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सशु ासन (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४
तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम
नागरिकको सस
ु ूचित हुन पाउने हकको सनिश्
ु चितता गर्दै
यस मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य हरूलाई पारदर्शी र
जनमख
ु ी बनाउन र सम्पादित कार्य हरूको सार्वजनिक
रूपमा जानकारी गराउन विगतका वर्ष हरू देिख नै
जानकारीमूलक पस्ति
ु काहरूको प्रकाशन तथा वितरण
हुदँ ै आएको छ। सोही कार्य को निरन्तरता स्वरूप चालु
आ.व.को प्रथम त्रैमासिकमा समेत श्रम तथा रोजगार
बुलेटिन (वर्ष ४, अंक १) प्रकाशन गरिएको छ।
वैदशि
े क रोजगारीलाई सरक्
ु षित, व्यवस्थित र
मर्यादित बनाउँदै यस क्षेत्रबाट आर्जित सीप, प्रविधि
र पूजी
ँ को उपयोग तथा श्रमको मर्यादित र सरक्
ु षित
व्यवस्थापनबाट रोजगारी सिर्जना गर्नु, मल
ु क
ु मा
आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्ध न गर्दै आन्तरिक तथा
वैदशि
े क रोजगारीका लागि आवश्यक सीपयक्त
ु
जनशक्तिको विकास गर्नु तथा श्रमको क्षेत्रमा सामाजिक
सरक्षा
ु तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सरक्षा
ु को प्रवर्द्ध न
गर्नु र बालश्रम निवारण गर्नु श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
सरक्षा
ु मन्त्रालयका कार्य क्षेत्र अन्तर्गतका विषय हुन्।
कार्य क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरू मध्ये चालु आ.व.
२०७८/८९ को प्रथम त्रैमासिकमा मन्त्रालयले सम्पादन
गरेका क्रियाकलाप एवं गतिविधिहरूको जानकारी प्रस्तुत
श्रम तथा रोजगार बुलेटिन (वर्ष ४, अंक १) मा समेटिएको
छ। बल
ु ेटिन तयारी कार्य मा संलग्न सबैलाई सम्पादन
मण्डल हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ ।
धन्यवाद ।

dfggLo dGqLHo"sf] kb jxfnL
सम्माननीय
शेरबहादुर

प्रधानमन्त्री

दे उवाज्यूको

सम्माननीय

राष्ट्रपति

भण्डारीज्यूबाट

मिति

श्री

सिफारिसमा

श्रीमती

विद्यादे वी

२०७८/०६/२२

मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
मन्त्रीका

रूपमा

कृष्णकुमार

माननीय

श्रेष्ठलाई नियुक्त गरी माननीय मन्त्रीज्यूले
सोही दिन पद वहाली गर्नुभएको छ।
मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव,
शाखा

अधिकृत

लगायतका

कर्मचारीले

माननीय मन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालयमा स्वागत
गर्नुभएको थियो।
तत्पश्चात

नवनियुक्त

माननीय

मन्त्रीज्यू लाई चालु आ.व. २०७८/७९
मा

सम्पादन

गरिने

काम

कारवाही

तथा हालसम्मको प्रगतिको अवस्थाबारे
जानकारी प्रदान गर्न महाशाखागत रूपमा
प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।

नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूलाई चालु आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन गरिने काम कारबाही
तथा हालसम्मको प्रगतिको अवस्थाबारे जानकारी प्रस्तुतीकरण गरिँ दै।

यसका

साथै

वैदेशिक

रोजगार

प्रगतिको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण भएको

विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा

थियो

विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक

मन्त्रीज्यू ले मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई

सुरक्षा कोष तथा व्यावसायिक तथा सीप

च ुस्त

।

उक्त

बनाई

कार्यक्रममा
से वाग्राहीमुखी

माननीय
बन्न

विकास तालिम प्रतिष्ठान, भैं सेपाटीबाट समेत

मन्त्रालयको गरिमा उँचो बनाउने गरी

चालु आ.व. २०७८/७९ मा सम्पादन

कार्यसम्पादन

गरिने काम कारबाही तथा हालसम्मको

थियो।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान
उपसमिति (Pre-MDAC) को बैठक सम्पन्न

गर्न

निर्दे शन

दिनुभएको

उक्त बै ठ कमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुर क्षा मन्त्रालय र

वैदेशिक रोजगार
विभागबाट
सम्पादित
प्रशासनिक कार्य

कार्यक्रम/आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको थियो। सो

वैदेशिक

प्रमुख हरूले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयनमा

गर्न अनलाइन तथा खुला टोकन

वि.सं . २०७८ श्रावण १५ गते यस मन्त्रालयका सचिव श्री

सूर्य प्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या

समाधान उपसमिति (Pre-Ministerial Development Action Committee- Pre-MDAC)

को बै ठ क मन्त्रालयको सभाहलमा सम्पन्न भयो।

अन्तर्गत निकायहरूबाट आ.व. २०७७/७८ मा सम्पादन भएका
समीक्षा

र

कार्यक्रममा मन्त्रालय र मातहतका निकायका विभागीय

आईपरे का समस्या, च नु ौति र त्यसको समाधानका विषयमा सम्बन्धित

निकायहरूबाट गरिएका पहलकदमीको प्रगति स्थिती प्रस्तुत गर्नुभ एको
थियो। यसका साथै आ.व. २०७८/७९ मा तोकिएका लक्ष्य, प्रगति एवं

उपलब्धीबारे प्रस्तुति भएको थियो। कार्यं क्र ममा मन्त्रालयका सचिवज्यू ,
विभिन्न महाशाखा प्रमुख हरू, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका प्रमुख हरू,
शाखा अधिकृ त लगायतको उपस्थिति रहे को थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका

सचिवज्यूले श्री

सुर्य प्रसाद गाैतमले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अधिकांश माइलस्टोनको
प्रगति प्रशंसनीय रहे को भएतापनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरू रहे को
बताउनु भयो।
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रोजगार

कार्यालय

ताहाचलको कार्य चाप व्यवस्थापन
प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ।
श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय
तह घटाई शीघ्र सेवा प्रदान गर्ने
व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकता
तथा विज्ञता अनुसार कर्मचारी खटन
पटन तथा अधिकार प्रत्यायोजनको
व्यवस्था

गरी

कार्य

सम्पादनमा

सरलीकरण गरिएको छ।

मन्त्रालयको वार्षिक
समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

आ.व २०७८/७९ को माइलस्टोन
सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

र मातहतका निकायहरूबाट आ.व. 2077/78 मा

मिति २०७८ भदौ 2५ गते मन्त्रालयका सचिव श्री सूर्य प्रसाद

समिक्षा कार्यक्रम मन्त्रालयका सचिव श्री सूर्यप्रसाद

कार्यान्वयन कार्ययोजना (माईलस्टोन) का क्रियाकलाप तथा सोको

र 32 गते मन्त्रालयको सभाहलमा सम्पन्न भयो।

निकायका माइलस्टोन फोकल अधिकृतहरूलाई अनुशिक्षण प्रदान

कार्यान्वयनको

आयोजना गरियो। कार्यक्रममा उपसचिव श्री दिपेन्द्र पौडेलबाट

सञ्चालित

कार्यक्रम/आयोजनाहरूको

वार्षिक

प्रगति

गौतमको

अध्यक्षतामा

चालु आ.व.

२०78/89

को

बजेट

२०७८/04/31

प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा लगायतका विषयमा मन्त्रालय र मातहतका

आ.व. २०७७/७८ मा सम्पादित कामहरू, बजेट

गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको सभाहलमा एकदिने अनुशिक्षण कार्यक्रम

समस्या तथा च ुनौति, सं गठनात्मक सं रचना, कर्मचारी

चालु आ.व. २०78/89 को बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना

मन्त्रालयबाट

प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने मन्त्रालयका शाखा अधिकृत श्री

गौतमज्यूको

अध्यक्षतामा

दरबन्दीको

मिति

अवस्था,

अवस्था,

कार्यसञ्चालनमा

समस्या

गरिएका

अपेक्षा

आईपरे का

समाधानका

लगायतका

लागि

विविध

विषयमा छलफल तथा समीक्षा गर्न वार्षिक समिक्षा
कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

(माईलस्टोन)

का

क्रियाकलापहरूका

बारे मा

जानकारीमूलक

वर्तराज पौडेलले प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचाको बारे मा सहभागीहरूलाई

जानकारी प्रदान गर्नुभएको थियो। उक्त बैठकमा श्रम, रोजगार

सचिवज्यू,

तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूबाट बजेट

ब्यवसायजन्य

अतिरिक्त मन्त्रालयका शाखा अधिकृतहरूको समेत सहभागिता

काठमाण्डौंका कार्यालय प्रमुख, सामाजिक सुरक्षा कोष,

गर्दा द्विविधा भएका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। उपसचिव

प्रतिष्ठानहरूका कार्यकारी निर्दे शक, मन्त्रालयका विभिन्न

थियो। कार्यंक्रममा मन्त्रालयका सचिवज्यूले आ.व. २०७८/७९

वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको

प्रतिवेदन समेत समयमा नै उपलब्ध गराउन सहभागी सबैलाई

उक्त

कार्यक्रममा

मन्त्रालयका

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू, वैदेशिक रोजगार

कार्यान्वयन कार्ययोजना (माईलस्टोन) का फोकल अधिकृतहरूका

विभागका महानिर्दे शक, वैदेशिक रोजगार कार्यालय,

रहे को थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रगति प्रतिवेदन तयार

वैदेशिक रोजगार बोर्ड र व्यावसायिक तथा सीप विकास

श्री दिपेन्द्र पौडेलले सहभागीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको

शाखाका शाखा प्रमुख, शाखा अधिकृत लगायत 10

को माइलस्टोनको क्रियाकलाप समयमा नै सम्पन्न गरी प्रगति

उपस्थिति रहे को थियो। उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयको

निर्दे शन दिनुभएको थियो।

विभागका

तर्फ बाट

महानिर्दे शक,

नीति,

योजना,

श्रम

तथा

अनुगमन

तथा

मूल्यांकन

शाखाका शाखा प्रमुख श्री दिपेन्द्र पौडेलले प्रस्तुतीकरण

गर्नुभएको थियो भने मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, बोर्ड,
कोष, तालिम प्रतिष्ठान तथा कार्यालयहरूबाट छु ट्टाछु ट्टै
प्रस्तुतिकरण
आधारमा

भएका

मन्त्रालय

थिए। उल्लेखित
र

प्रस्तुतिहरूको

मातहतका

निकायहरूबाट

सम्पादित कार्यको समीक्षाका साथै कार्यक्रममा समस्या
तथा समाधानका उपायहरूको सम्बन्धमा छलफल
गरिएको थियो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ससं ्थाहरूको
नियमन तथा व्यवस्थापन

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने

कार्यलाई प्रभावकारी रूपले नियमन गर्न वैदेशिक रोजगार सूचना
व्यवस्थापन प्रणाली FEIMS कार्यान्वयनमा रहे को छ। यस सूचना प्रणाली

भित्र 859 इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायिक सं स्था, 226 स्वास्थ्य सं स्था,
14 बीमा कम्पनी, 124 अभिमुखीकरण सं स्था, 23 बैंक, 1 राहादानी

विभाग, 1 अध्यागमन विभाग, 6 श्रम तथा रोजगार कार्यालय, 5 भ ुक्तानी

प्रदायक सं स्था, 1 वैदेशिक रोजगार कार्यालय र 1 श्रम कक्ष त्रि.अ.वि

EPS कोरिया शाखाको
कार्य व्यवस्थापन

आवद्ध रहे का छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई अमर्यादित बनाउने,
कामदारलाई ठगी गर्ने र वैदेशिक रोजगार ऐन, नियम विपरित कार्य गर्ने

करिव २ वर्ष दे खि EPS प्रणालीबाट छनौट भएका
कामदारहरूलाई

गणतन्त्र

कोरिया

पठाउने

कार्य

बन्द प्राय: भएको अवस्थालाई सम्बन्धित निकायसँग
सहजीकरण, समन्वय तथा छलफल गरी पुन: कोरिया
कामदार पठाउने कार्य सुरु गरी निरन्तरता दिएको छ।

व्यवसायिक सं स्थाहरूलाई सूचना प्रणालीबाट सं स्थाको कारोवार रोक्का

गर्ने सम्मका कार्यहरू भईरहे को छ। चालु आ.व.को पहिला त्रैमासिकमा

५ वटा वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण सं स्थाको अनुगमन तथा ३६
वटा सं स्थाको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट कारोबार

रोक्का गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको नियमन सम्बन्धी कार्य
विभागबाट निरन्तर रूपमा भईरहे को छ।
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व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम
प्रतिष्ठानबाट सीपमूलक तालिम सम्पन्न
दे शमा

उपलब्ध

श्रमशक्तिलाई

सीपयुक्त

तुल्याई

वैदेशिक रोजगार विभागबाट
उजरु ी गनु ासो व्यवस्थापन

रोजगारीका

ु को विद्यमान
अवसर उपलब्ध गराउन प्रभावकारी तालिम प्रदान गरी मुलक
जनशक्तिलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय बजार अनुकुलको ज्ञान र सीप प्रदान
गर्नु व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम प्रतिष्ठानको मूल उद्देश्य
रहे को छ।
कोभिड-१९ का कारण गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई सम्पन्न
हुन नसकेको तालिम कार्यक्रमहरू यस आर्थिक वर्षमा पुनः म्याद थप गरी
सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठानले सम्बन्धित सं स्थाहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ
भने प्रतिष्ठान आफैले सञ्चालन गर्ने ब्युटिपार्लर, मोटरसाइकल मर्मत, विद्युत,
अटोमेकानिक्स र सिलाई कटाई विषयक 94 जनाको तालिम पनि सम्पन्न
गरे को छ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक
रोजगार ऐन, 2064 को दफा 10 बमोजिम
ईजाजत

पत्र

नलिई

रोजगारसँग

वैदेशिक

सम्बन्धित कार्य गर्ने तथा वैदेशिक रोजगार
ऐन

बमोजिम

ईजाजतपत्र

लिए

तापनि

वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृत नलिई
कामदारहरूलाई विदे श पठाएमा वा रकम
लिई विदे श नपठाएमा त्यस्ता व्यक्ति तथा
सं स्थाहरूको

सम्बन्धमा

मुद्दाको

अनुसन्धान

तथा अभियोजन गरी वैदेशिक रोजगारी ठगी
नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ।

आ.व. 2078/079 को श्रावण दे खि
आश्विन मसान्तसम्म जम्मा 197 व्यक्तिगत
ठगीको उजुरी दर्ता भएको छ। यी मुद्दाहरूमा
उजुरीकर्ताले ठगिएको भनी दाबी गरे को कुल
विगो रकम रु. 11,30,37,600/- रहे को छ।
त्यसै गरी यस आ.व. को आश्विन मसान्तसम्म
कुल
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वटा

मुद्दा

वैदेशिक

रोजगार

न्यायाधिकरणमा दायर गरिएको छ। निवेदन
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान, भैं सेपाटीमा चालु आ.व.को तालिम
कार्यक्रम सुभारम्भ गर्नुहँद
ु ै कार्यकारी निर्दे शक श्री बद्रीनाथ अधिकारी

तथा उजुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने,
प्रमाण

परीक्षणको

पत्राचार गर्नुपर्ने,

आ.व. २०७8/०७9 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार
निर्धारित 6,890 जना लक्ष्य मध्ये प्रतिष्ठान आफैले १०७ जनाका
लागि आन्तरिक तालिम सञ्चालन गरिरहे को छ भने बाह्य तालिम प्रदायक
सं स्थाहरूसँग परामर्श सेवा मार्फ त सं चालन गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन
बमोजिम सेवा खरीदका लागि आशय पत्र माग गरिएको छ।

लागि

विभिन्न

निकायमा

त्यस्ता निकायहरूले समयमै

पत्रको जवाफ नपठाउने, मुद्दाका साक्षीहरू दुर
दराजमा रहने हुँदा समयमै साक्षी कागज गर्न
उपस्थित नहुने, प्रतिवादीको वास्तविक नाम,
थर, वतन समेतका विस्तृत विवरण जाहे रवालाले
खुलाउन नसक्ने त्यसको लागि समेत विभिन्न
निकायमा पत्राचार गर्नुपर्ने जस्ता कार्यविधिका
कारणले वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दाहरूलाई
समयमा नै फर्छ्यौट गर्न केही कठिनाई हुने
गरे को दे खिन्छ।
विभागबाट

वैदेशिक

रोजगारसँग

सम्बन्धित ठगी नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक
रे डियो जिङ्गल बनाएर प्रचार प्रसार तथा विभिन्न
पत्र

पत्रिकामा

वैदेशिक

रोजगारीमा

जाने

व्यक्तिले गर्नुपर्ने कार्यहरू, ध्यान दिनुपर्ने विषय
र उपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा सूचना
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान, भैं सेपाटीमा सञ्चालित तालिमका
सहभागीहरू
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समेत प्रकाशन गरि प्रचार प्रसार गरिएको छ।

सामी परियोजनाको सीप तालिम शुरु
सुरक्षित

आप्रवासन

(सामी)

परियोजनाको कोरोना महामारीका कारण
प्रभावित

कार्यक्रमहरू

परियोजनाको

सीप

सुचारु

तालिम

भएसँगै

कार्यक्रमले

समेत निरन्तरता पाएको छ। लकडाउन
तथा निषेधाज्ञाको कारण बन्द रहे को सीप
तालिम २०७८ भाद्र महिना दे खि पुन:
सञ्चालनमा आएको हो।
सामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने
मनसायले राहदानी बनाएका वा राहदानीको
लागि

आवेदन

दिएका

युवाको

लागि

सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको
छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सामीले
पुरुषहरूका

लागि

स्काफोल्डिङ्ग, मेसन,

गार्मेन्ट, मेसिन अपरे टर, प्लम्बर, सटरिङ्ग,
कार्पेन्टर

र

इन्डष्ट्रियल

इलेक्ट्रिसियन

विषयमा तालिम सं ञ्चालन गर्नेछ। त्यसै गरी
महिलाको लागि गार्मेन्ट मेशिन अपरे टर

सम्बन्धी

तालिमलाई

समेत

निरन्तरता

गरे का छन्। सामी नेपाल सरकार र स्वीस

दिएको छ।

सरकार बीचको द्विपक्षीय परियोजना हो।

तीस
तालिम
सञ्चालन
हालसम्म

दिने

आवासीय

सीपमूलक

यो परियोजना, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक

र

झापामा

सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूको

छ।

भाद्रदे खि

नेततृ ्वमा सञ्चालित छ। परियोजनालाई

काठमाण्डौ, धनुषा
ँ ै
हुद

आएको

स्काफोल्डिङ्ग, इन्डष्ट्रियल

र

स्वीस सरकार विकास सहयोगको तर्फ बाट

इलेक्ट्रिसियन विषयमा १९ महिला र ३०

हेल्भेटास

नेपालले

प्राविधिक

पुरुष गरी जम्मा ४९ जनाले तालिम प्राप्त

उपलब्ध गराइरहेको छ।

सहयोग

सामी परियोजनाको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न
सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजनाको प्रदे शस्तरीय

परियोजना सञ्चालन भएका स्थानीय तहहरूले रोजगारी तथा

समीक्षा कार्यक्रम परियोजना सहयोग इकाई (PSU) को समन्वयनमा

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको लागि सुरु गरे को आन्तरिक बजेट

सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सामी अन्तर्गत

तथा मानव सं शाधनको व्यवस्थापनको अभ्यासलाई उल्लेख्य

सं ञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको स्थलगत भ्रमण गरी समीक्षा र

उपलब्धी मानेको छ।

कार्यक्रम कर्यान्वयन गर्ने क्रममा दे खिएका च ुनौतीहरूको बारे मा

यस्तो अभ्यासले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका विषयमा दिगो

छलफल गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।
प्रदे श

एक, दुई, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णली

योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मद्दत गर्नुका साथै वैदेशिक
र

रोजगार सुशासन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दे खिन्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदे शमा सम्पन्न कार्यक्रममा कूल १८२ जनाको

उक्त कार्यक्रमले समीक्षा गरिएका प्रदे श तथा जिल्लाहरूमा

सहभागिता रहे को थियो। कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक

परियोजनाले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पारे को

सुरक्षा मन्त्रालयका तर्फ बाट

सचिवज्यू, स्थानीय सरकारका

समेत प्रष्ट पारे को छ। कोभिड-१९ को प्रतिकूल अवस्थामा पनि

प्रतिनिधिहरू, मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा

ु े पनि धेरै हदसम्म कार्यक्रमले लक्ष्य
स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह हुनल

महाशाखा प्रमुख, नीति, योजना, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा

हासिल गरे को समिक्षा कार्यक्रमको निष्कर्ष रहेको छ।

प्रमुख सहित शाखा अधिकृत, वैदेशिक रोजगार बोर्डका तर्फ बाट

समिक्षा

कार्यक्रमले

परियोजनालाई

आवश्यकता

उपसचिव, परियोजना सहयोग एकाई सामी/हे ल्भेटासको तर्फ बाट

बमोजिम तीनै तहको सरकारको सहकार्यमा विशेषगरी स्थानीय

टिम लिडर सहित कार्यक्रम सं योजक, सम्बन्धित प्रदे श सं योजक,

तहको अपनत्व हुने गरी थप स्थानीय तहहरूमा विस्तार गर्नु

कार्यक्रम सं योजक र स्थानीय तहको तर्फ बाट कार्यक्रम ससं योज

पर्ने सुझाव दिएको छ। रोजगार सेवा केन्द्र र आप्रवासी स्रोत

सहित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सं योजक र मनोसामाजिक

केन्द्रबीच समन्वय र सहकार्यको लागि समेत बैठकहरूको सुझाव

परामर्श सं योजकहरूको सहभागिता रहे को थियो। समीक्षाले

रहे को छ।
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इजरायल शाखा संचालन तथा व्यवस्थापन
इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार

केन्द्रमा

पठाईने

नेपाली

सहायक

गरी

2,039

जना

लिखित

परीक्षा

केन्द्रमा पठाइने नेपाली सहायक कामदार

कामदार छनौट गर्न विभागबाट मिति

उतिर्णहरूको मिति 2078 असोज 1-3

छनौट सम्बन्धी काम गर्न नेपाल र

2078/04/12

गतेसम्म उचाई तथा तौल परीक्षण भैं सेपाटी

इजरायल बीच भएका श्रम सम्झौता तथा

म्याद राखी 1,000 जना (700 महिला

स्थित

"इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार

र 300 पुरुष) कामदारका लागि सूचना

प्रतिष्ठानमा

पठाउने

सम्बन्धी

2078"

प्रकाशन गरिएको, उक्त सूचना अनुसार

उचाई तथा तौल परीक्षणमा समेत सफल

अनुसार

कार्य

नेपाली

जम्मा 9,699 आवेदन प्राप्त भएको,

परीक्षार्थीहरूको अन्तर्वार्ता असोज ४ दे खि

लगायतका

प्राप्त आवेदनमा विभागबाट रुजु गर्दा

९ गतेसम्म दिनको २ शिफ्ट सं चालन गरी

सहयोगी

निर्दे शिका

सम्पादन

कामदार

गरी

छनौट

कार्य सम्पादनको लागि विभागको आ.व.
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स्वीकृत

सं चालन

सीप

तथा

तालिम

गरिएको

थियो।

वार्षिक

2078/05/28 छनौटका लागि अं ग्ज
रे ी

(480 पुरुष र 1,120 महिला) छनौट

कार्यक्रम बमोजिम बजेट विनियोजन भई

भाषा परीक्षामा जम्मा 6,317 परीक्षार्थी

गरी योग्यताक्रम प्रकाशित गरे को र उक्त

कार्य सम्पादन भईरहे को छ।

मात्र भाषा परीक्षामा सहभागी भई परीक्षा

सूची मध्येबाट छनौटको लागि 1,600

दिएका थिए र विभागले OMR Sheet

जनाको

को माध्यमबाट परीक्षा सं चालन गरे को

पठाईएकोमा मिति 2078/06/25 गते

थियो। भाषा परीक्षाको नतिजा विभागले

PIBA बाट बिद्युतीय चिठ्ठा गरी 1,175

उदाहरणीय

जना

स्वीकृत

इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार
केन्द्रमा पठाईने नेपाली सहायक कामदार
छनौट प्रकृयालाई व्यवस्थित तरिकाले
सम्पादन गर्न छु ट्टै वेव पोर्टल Foreign
Employment Recruitment Management

ढं गले
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भई

व्यवसायिक

सम्पन्न गरियो। अन्तरवार्ताबाट 1,600

को

आवेदन

दिनको

मिति

2078/079

7,019

गते

घण्टा

भित्र

प्रकाशन गरे को थियो।
नतिजा प्रकाशनको सूचनाका साथै

निर्माण गरी सोही पोर्टल मार्फ त तथ्यांक

शारीरिक परीक्षण (उचाई तथा तौल)

व्यवस्थित गरिएको छ।

तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण

इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार

इजरायल

इजरायलको

(PIBA)

दीर्घकालीन

गरियो। महिला 1,395 र पुरुष 644

स्यहार

गर्नलाई छनौट गरी सूची विभागमा प्राप्त
हुन आएको थियो। यस सम्बन्धी अन्य
बाँकी काम विभागबाट सम्पादन भइरहे का
छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको दाबी भुक्तानी विवरण
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि अनुसार सुविधा

त्रैमासिकसम्म औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व

भ ुक्तानी लिन अनलाइनमार्फ त भ ुक्तानीका लागि निवेदन

सुरक्षा योजनाको लागि रू. ६०८ लाख, दुर्घटना तथा

दिनुपर्ने र हरे क सुरक्षा योजनाको भ ुक्तानीका लागि

अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि रू. ५१ लाख, आश्रित

अलगअलग निवेदनका ढाँचा व्यवस्था गरिएको छ।

परिवार सुरक्षा योजनाका लागि रू. ७६ लाख, वृद्ध

औषधी उपचार वापतको रकम अस्पताललाई नै भ ुक्तानी

अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि रू. २,९४९ लाख गरी

दिइने र पेन्सन, प्रसुती बिदा, शिशु स्याहारलगायतका

जम्मा रु. ३,६८४ लाख भ ुक्तानी भएको छ।

सुविधा वापतको रकम योगदानकर्तालाई बैंक खातामार्फ त

माथि उल्लेखित दाबीहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै दाबी

भ ुक्तानी गरिने व्यवस्था छ। तथापि आ.व. २०७८/७९

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा

को प्रथम त्रैमासिकसम्म सं रचनात्मक तयारीका अभावले

परे को दे खिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा क्रमशः

गर्दा अधिकांश दाबी भ ुक्तानी म्यानुअल रूपमा गरिएको

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था

छ। अनलाइन र म्यानुअल रूपमा गरिएका सम्पूर्ण

सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना रहे का

दाबी भ ुक्तानी मध्ये आ.व. २०७८/७९ को प्रथम

छन्।

6

मा

केन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा काम

विभागले
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सूची

सामाजिक सुरक्षा
कोषमा सूचीकरण
र योगदान रकम
संकलन

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा
निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक
अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट
हाल सञ्चालनमा ल्याइएका
योजनाहरूमा औपचारिक क्षेत्रभित्र
निजी क्षेत्रलाई मात्र समेटिएकाले
अन्य क्षेत्रमा समेत चरणबद्ध
रूपमा प्रवेश गर्नु सं वैधानिक र
कानुनी मार्गदर्शन रहेको दे खिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको
कार्यान्वयनको अनुभव र
ँ ै भविष्यमा सबै
परिपक्वतासग
क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू
कोषबाटै सञ्चालन हुने विषय बनाइ
योगदानमा आधारित सामाजिक
सुरक्षा ऐनले पथप्रदर्शित गरे को छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा
सूचीकरण हुनका लागि सम्बन्धित
रोजगारदाता सर्वप्रथम सूचीकृत
हुनपु र्ने हुन्छ। तत्पश्चात् आफू
अन्तर्गत श्रमसम्बन्ध कायम भएका
सबै श्रमिकहरूको सूचीकरण
गर्नुपर्दछ। वि.सं . २०७५ मं सिर
११ गतेदेखि सं गठित निजी क्षेत्रका
प्रतिष्ठान र श्रमिकहरूलाई सामाजिक
सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्ने र
वि.सं . २०७६ श्रावण ०१ दे खि
योगदान रकम सं कलन गर्ने कार्य
निरन्तर रूपमा अगाडी बढिरहे को
छ। परिणामस्वरूप आ.व.
२०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक
सम्म १५,६६७ रोजगारदाता र
२,९१,८७२ योगदानकर्ता सूचीकृत
भएका छन् भने यस अवधिसम्म रू.
९,०३,५०,७०,६०४.२ योगदान
रकम सं कलन भएको छ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको एक झलक

वि.सं . २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको सं विधानले वैदेशिक रोजगारीलाई

शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति

गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको
ँ ी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदे शमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने
पूज
नीति अख्तियार गरे को छ।

सं विधानमा उल्लिखित नीति कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको परस्पर

सहयोग, समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीको

क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा, श्रम
ु को पहिचान, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर, सम्झौता कार्यान्वयनका
गन्तव्य मुलक

लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण र नियमन मार्फ त यो क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउँछ
भने विभिन्न स्वरूपमा रहे का निजी क्षेत्रले उक्त नीति र सम्झौता कार्यान्वयनको लागि

महत्वपूर्ण भ ुमिका निर्वाह गर्दछन्। "Mapping of Private Sector Entities Engaged in
Migration Related Initiative" विषयक एक अध्ययन अनुसार समग्र वैदेशिक रोजगार
व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत निजी क्षेत्रलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएको छ:

1. Recruitment Companies- वैदेशिक रोजगार ऐन, 2064 को दफा 11 बमोजिम
इजाजत प्राप्त सं स्था।, 2. Health Institutions- वैदेशिक रोजगार ऐन, 2064 को दफा
72 को स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सम्बन्धी कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट

3. Financial Institutions, 4. Money Transfer Operators, 5. Life Insurance companies, 6. Vocational/Technical Training Institutions,
7. Airline/Travel Agencies
मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य सं स्था।,

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउँदै वैदेशिक

रोजगारीबाट हुने आर्थिक तथा गैरआर्थिक लाभबाट गरिबी निवारण तथा राष्ट्रको दिगो

आर्थिक र सामाजिक विकासमा अधिकतम योगदान पुर्याउने वैदेशिक रोजगार नीति,
2068 को लक्ष्यलाई यथार्थमा परिणत गर्न तथा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा

दे खिएका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सं वाद, अन्तर्क्रि या र छलफलको

ु बिच आगामी दिनमा हुने श्रम
आवश्यकता पर्दछ। नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलक

सम्झौतालाई नेपाली नागरिकका हित अनुकूल बनाउन र व्यवसायीको सरोकारलाई उचित
मञ्च प्रदान गर्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा

निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक पहिलो अन्तर्क्रि या कार्यक्रम मिति 2078/06/18 मा
सम्पन्न गरे को छ।
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स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका विभिन्न
पक्षहरूबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक

सुरक्षा मन्त्रालयले मुख्यतया रोजगारी

(आन्तरिक र बाह्य), श्रम सम्बन्ध,
सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास र सेवा

प्रवाह जस्ता क्षेत्रमा नीति, कानूनको
निर्माण, भौतिक र मानवस्रोत साधनको
व्यवस्थापन

र

नियमन

लगायतका

कार्य गर्दछ। उक्त कार्य मन्त्रालय

मातहतका विभाग, महाशाखा, शाखा र

विभिन्न कार्यालयको एकीकृत पहल,
समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन हुँदै

स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूबारे लुम्बिनी
प्रदे शको बुटवलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमको झलक

आएको छ। मन्त्रालयको रोजगार
व्यवस्थापन

महाशाखा

अन्तर्गत

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाको

चालु आर्थिक वर्ष 207८/7९ को
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत
सातै प्रदे शका 200 वटा स्थानीय
तहमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका
विभिन्न

पक्षहरूबारे

अन्तर्क्रि या

कार्यक्रम रहे कोमा हालसम्म प्रदे श
नं

1

र

लुम्बिनी

प्रदे शमा

गरी

दुईवटा अन्तर्क्रि या कार्यक्रम सम्पन्न
गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित,

मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर

सरकार र अन्तर निकाय समन्वय,
सहकार्य र सहयोग अनिवार्य शर्त हो।

ु को पहिचान, श्रम
श्रम गन्तव्य मुलक

बजारको माग अनुसारको जनशक्ति
विकास
लागि

र

तीनै

सुरक्षित

तहका

आप्रवासनका
सरकारबीच

अवधारणात्मक, नीतिगत र व्यवहारिक
बुझाई र अभ्यासमा एकरूपता कायम

गर्नु तथा मन्त्रालयबाट भएका नीतिगत

कार्यको सं ञ्चार गर्नु यस अन्तर्क्रि या

कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहे को छ।
यसका अलवा यस कार्यक्रमका अन्य
उद्देश्य दे हाय अनुसार छन्:

1. नगर/गाउँपालिका

तहमा

जिम्मेवार

निर्वाचित

कर्मचारीहरूलाई

वै देशिक

जनप्रतिनिधि तथा सम्वद्ध अन्य

रोजगार व्यवस्थापनका सन्दर्भमा
नेपाल सरकारले लिएको नीति,

कार्यक्रम बारे जानकारी गराउनु,
ु सँग
2. विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलक
भएको द्धिपक्षीय श्रम सम्झौताबारे
जानकारी गराउनु, र

3. वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको
नियामक र कल्याणकारी पक्षबारे
विस्तृत रूपमा छलफल गर्नु।

सामाजिक सरु क्षा कोषका अन्तर्क्रियात्मक, सचेतना,
साक्षरता र प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू सम्पन्न
सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थलगत र भर्चुअल

दै निक, साप्ताहिक, मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र

द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय गरि १२९ वटा अन्तर्क्रि यात्मक

सूचीकरण, सुविधा दाबी भ ुक्तानी, रोजगारदाता

गरी यस आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र

वार्षिक रिपोर्टस नियमित रूपमा प्रकाशित गरे को छ।

कार्यक्रम सम्पन्न गरे को छ। त्यसै गरी विभिन्न ब्रोसर,

र योगदानकर्तालाई प्रमाणपत्र एवं परिचयपत्र उपलब्ध

लिफलेट, दोस्रो सं शोधन सहितको योजना सं चालन

गराउने कार्य, कलसेन्टरका क्रियाकलापहरू प्रविधिमैत्री
बनाउँदै FACE LESS सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा

कार्यविधि, FAQS, SCHEME FLEX, र CATEGORY
FLEX छपाई तथा प्रिन्ट गरि वितरण गरिनुका साथै

राखिएको छ।
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