसम्बन्िी कानूनी तथा सिंस्थागत व्यवस्था गने प्रयास गररएको 

भएतापतन काययस्थललाई पूणयरुपमा स्वस्थ, सररज्त, मयायददत र व्यवजस्थत बनाउने कायय अद्यापी च रनौतीपूणय 

नै रहेको छ।ष्ट्रवद्यमान कानूनी तथा सिंस्थागत व्यवस्थाको प्रभावकारी कायायन्वयनका लातग व्यवसायजन्य 

स्वास््य र सरर्ा प्रणालीलाई ददशातनदेश  गनय सो सम्बन्िी राष्ट्रिय नीततको अभाव रहेको छ । 

काययस्थललाई सररज्त र व्यवजस्थत गनय रोजगारदाताले पयायप्त ध्यान परयायउन नसक्नर, कानूनी व्यवस्थाको 

पररपालना अपेज्त रुपमा प्रभावकारी नहरन र, प्रततष्ठानहरुमा काययरत श्रतमकहरुमा यस सम्बन्िी पयायप्त ज्ञान 

तथा चेतनाको कमी हरन र र श्रम तनरी्ण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन द् जनशजक्तको कमी हरन र 

जस्ता प्रमरि समस्याहरु यस ्ेरमा ष्ट्रवद्यमान रहेका छन ्। 

काययस्थल दरर्यिनाका कारण तथा व्यवसायजन्य रोग पष्ट्रहचान गने, यस सम्बन्िी अध्ययन र अनरसन्िान 

काययलाई सिंस्थागत गने, नष्ट्रवन प्रष्ट्रवति तथा रसायनहरुको प्रयोगप्रतत श्रतमकलाई प्रजशज्त गने, सररज्त 

एवम ् स्वस्थ वातावरणमा काम गनय पाउने अतिकारलाई सरतनजित गने, काययस्थलमा हरने दरर्यिना र 

व्यवसायजन्य रोग न्यूनीकरण गने जस्ता प्रमरि च रनौतीहरु यस ्ेरमा रहेका छन ्। 

(५)  नीततको आवश्यकता 

व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््य सम्बन्िी ष्ट्रवषयलाई कायय साँस्कृततको रुपमा सिंस्थागत गरी सररज्त एवम ्

स्वस्थ काययस्थलको ष्ट्रवकास गनय देहायका प्हरुमा सरिार ल्याउनेगरी राष्ट्रिय नीतत तजरयमा गररएको  

छ :  

क.  सररज्त एवम ्स्वस्थ कायय वातावरण सरतनजित गरी उत्पादकत्व वृष्ट्रहु गनय, 

ि. काययस्थलमा व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््य प्रणालीमा सरिार गरी मानवीय एवम ्भौततक ् ततको 

न्यूनीकरण गनय, 

ग. सरर्ा एवम ् स्वास््यको दृष्ट्रिबाि उद्योग, व्यवसाय, पेशा वा श्रम मूलक ष्ट्रियाकलापहरुको 

वगीकरण गरी सररज्त काययस्थल बनाउन आवश्यक पने मापदण्ड, सूचकाङ्क र उपयरक्त सरर्ा 

प्रणालीको ष्ट्रवकास गनय,  
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र्. प्रततष्ठानस्तरको व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य सम्बन्िी नीतत तनमायणका लातग मागयदशयन 

गनय, 

ङ. व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यसम्बन्िी काययहरुको प्रवहुयन, तनयमन, अध्ययन र अनरसन्िान 

तथा सिंस्थागत ्मता अतभवृष्ट्रहु गनय, 

च. व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यको तनरी्ण तथा प्रमाणीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको ष्ट्रवकास 

गरी सिंस्थागत गनय, र  

छ. व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यसम्बन्िी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ष्ट्रवकास गरी त्यािंक 

अद्यावतिक गनय। 

(६)  नीतत तनमायणका आिार 

नेपालको सिंष्ट्रविानले अवलम्बन गरेको मयायददत र उजचत श्रम अभ्यासको अविारणा समेतलाई आिार 

मानी राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य नीतत, २०७६ तजरयमा गररएको छ। यो नीतत तजरयमा गदाय 

व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््य सम्बन्िी ष्ट्रवद्यमान अवस्था,  ष्ट्रवगतका प्रयासहरु, राष्ट्रिय एवम ्अन्तरायष्ट्रिय 

अनरभव र असल अभ्यास तथा श्रम ऐन, २०७४ का व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य सम्बन्िी 

प्राविानलाई समेत आिार तलइएको छ।यस नीततमा रोजगारदाता, टे्रड यरतनयन तथा अन्य 

सरोकारवालाहरुसाँगको छलफल एवम ्अन्तष्ट्रिय याबाि प्राप्त रचनात्मक सरझावहरु समेत समावेश गररएको 

छ। नीतत तजरयमा गदाय व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््यसम्बन्िी ष्ट्रवषयमा अन्तराष्ट्रिय श्रम सिंगठनका 

महासजन्िहरु िास गरी महासजन्ि १५५ र अन्तरायष्ट्रिय रुपमा ष्ट्रवतभन्न सिंस्थाद्वारा जारी गररएका मागय 

तनदेशनका साथै औद्योतगक व्यवसाय ऐन, वातावरण सिंर्ण ऐन तथा अन्य प्रचतलत ऐन, तनयम र 

नीततहरुलाई समेत सन्दभय स्रोतका रुपमा उपयोग गररएको छ ।  

(७)  दूरदृष्ट्रि 

सररज्त तथा स्वस्थ कायय वातावरणमा काम गनय पाउने श्रतमकको अतिकार सरतनजित एवम ्उत्पादकत्व 

अतभवृष्ट्रहु।  
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(८) लक्ष्य  

व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यको मापदण्ड र उपायहरुको अवलम्बन एवम ्अभ्यास गदै सरर्ीत 

काययस्थल सरतनजित गने। 

(९)  उद्दशे्यहरु 

यस नीततका उद्दशे्यहरु देहाय बमोजजम रहेका छन:् 

क. श्रतमकको सरर्ा, स्वास््य र कायय वातावरणमा सरिार गनरय, 

ि. काययस्थलमा व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यसम्बन्िी जोजिम न्यूनीकरण गनरय,  

ग. व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य र श्रतमकको उत्पादकत्व बीच अन्तसयम्बन्ि कायम गनरय, र 

र्. व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यको उजचत प्राविानद्वारा उत्पादन बढाउनर | 

(१०)  रणनीतत तथा काययनीततहरु 

उपयरयक्त उद्देश्यहरु हातसल गनयका लातग तनम्न रणनीततहरु अवलम्वन गररने छ: 

रणनीतत १.  

व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यसम्बन्िी नीततगत एविं कानूनी सरिार तथा पररमाजयन गने । 

काययनीततहरु: 

1. व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यसम्बन्िी ऐन, तनयम एवम ्मापदण्ड तनमायणका साथै ष्ट्रवद्यमान कानूनी 

व्यवस्थालाई सिंर्ीय सिंरचना अनरकूल हरनेगरी परनरावलोकन गररनेछ। 

2. काययस्थलमा ष्ट्रवद्यमान जोजिम तथा व्यवसायजन्य रोग सम्बन्िी मापदण्ड, आचारसिंष्ट्रहता तथा तनदेजशका 

तयार गरी लागू गररनेछ। 

3. उत्पादन प्रकृया र पहुततलाई जोजिममरक्त बनाउन तथा मेतसन औजारको सररज्त सिंचालन गनय आवश्यक 

काययष्ट्रवति (Standard Operating Procedure) र आचार सिंष्ट्रहता तजरयमा गरी लागू गररनेछ। 

4. अन्तरायष्ट्रिय मापदण्ड अनरसार ष्ट्रवषय ्ेरगत तनरी्ण र अनरगमन तनदेजशका बनाई लागू गररनेछ। 
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रणनीतत २. 

सररज्त तथा स्वस्थ काययस्थलका लातग तनयमन तथा प्रोत्साहन गने । 

काययनीतत 

1. काययस्थलमा व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य सरतनजित गनय सम्बहु सरोकारवालाहरुबीचको तनयतमत 

छलफल, अन्तरष्ट्रिया र तनयमन माफय त रोजगारदाता र श्रतमक दरवै प्लाई जजम्मेवार एवम ्जवाफदेही 

बनाइनेछ | 

2. व्यवसायजन्य सरर्ा एवम ्स्वास््यका असल अभ्यास अवलम्बन गने रोजगारदातालाई प्रोत्साहन तथा 

सम्मान गररनछे | 

3. जोजिमयरक्त मेजशन उपकरणको प्रयोगलाई िमश: प्रततस्थापन गरी न्यून जोजिमयरक्त मेजशन उपकरणको 

प्रयोगलाई प्रोत्साहन गररनेछ | 

4. जोजिमयरक्त कायय प्रष्ट्रिया तथा मेजशन उपकरण तातलम प्राप्त द् जनशजक्तबाि सिंचालन गने व्यवस्था 

तमलाइने छ | 

5. काययस्थलमा व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य व्यवस्थापन प्रणाली लागू गररनेछ | 

6. व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््य सिंस्कृततको प्रवहुयन एवम ्राष्ट्रिय एविं अन्तराष्ट्रिय मान्यता एविं मापदण्ड 

बमोजजम कायय सिंचालन पद्घतत लागू गने प्रततष्ठानलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

7. उद्योग प्रततष्ठानका लातग भवन तनमायण र मेजशन एवम ्औजार जडान गदाय व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््य 

सम्बन्िी मापदण्ड सरतनजित गने व्यवस्था तमलाइनेछ। 

8. इजाजतपर प्राप्त परी्कबाि व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य परी्ण गने व्यवस्था तमलाइनछे। 

9. व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य सरिारसिंग सम्बजन्ित नवीन प्रष्ट्रवति जडान एविं सिंचालन तथा स्थानीय 

प्रष्ट्रवतिको प्रयोग एविं स्तरोन्नतत गने प्रततष्ठानलाई प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ। 

रणनीतत ३. 

व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यसाँग सम्बहु सरोकारवालाको ्मता अतभवृष्ट्रहु गने । 
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काययनीतत 

1. व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््य सम्बन्िी तातलम एविं सशजक्तकरणका काययिमहरु सिंचालन गररनेछ।    

२ जोजिमयरक्त प्रष्ट्रवतिको प्रयोग, व्यवसायजन्य दरर्यिना एवम ्रोग तथा ततनको रोकथाम  जस्ता व्यवसायजन्य 

सरर्ा र स्वास््य सम्बन्िी ष्ट्रवषयमा सचेतनामूलक काययिम सञ्चालन गररनेछ। 

३ व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य सरिारसिंग सम्बजन्ित नवीन प्रष्ट्रवति जडान एविं सिंचालनका साथै मेजशन 

उपकरण ममयत सम्भार सम्बन्िी सीपमूलक तातलम प्रदान गररनेछ। यस्ता प्रष्ट्रवति जडान गदाय स्थानीय 

प्रष्ट्रवतिको प्रयोग तथा स्तरोन्नततलाई प्रोत्साष्ट्रहत गररनछे।  

४ उत्पादन प्रकृया र पहुततलाई जोजिममरक्त बनाउन, जोजिमयरक्त रसायनको भण्डारण गनय र शजक्तबाि 

सञ्चालन हरन ेसािन तथा मेतसन औजारको (Power Driven Machine and Tools)  सररज्त सिंचालन गनय 

आवश्यक कायय सिंचालन काययष्ट्रवति (Standard Operating Procedure) र आचार सिंष्ट्रहता तजरयमा एविं 

कायायन्वयनका लातग सम्बजन्ित रोजगारदातालाई आवश्यक प्राष्ट्रवतिक सहयोग एवम ् सल्लाह प्रदान 

गररनेछ। 

५ काययस्थलमा हरन सक्ने आपतकातलन अवस्थाको व्यवस्थापन र सो सम्बन्िी असल अभ्यासको बारेमा 

जानकारी ददने गरी ्मता अतभवृष्ट्रहुका काययिम सञ्चालन गररनेछ। 

६ व्यवसायजन्य दरर्यिना तथा रोग र ततनको रोकथामका लातग सामाजजक सिंवादका काययिमहरु सञ्चालन 

गररनेछ। 

७ व्यवसायजन्य सरर्ा सम्बन्िी त्याष्ट्रङ्कय ष्ट्रववरण (Safety Data Sheet)  को आिारमा श्रतमक तथा 

रोजगारदाताहरुलाई जोजिमयरक्त रसायनहरुको प्रयोगका सम्बन्िमा पयायप्त जानकारी गराइनेछ। 

रणनीतत ४. 

व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यसम्बन्िी अनरगमन, तनरी्ण, अध्ययन र अनरसन्िान लगायतका ष्ट्रवषयमा 

सम्बहु तनकायहरुबीच सहकायय र समन्वय गने।  
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काययनीतत 

1. काययस्थलको तनरी्ण र अनरगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सिंर्, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय 

एविं सहकायय गररनेछ। 

2. व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य सम्बन्िी अध्ययन - अनरसन्िानका लातग सरष्ट्रविा सम्पन्न प्रयोगशाला 

तथा अनरसन्िान केन्र जस्ता परवायिार तनमायण एविं सञ्चालनका लातग तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक 

समन्वय गररनेछ ।  

3. जश्ण तथा अनरसन्िानमूलक राष्ट्रिय एविं अन्तरायष्ट्रिय सिंस्थाहरुसाँग समन्वय गरी व्यवसायजन्य सरर्ा र 

स्वास््य सम्बन्िी अध्ययन-अध्यापन एविं अनरसन्िान गररनछे।  

4. राष्ट्रिय तथा अन्तरायष्ट्रियस्तरमा भएका व्यवसायजन्य सरर्ा र स्वास््य सम्बन्िी असल अभ्यासको 

आदानप्रदान गररनेछ। 

5. व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््य सम्बन्िी ष्ट्रवषयमा ्मता अतभवृष्ट्रहु र चेतनामूलक काययिमका साथै 

सो सम्बन्िी ष्ट्रवषयमा सामाजजक सिंवाद लगायतका ष्ट्रवषयमा रोजगारदाता, श्रतमक, ष्ट्रवषय ष्ट्रवज्ञ, नागररक 

समाज र ष्ट्रवषयसिंग सम्बजन्ित अन्य सिंर् सिंस्थाहरुसिंग सहकायय गररनेछ। 

(११)  सिंस्थागत सिंरचना 

व्यवसायजन्य सरर्ा तथा स्वास््यको व्यवस्थापन र तनयमन गनय तथा काययस्थल तनरी्णलाई प्रभावकारी 

बनाउन सिंर्,प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनरसार सिंस्थागत व्यवस्था गररनछे । 

(१२)  आतथयक प्  

यो नीतत कायायन्वयनको लातग एकीकृत कायययोजना बनाइनेछ। कायययोजना कायायन्वयनका लातग नेपाल 

सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ-आफ्नो वाष्ट्रषयक बजेि तथा काययिममा सो ष्ट्रवषय समावेश 

गने गराउने व्यवस्था तमलाइनेछ। 
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(१३) कानूनी व्यवस्था  

उल्लेजित प्राविानहरु कायायन्वयनका लातग आवश्यक पने कानून रणनीतत १ अन्तगयत प्रस्ताव गररए 

अनररुप तजरयमा गररनरका साथै आवश्यकता अनरसार सम्बजन्ित ऐन, तनयममा समसामष्ट्रयक सरिार गदै 

लतगनेछ । 

(१४) अनरगमन र मूल्याङ्कन  

यो नीतत कायायन्वयनको अनरगमन तथा मूल्याङ्कनका लातग श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरर्ा मन्रीको 

अध्य्तामा सिंलग्न अनरसूची बमोजजमको अनरगमन तथा मूल्याङ्कन सतमतत गठन गररनछे। साथै प्रदेश र 

स्थानीय तहले पतन आ-आफ्नो सिंरचना तभर अनरगमन तथा मूल्याङ्कन सतमतत गठन गरी व्यवसायजन्य 

सरर्ा तथा स्वास््यसम्बन्िी ष्ट्रियाकलापहरुको अनरगमन तथा मूल्याङ्कन गनरय पनेछ |  

(१५) नीतत कायायन्वयन र परनरावलोकन  

नीतत कायायन्वयनको समी्ा तीनविै तहका सरकारबाि प्रत्येक वषय गररनेछ। नीतत कायायन्वयनको 

परी्ण गरी प्राप्त नततजा र प्रभावका आिारमा नीततको सिंशोिन एवम ्पररमाजयन गररनेछ।यो नीतत  पााँच 

पााँच वषयमा परनरावलोकन गररनेछ।  
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अनरसूची 
दफा १४ सिंग सब्िजन्ित 

मन्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरर्ा मन्रालय   -  अध्य् 

सजचव, श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरर्ा मन्रालय   -  सदस्य 

सजचव, प्रिानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायायलय    -  सदस्य 

सजचव, राष्ट्रिय योजना आयोग         - सदस्य  

सजचव, सिंजर्य मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय     - सदस्य  

सजचव, वन तथा वातावरण मन्रालय        - सदस्य  

सजचव, उद्योग, वाजणज्य तथा आपूततय मन्रालय      - सदस्य  

सजचव, स्वास््य तथा जनसिंख्या मन्रालय      - सदस्य 

प्रतततनति, रोजगारदाताको तफय बाि एकजना मष्ट्रहला सष्ट्रहत तीन जना   - सदस्य  

प्रतततनति, सिंयरक्त टे्रड यरतनयन समन्वय केन्रको तसफाररशमा   - सदस्य  

एकजना मष्ट्रहला सष्ट्रहत तीन जना   

सह-सजचव. श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरर्ा मन्रालय    - सदस्य सजचव  

 

 

 

 

 

 

 


