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अबुधावी डायलगको छै ठौ ँ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता

सम्पादकीय
वैदेशिक

रोजगारीलाई

सुरक्षित,

व्यवस्थित

र मर्यादित बनाउँ दै यस क्षेत्रबाट आर्जित
ँ ीको उपयोग तथा श्रमको
सीप, प्रविधि र पूज
मर्यादित र सुरक्षित व्यवस्थापनबाट रोजगारी

सिर्जना, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका
लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको विकास

तथा श्रमको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा तथा
व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवर्द्धन र

बालश्रम निवारण जस्ता मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र

अन्तर्गतका विषयमा केन्द्रित रहे र सम्पादित
क्रियाकलापहरूको बारे मा सरोकारवालाहरूलाई
जानकारी

उपलब्ध

त्रैमासिक/चौमासिक

गराउन

मन्त्रालयबाट

बुलेटिनहरू

प्रकाशित

गर्ने गरिएको छ । सुशासन (सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हक
सम्बन्धी ऐन, २०६४ समेतले

मार्गप्रशस्त

गरे को सरोकारवालाहरूलाई सुसूचित बनाउने,
सार्वजनिक

निकायबाट

सम्पादित

काममा

पारदर्शीता कायम गर्ने तथा नागरिकको सूचनामा

सहज पहुँच स्थापित गराउने एक महत्वपूर्ण
माध्यमका
प्रकाशित

रूपमा

हुने

सार्वजनिक

जानकारीमूलक

बुलेटिनहरूलाई लिने गरिन्छ ।
मन्त्रालयले

निकायबाट

पुस्तिका/

माननीय श्रम, रोजगार तथा
सामाजिक

मन्त्रालयका

थियो ।सोही कार्यको निरन्तरता स्वरूप चालु
आ.व.को कार्तिक दे खि माघसम्मको अवधिमा

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सम्पादित
क्रियाकलाप

समावेश गरी

एवं गतिविधिहरूको

जानकारी

श्रम तथा रोजगार बुलेटिन वर्ष ४,
अंक २ प्रकाशन गरिएको छ।यस बुलेटिनको
प्रकाशनबाट

मन्त्रालयले

सम्पादन

गरे का

कार्यहरूको बारे मा सहज रूपमा जानकारी

उपलब्ध हुने तथा मन्त्रालयबाट सम्पन्न हुने
क्रियाकलापलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउन

सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तुत
बुलेटिन तयारीमा सं लग्न सबैलाई सम्पादन

मण्डल हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ।धन्यवाद !

श्री

डा. थानेश्वर भ ुसाल सहितको
प्रतिनिधिमण्डलले

मिति

2078/07/07

दे खि

2078/07/12 (अक्टोवर

२५ दे खि २९, 2021) सम्म

अबधु ावी डायलगको छै ठौं मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउनु हुदँ ै माननीय मन्त्री श्री कृ ष्ण कुमार श्रेष्ठ,
सचिव श्री सरू ्यप्रसाद गौतम तथा उपसचिव डा.थानेश्वर भसु ाल ।

युएईको दुबईमा आयोजना भएको अबुधाबी डायलगको छै ठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता
जनाएको थियो।

उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाली राजदूतावास, अबुधाबीबाट महामहिम राजदूत श्री कृष्णप्रसाद ढकाल

र श्रम काउन्सेलर श्री निर्मला थापाले समेत सहभागिता जनाउनु भएको थियो।सो बैठकलाई विशेष
सम्बोधन गर्दै माननीय मन्त्रीज्यूले दे हायका पाँच विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियोः

1=
2=

वैदेशिक रोजगारीमा गई स्वदे श फर्के का कामदारहरूलाई स्वदे शमा नै पुनःएकीकरण गर्न
सहयोग गर्ने,

ु
स्वच्छ रूपमा कामदार भर्ना प्रकृया सुनिश्चित गर्न कामदार पठाउने मुलक
र गन्तव्य
ु बिच सहकार्य गर्ने,
मुलक

3= आप्रवासी श्रमिकहरूको कार्यस्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने,
4= आप्रवासी श्रमिकले सिकेको सीपको पहिचान गरी उनीहरूलाई उपयुक्त काममा मात्र लगाउने,
र

कामदारको न्यूनतम तलबमान बढाउने विषयमा ध्यान दिने ।

छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

सुशासन प्रवर्द्धनमा टे वा पुर्याउने उद्देश्यले चालु

श्रम तथा
रोजगार बुलेटिन वर्ष ४, अंक १ प्रकाशन गरिएको

सचिव

सूर्यप्रसाद गौतम र उपसचिव

बारे मा पारदर्शी रूपमा जानकारी उपलब्ध गराई
आ.व.को प्रथम त्रैमासिकमा समेत

श्री

कृष्ण कुमार श्रेष्ठको नेततृ ्वमा

5=

सम्पादन गरे का क्रियाकलापका

सुरक्षामन्त्री

ु
सं यक्त

सम्बन्धी

राष्ट्र

उच्च

सं घीय

मानव

आयुक्तको

अधिकार

कार्यालयले

जारी गरे को व्यवसाय र मानव अधिकार
(Business and Human Rights)

सम्बन्धी

मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई नेपालको सापेक्षतामा

कार्यान्वयन गर्न छु ट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजना
बनाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयका
सहसचिवको

सं योजकत्वमा

सरोकारवाला

मन्त्रालय तथा निकायहरूको प्रतिनिधि समेत
सम्मिलित कार्ययोजना निर्माण समिति मिति
२०७८/01/02 मा गठन भएको थियो।
उक्त समितिले तयार गरे को कार्ययोजनाको

प्रारम्भिक मस्यौदा उपर सरोकारवालासँग
राय/सुझाव सं कलन गर्ने उद्देश्यले प्रदे श नं

१, मधेश प्रदे श, गण्डकी प्रदे श, लुम्बिनी
प्रदे श, कर्णाली प्रदे श र सुदरु पश्चिम प्रदे शमा
विभिन्न

मितिमा

प्रदे शस्तरीय

अन्तरक्रिया

कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।अन्तरक्रिया
कार्यक्रममा

समितिका

सदस्यहरूको

अतिरिक्त उद्योग वाणिज्य महासं घ, चेम्बर
अफ कमर्स, उद्योग परिसं घ, बार एसोसियन,

पत्रकार महासं घ, ट्रेड युनियन लगायत सं घ
तथा

प्रदे श

निकायका

मातहतका

विभिन्न

प्रतिनिधिहरूको

रहे को थियो।अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट प्राप्त
पृष्ठपोषणलाई समावेश गरी कार्ययोजनाको
अन्तिम

मस्यौदा

रहे को छ ।

तयार

हुने

सरं क्षकtyf
श्री एकनारायण
श्री रामचन्द्र ढकाल सहसचिव- संयोजक, श्री दिपेन्द्र पौडेल उपसचिव- सदस्य श्री विष्णु लामिछाने उपसचिव- सदस्य
>d
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ु

सरकारी

सहभागिता

चरणमा

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति
(MDAC) को बैठक तथा त्रैमासिक समीक्षा सम्पन्न

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) तथा प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकको झलक ।

माननीय
सुरक्षा

श्रम,

मन्त्री

रोजगार

श्री

कृष्ण

तथा

सामाजिक

कुमार

श्रेष्ठको

अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या
समाधान

समिति

(Ministerial Develop-

ment Action Committee- MDAC) तथा

दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक मिति
वि.सं . २०७८ माघ २७ मा मन्त्रालयको
सभाहलमा

मन्त्रालयका

सम्पन्न

सचिव,

भयो।कार्यंक्रममा

महाशाखा

प्रमुखहरू,

मातहत निकायका प्रमुखहरू, उपसचिवहरू,

शाखा अधिकृत लगायतको उपस्थिति रहे को

निकायहरूबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा
सुझावको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो।

वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली

(FEIMS) को स्तरोन्नती, श्रम वजारको माग
बमोजिम दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिको विकास
गर्न नमूना तालिम केन्द्र स्थापनाको कामलाई

अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गर्ने, श्रमिक
अस्पताल

स्थापनाको

कामलाई

अगाडि

बढाउने लगायतका निर्णय उक्त बैठकले
गरे को थियो।

थियो। समीक्षा बैठकमा माननीय मन्त्री,

यसअघि मिति वि.सं . २०७८ कार्तिक २३ मा

मन्त्रालयका

विभागीय

मन्त्री श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा

अर्थ मन्त्रालय र सं घीय मामिला तथा सामान्य

समिति (Ministerial Development Action

अन्तर्गतबाट

प्रगति समीक्षा बैठक मन्त्रालयको सभाहलमा

राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य,

माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव,

मन्त्रालयस्तरीय

प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले मन्त्रालय

Committee- MDAC) तथा प्रथम त्रैमासिक

टिप्पणी

सम्पन्न

सचिव,

सहसचिव,

सम्पादित

प्रगति

गर्नुभयो।बैठकबाट

सम्बन्धमा

सहभागीहरूले

भएको

विकास

थियो।

समस्या

उक्त

समाधान

बैठकमा

राख्नुभएको धारणा र दिनुभएको उपयुक्त

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट आ.व.

आगामी दिनहरूमा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका

सम्पादन भएका कार्यक्रम/आयोजनाहरूको

सुझावलाई

हार्दिकताका

साथ

ग्रहण

गर्दै

२०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा

प्रगति

समीक्षा

गरिएको

थियो।

उक्त

समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय र मातहतका

निकायको चालु आ.व. २०७८/७९ को प्रथम
त्रैमासिक अवधिमा तोकिएका लक्ष्य, प्रगति एवं

उपलब्धि, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था,
कार्यान्वयनमा

आईपरे का

समस्या, च ुनौति

र त्यसको समाधानका विषयमा सम्बन्धित

निकायहरूबाट गरिएका पहलकदमीको प्रगति
स्थिती

प्रस्तुत

मन्त्रालयका

भएको थियो।

सचिव,

महाशाखा

कार्यक्रममा

प्रमुखहरू,

मातहत निकायका प्रमुखहरू, उपसचिवहरू,
शाखा

अधिकृत

रहे को थियो।

लगायतको

उपस्थिति

उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालय र अन्तर्गतका
निकायबाट

सम्पादित

कार्यहरूको

प्रगति

सम्बन्धमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूले

धारणा तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको
थियो।कार्यक्रममा
सचिवज्यूले

आगामी

माननीय
दिनमा

मन्त्री

सम्पादन हुने कार्यलाइ च ुस्त बनाउन विभिन्न
निर्देशन दिनुभएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण, योगदान रकम संकलन र दाबी भुक्तानीको विवरण
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हाल सञ्चालनमा ल्याइएका योजनाहरूमा

र श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सू चिकृत गर्ने र वि.सं .

समेत चरणबद्ध रूपमा प्रवेश गर्नु सं वैधानिक र कानुनी मार्गदर्शन रहे को

रूपमा

औपचारिक क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई मात्र समेटिएकाले अन्य क्षेत्रमा

दे खिन्छ। सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुभव र
परिपक्कतासँगै भविष्यमा सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू
कोषबाटै सञ्चालन हुने विषय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
ऐनले पथप्रदर्शित गरे को छ।

२०७६ श्रावण ०१ दे खि योगदान रकम सं कलन गर्ने कार्य निरन्तर
अगाडि

बढिरहे को

छ।परिणामस्वरूप

कोषको

स्थापना

कालदे खि आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सम्म 16,289
रोजगारदाता र 3,05,103 योगदानकर्ता सू चीकृत भएका छन्।

यस अवधिसम्म रू. 12,05,70 लाख योगदान रकम सं कलन
भएको छ भने विभिन्न योजना अन्तर्गत जम्मा रु. 62,49 लाख

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सू चीकरण हुनका लागि सर्वप्रथम सम्बन्धित

ु नी भएको छ। औषधी उपचार बापतको रकम अस्पताललाई
भक्ता

सम्बन्ध कायम भएका सबै श्रमिकहरूको सू चीकरण गर्नुपर्दछ।

ु नी
सुविधा बापतको रकम योगदानकर्तालाई बैं क खातामार्फ त भक्ता

ु र्ने हुन्छ। तत्पश्चात् आफू अन्तर्गत श्रम
रोजगारदाता सू चीकृत हुनप

ु नी दिइने र पेन्सन, प्रसुति बिदा, शिशु स्याहारलगायतका
नै भक्ता

वि.सं . २०७५ मं सिर ११ गते दे खि सं गठित निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान

गरिने व्यवस्था छ।
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र

मन्त्रालयबाट
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आ.व.२०७८/७९ काे दोश्रो त्रैमासिक अवधिमा सामाजिक सरु क्षा कोषको दावी भुक्तानीको अवस्था

आ.व.२०७८/७९ को दोश्रो त्रैमासिक अवधिमा सामाजिक
सरु क्षा कोषमा आवद्धताको अवस्था:
सूचीकरण

औषधी उपचार ,स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना

आवद्धताको अवस्था

रोजगारदाता (जना)

६६२

योगदानकर्ता (जना)

१७१३४

योगदान रकम सं कलन(रु.)

दावी भ ुक्तानी रकम (लाख)

सामाजिक सुरक्षा योजना

३१५५४ लाख

२४२

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना

२६

आश्रित परिवार सुरक्षा योजना

७९

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना

२२१६

जम्मा

२५६५

सामी तेस्रो चरणको प्रगति समीक्षा सम्पन्न
गण्डकी

प्रदे श

सञ्चालित

अन्तर्गतका

सुरक्षित

जिल्लाहरूमा

आप्रवासन

भएको बताउनुभयो।उहाँले सबै सम्बन्धित

(सामी)

सरोकारवालाहरूले सोही बमोजिम जिम्मेवारी

परियोजनाको प्रगति समीक्षा तथा भावी योजना

ग्रहण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम गत पौष २९ र

स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडीसीका

३० गते माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
सुरक्षा

मन्त्री

कृष्ण

श्री

कुमार

प्रतिनिधि

श्रेष्ठको

प्रमुख आतिथ्यता तथा मन्त्रालयका सचिव

सहयोग

श्री एकनारायण अर्यालज्यूको अध्यक्षतामा

व्यक्त

पोखरामा आयोजना भएको थियो।

र

प्रदे श

मन्त्रीज्यूले परियोजनाको दीगोपनाको निम्ति

तिनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य
हुनपर्ने र स्थानीय तहले कार्यक्रमको लागि

आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा समावेश

गर्दै बजेट पनि विनियोजन गर्दै लै जानुपर्नेमा
जोड दिनुभएको थियो ।
मन्त्रालयका

सचिव

एकनारायण

सामाजिक सरु क्षा कोष सम्बन्धी
अन्तरक्रियात्मक, सचेतना, साक्षरता र
प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू सम्पन्न

सामी परियोजनाको तेस्रो चरणको प्रगति
समीक्षामा आफ्नो धारणा राख्नुहँद
ु ै माननीय
ु एका
मन्त्रीज्यू तथा कार्यक्रममा सहभागी हुनभ
मन्त्रालयका सचिवज्यू।

अर्यालज्यूले परियोजनामा नेपाल सरकारको

पनि बजेट रहे को र नेपाल सरकारको वित्तीय
हुने हुँदा यो परियोजना नेपाल सरकारको

सुरक्षामन्त्री

अवधिभित्र द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय गरि ६५

जिल्लाको व्यास नगरपालिका

छ। त्यसै गरी विभिन्न ब्रोसर, लिफलेट, दोस्रो

केन्द्र भ्रमण गर्नुभएको छ ।

स्थित सामीको आप्रवासी स्रोत

सं शोधन सहितको योजना सञ्चालन कार्यविधि,

पौष

गरे को छ।सूचीकरण, सुविधा दाबी भ ुक्तानी,
रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई प्रमाणपत्र एवं

परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्य, कलसेन्टरका
क्रियाकलापहरू
LESS सेवा

राखिएको छ।

प्रविधिमैत्री
प्रवाहलाई

बनाउँ दै FACE
प्राथमिकतामा

>d tyf /f]huf/ a'n]l6g

गण्डकी प्रदे शका स्थानीय तहका

प्रमुख,

उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा,
सं स्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास

मन्त्रालय, गण्डकी प्रदे शका सचिव, जिल्ला

प्रशासन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख जिल्ला
अधिकारीहरूको उपस्थिति रहे को थियो ।

कुमार

श्री

वटा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरे को

वार्षिक रिपोर्टहरू नियमित रूपमा प्रकाशन

कार्यक्रममा परियोजना कार्यान्वयन भएका

तनहुँ

गरी यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक

साप्ताहिक, मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र

एकाई प्रतिबद्ध रहे को बताउनु भयो ।

माननीय श्रम, रोजगार तथा
कृष्ण

तथा प्रिन्ट गरी वितरण गरिनुका साथै दै निक,

धारणा

परियोजना

पौष महिनाको दोस्रो साता
सामाजिक

र CATEGORY FLEX छपाई

भएको

।त्यसै गरी

माननीय मन्त्रीज्यूद्वारा आप्रवासी स्रोत केन्द्रको भ्रमण

सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थलगत र भर्चुअल

FAQS, SCHEME FLEX,

प्रतिवद्ध

सहयोग उपलब्ध गराउन परियोजना सहयोग

व्यवस्थापन प्रणाली मार्फ त बजेट व्यवस्थापन
श्री

एसडीसी

गर्नुभयो

गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका निम्ति प्रावधिक

सरकारसँग

सहकार्य गर्ने बताउनुभएको थियो ।माननीय

परियोजनाको

परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सं घीय
स्थानीय

यादवले

सहयोग एकाईको टिम लिडर सीता घिमिरे ले

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै माननीय मन्त्रीज्यूले
सरकारले

सं गिता

निरन्तरताको लागि स्वीस सरकार विकास

९

माननीय
केन्द्रको

श्रेष्ठले

गतेको

मन्त्रीज्यूले

काम

भ्रमणमा

स्रोत

कारबाहीका

तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका स्थित सामीको आप्रवासी स्रोत केन्द्रको
भ्रमणका क्रममा माननीय मन्त्रीज्यू ।

सम्बन्धमा ब्रिफिङ्ग लिनुभएको थियो ।साथै

वै देशिक

रोजगारीमा

जाने

सम्भावित

अधिकारीको समन्वयमा समाधान हुन नसकेका

आवश्यक विषयहरूमा सू चना दिने काम

रोजगार विभागमा सिफारिस गर्न समेत निर्देशन

रोजगारसँग सम्बन्धित से वा तथा सुविधाका

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला

ब्यक्तिहरूलाई वै देशिक रोजगार सम्बन्धी

ठगीका मुद्दाहरू छिटो भन्दा छिटो वैदेशिक

गर्दछन्।स्रोत

दिनुभएको थियो ।

बारे मा व्यक्तिहरूलाई जानकार बनाई ती

सामीको

आप्रवासी

स्रोत

केन्द्रहरूले

केन्द्रहरूले

वै देशिक

सुविधा प्राप्त गर्न सहयोग तथा सहजीकरण
गर्दछन् ।
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नेपाल-कतार संयुक्त
कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न

सामी परियोजनाको समयावधि थप गर्ने तयारी
सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) नेपाल सरकार र स्वीस सरकार

बीचको द्विपक्षीय परियोजना हो।यो परियोजना श्रम, रोजगार तथा
सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूको नेततृ ्वमा सं चालित
छ। परियोजनालाई स्वीस सरकार विकास सहयोगको तर्फ बाट
हे ल्भेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईरहे को छ ।यसले

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी जानकारी तथा सचेतना अभिवृद्धि,

प्रस्थान पूर्वको सीपमूलक तालिम, कानूनी सहयोग र न्यायमा पहुँच,
मनोसामाजिक परामर्श तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी काम गर्दछ ।
वै देशिक
ु कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएपश्चात सामुहिक
नेपाल-कतार सं यक्त

रोजगारीलाई

सुरक्षित,

व्यवस्थित

र

मर्यादित

बनाउने

उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार र स्वीच सरकार बीचको द्विपक्षीय

तस्बिर लिने क्रममा बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरू।

सम्झौता बमोजिम वि.सं . २०६७ (सन् २०११) दे खि श्रम, रोजगार

नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच सन् 2005 मा सम्पन्न

धे रै सं ख्यामा वै देशिक रोजगारीमा जाने क्रम दे खिएका जिल्ला तथा

ु
द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको दफा १४ मा उल्लिखित सं यक्त
कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई वर्षमा पक्ष राष्ट्रले आयोजना गर्ने
प्रावधान बमोजिम सन् 2019 को चौथो बैठक कतार सरकारले

आयोजना गरे को र पाँचौ बैठक मं सिर 16 दे खि 17, 2078
तदनुसार डिसेम्बर 2 दे खि 3, सन् 2021 सम्म नेपाल सरकारले
आयोजना गरे को छ।

उक्त बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फ बाट सहसचिव श्री बिनु
बज्राचार्य कँ ु वर तथा कतार सरकारको तर्फ बाट Undersecretary

तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अगुवाईमा तुलनात्मक रूपमा

स्थानीय तहहरूमा सामी परियोजना सञ्चालनमा रहे को छ ।सो
परियोजना वि.सं . २०६७ माघबाट पहिलो चरणमा खोटाङ्ग र सर्लाही

जिल्लामा पाईलट परियोजनाका रूपमा सुरु भई वि.सं . २०७०
असारसम्म सञ्चालनमा रहे को थियो ।परियोजनाको दोस्रो चरण
वि.सं . २०७० श्रावणबाट वि.सं . २०७५ भाद्रसम्म सञ्चालनमा रहे को
ु का काठमाडौं र उपत्यका बाहिरका
थियो। दोस्रो चरणमा मुलक

१८ वटा जिल्लामा परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा
रहे का थिए।

Mr. Mohammed Hassan M H Alobaidli को नेततृ ्वमा गठित वार्ता

हाल सञ्चालनमा रहे को परियोजनाको तेस्रो चरणको समयावधि (वि.सं .

संशोधन र परिमार्जन गरी स्तरोन्नती गर्ने विषयमा सहमति

यो चरणमा परियोजना अन्तर्गत विभिन्न ३८ जिल्लाका १५२ स्थानीय

समितिले विद्यमान श्रम सम्झौताका विविध आयाममा समयसापेक्ष
गरे को छ।

उक्त बैठकमा दुई दे शका पदाधिकारीबीच दे हायका एजेण्डामा
वार्ता तथा छलफल भएको थियो।

तहहरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहे का छन् । परियोजनाको अवधि
आगामी वर्ष समाप्त हुने हुँदा सोको आन्तरिकीकरण तथा दीगोपनाको

लागि परियोजना निर्देशक समिति (Project Steering Committee) को

मिति २०७८/08/08 को बैठकबाट परियोजनाको समयावधि दुई
वर्ष थप गर्ने निर्णय भए बमोजिम समयावधि थपको लागि परियोजना

एजेण्डा
1.

२०७५ भाद्र दे खि वि.सं . २०७९ असारसम्म) ४ वर्षको रहे को छ ।

Review of the Implementation of the MoU 2005. Lead

दस्तावेज (Project Document) तयार गर्ने कार्य भईरहे को छ।

by Nepal
2.

The mechanism of recruiting domestic workers. Lead by
Qatar

3.

Collaboration for producing skilled workers based on the
demand of Qatari Market. Lead by Nepal

4.

The mechanism of recruiting farm workers- the farms.
Lead by Qatar

5.

Collaboration for Reintegration of Returnee Migrant
Workers from Qatar. Lead by Nepal

6.

Impact of Covid-19 Pandemic on Nepali Workers in the
state of Qatar. Lead by Nepal

उल्लिखित

एजेण्डामा

भएको

दफाबार

छलफलबाट

नेपाल

सरकारको नेततृ ्वमा विद्यमान श्रम सम्झौताको पुनर्लेखन, नेपाली

नागरिकलाई घरे ल ु श्रमिकको रूपमा कतारी श्रम बजारमा भर्ना

गर्ने सम्बन्धमा कतार सरकारबाट मस्यौदा समझदारीपत्र प्रस्ताव,

कतारी श्रम बजारको माग अनुसारको दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति
विकासमा कतार सरकारको आबद्धता तथा कतारबाट फर्क ने

नेपाली नागरिकका लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रममा लगानीजस्ता
विषयमा द्विपक्षीय सहमति भएको छ।

4

नेपाल-संयुक्त अरब इमिरेट्स संयुक्त
कार्यसमिति बैठकको तयारी बैठक सम्पन्न
ु अरब इमिरे ट्स सरकारबीच सन् २०१९ मा भएको
नेपाल सरकार र सं यक्त
ु
द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रको दफा ७ बमोजिमको सं यक्त
कार्यसमितिको
युएईमा

हुने

आगामी

बैठकको

तयारी

सम्बन्धमा

सरोकारवालाहरूसँग

अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मिति २०७८ माघ २५ गते मं गलबार सम्पन्न भएको।
कार्यक्रममा माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू,

सहसचिवहरू, महानिर्देशक लगायत मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरू,
वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरू तथा सञ्चारकर्मीहरू
समेत करिब ६० जनाको उपस्थित रहे को थियो।

ु मा
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा उक्त मुलक
कार्यरत नेपालीको हकहित, बीमा लगायत सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको

सिलसिलामा मृत्यु हुनेहरूको मृत्यु प्रमाणपत्र सम्बन्धी विद्यमान समस्या,
रोजगारी पश्चात स्वदे श फर्क ने नेपाली नागरिकको पुनःएकीकरणमा उक्त
ु को योगदानको विषय लगायतका सवालहरू आसन्न सं यक्त
ु कार्य समिति
मुलक
बैठकमा उठाउनुपर्ने भनी सरोकारवालाहरूबाट सुझाव प्राप्त भएको थियो।

>d tyf /f]huf/ a'n]l6g

नयाँ विषयहरूमा सामीको निःशुल्क एक महिने तालिम

सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियाेनाले खाने बस्ने
सुविधा सहित एक महिने निःशुल्क आवासीय
सीप तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सामी

परियोजनाले माघ १८ दे खि थप विषयहरूमा
प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउने भएको

छ। विदे शमा माग भएका किचेन हे ल्पर,
हाउस

किपिङ्ग/क्लिनर, स्टिल

इन्डष्ट्रियल

इलेक्ट्रिसियन, पाइप

फिक्सर,
फिटर,

ब्लक मेसन, र अब्रेसिभ ब्लास्टिङ्ग तथा स्प्रे
पेन्टिङ्ग गरी थप सात विषयहरूमा तालिम

सञ्चालन गर्ने भएको हो। हाउस किपिङ्ग/
क्लिनर तालिम भने महिलाहरूको लागि मात्र
उपलब्ध हुनेछ ।
नयाँ

तालिमको

लागि

बोलपत्र

आव्हान

गरी छ वटा तालिम प्रदायक सं स्थाहरूको
छनोट गरिएको छ।किचेन हे ल्पर सम्बन्धी
तालिम
एक

काठमाडौंका

तालिम

दुई

र

केन्द्रहरूमा

पोखरास्थित
सञ्चालन

हुनेछन् भने हाउस किपिङ्ग/क्लिनर सम्बन्धी
तालिमको

लागि

पोखरास्थित

केन्द्र छनोट भएको छ।

तालिम

इन्डष्ट्रियल इलेक्ट्रिसियनको लागि बुटवल र

नि:शुल्क तालिम लिँदै प्रशिक्षार्थीहरू ।

जनकपुरका तालिम केन्द्रहरू छानिएका छन् ।

पाइप फिटर, ब्लक मेसन, र अब्रेसिभ ब्लास्टिङ्ग

तथा स्प्रे पेन्टिङ्ग र स्टिल फिक्सर सम्बन्धी
तालिम काठमाडौंमा उपलब्ध हुनछ
े ।

सामीले निषेधाज्ञाका कारण स्थगित गरे को
तालिम कार्यक्रम गत भाद्र महिनादे खि सुचारु
गरे को थियो

यसरी सञ्चालित तालिममा

इलेक्ट्रिसियन विषयको तालिम लिँदै प्रशिक्षार्थीहरू।

पुरुषहरूका लागि स्काफोल्डिङ्ग, मेसन, गार्मेन्ट
मेसिन

अपरे टर, प्लम्बर, सटरिङ्ग

कार्पेन्टर

सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी समेत समेटिने

र महिलाको लागि गार्मेन्ट मेशिन अपरे टर

छ।तालिमको

सम्बन्धी विषयहरू रहे का छन् ।

वै देशिक

छन् ।

तालिममा जीवन उपयोगी सीप र स्वास्थ्य

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस मनाइयो

पाठ्यक्रमहरू

रोजगार बोर्डद्वारा स्वीकृत भई लागू भएका

शीघ्र प्रत्युत्तर टोली (RRT) परिचालन
कार्यविधि, २०७८ स्वीकृ तिको तयारी
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र
मर्यादित बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
सुरक्षा मन्त्रालयबाट शीघ्र प्रत्युत्तर टोली Rapid
Response Team (RRT) परिचालन कार्यविधि,
2078 को मस्यौदा तयार भएको छ ।मस्यौदा
स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपूर्व यस सम्बन्धमा
राय सं कलन गर्ने कार्य भईरहे को छ।

ReMi परियोजना
संचालनको तयारी

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउने क्रममा।

"सचेत, सीपमूलक र सुरक्षित रोजगार, मर्यादित श्रम आप्रवासनको मूल आधार" भन्ने नारा
सहित सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना लागू भएका ३७ जिल्लाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय
आप्रवासी कामदार दिवस २०२१ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाईयो ।

परियोजना लागू भएका ३७ जिल्लाका १४८ स्थानीय तहका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको

सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमका साथ दिवस मनाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । विगत
केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौं तथा सीमित जिल्लाहरूमा मनाईने गरे को आप्रवासी
कामदार दिवस मनाउने क्रमले व्यापकता पाउँ दै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्के का नेपाली नागरिकहरूको
आर्थिक तथा सामाजिक पुन:एकीकरणका लागि
सहयोग

पुर्याउने

उद्देश्यले

नेपाल

सरकार

र

स्वीस सरकारको समझदारीमा Reintegration of
Returnee Migrants (ReMi) परियोजना सञ्चालन
हुन लागेको छ ।उक्त कार्यक्रमको परियोजना
दस्तावेज (Project Document) को मस्यौदा तयार

भई आवश्यक कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा

आप्रवासी कामदार दिवस, २०२१ मनाउन स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण अगुवाई तथा

पठाईएको छ ।अर्थ मन्त्रालयबाट परियोजना

स्तरमा सचेतना विस्तार, सरोकारवालाहरू बीच अन्तरक्रिया, लक्षित परिवारलाई सामाग्री

अघि बढ्नेछ ।

पहलहरू रहे को थियो । आप्रवासी कामदार दिवस मनाउने क्रममा विशेष गरी स्थानीय

सं चालनको लागि द्विपक्षीय समझदारीको कार्य

सहयोग लगायतको कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए ।
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सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनमा सधु ार गर्न
मन्त्रालयबाट २५ बदुँ े निर्देशन जारी

चालु आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका
लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको विवरण:
वैदेशिक रोजगारीमा

क्र.स.

पुरुष

जाने प्रक्रिया

महिला

जम्मा

1.

सं स्थागत रूपमा

85,222

6,710

91,932

2.

व्यक्तिगत रूपमा

3,875

1,137

5,012

3.

व्यक्तिगत- वैधानिकीकरण

3,076

487

3,563

4.

पुन: श्रम स्वीकृति Faceless

29,289

1,043

30,332

5.

पुन: श्रम स्वीकृति Offline

60,876

4,181

65,057

जम्मा

मन्त्रालय मातहतका वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम, तथा व्यवसायजन्य
सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहचल एवं जिल्ला स्थित श्रम
तथा रोजगार कार्यालहरूलाई त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरी

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक/कामदारलाई बिना झन्झट आधुनिक
प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट श्रमिक/कामदार एवं

सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी सकारात्मक सोचका साथ सेवा प्रदान

गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयबाट मिति २०७८/०९/२० मा २५

1,82,338 13,558 1,95,896

ँ े निर्देशन जारी भएको छ ।
बुद

हाल अनलाइन र म्यानुअल दुवै तरिकाबाट काम गर्दा सेवा प्रवाहमा

श्रमिक अस्पताल स्थापनाको तयारी

दोहोरोपना दे खिएकोले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई

ु को आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारको रूपमा रहे का
मुलक

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (FEIMS) मार्फ त गर्ने गरी

लाखौं श्रमिकको सहज, सर्वसुर्लभ र सहुलियत दरमा स्वास्थ्य

विभागले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, सबै प्रकारका सेवालाई Faceless,

उपचारको व्यवस्था मिलाउन र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको

Cashless र Paperless बनाउने, सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी

प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि

सेवा प्रवाहका हरे क चरण र प्रक्रियामा बिचौलिया वा दोस्रो पक्षको

अवधारणापत्र तयार भएको छ ।अवधारणपत्रको जगमा रही

सहयोग लिनै नपर्ने गरी सेवालाई सरलीकरण गर्ने, सेवाग्राहीलाई कार्यालय

श्रमिक अस्पताल निर्माणको आवश्यकता, सान्दर्भिकता, सम्भावित

र कर्मचारी मार्फ त नै आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने, नागरिक

लाभग्राहीको आँकलन, अस्पताल निर्माण र सञ्चालनको आर्थिक,

सहायता कक्ष (Help Desk) को व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई सहयोग र

भौतिक, मानवीय तथा व्यवस्थापकीय पक्ष लगायतका विषयमा
सम्भाव्यता

अध्ययन

गर्न

यस

मन्त्रालयका

सहजीकरण गर्ने, कार्यालयमा कुनैपनि प्रकारको गैरकानूनी लेनदे न वा

सहसचिवको

स्वार्थको द्वन्दको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने, कार्यालय प्रमुखको अगुवाईमा

सं योजकत्वमा सरोकारवाला निकाय र क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व

सदाचारिता र निष्ठा कायम गरी सदाचार प्रवर्द्धनमा जोड दिने, विभागीय

सहितको अध्ययन कार्यदल समेत गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिएको

प्रमुख/कार्यालय प्रमुख पूर्ण अनुशासन र आचारणमा रहने, कार्यालय

छ।साथै श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्न सै द्धान्तिक स्वीकृत लिन

प्रमुखले अघि सारे का सुधारका कार्यमा सहयोग नगर्ने, विभिन्न बहाना गर्ने,

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव समेत पेश भैसकेको अवस्था

काम भन्दा अन्य कुरामा ध्यान दिने, Chain of Command मा नरहने

छ।यस कार्यलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले

कर्मचारीको विवरण तत्काल विभाग वा मन्त्रालयमा पठाउने लगायतका

प्राथिमकता लिई कार्य अघि बढाइरहे को छ।

सुधार लक्षित निर्देशनहरू मातहतका निकायलाई भएका छन् ।

काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारीहरूसँग भर्चुअल बैठक सम्पन्न
मिति

2078/08/28

मन्त्रालयका

अर्यालज्यूको
ु
सं यक्त

अरे बिया,

सचिव

अरब

बहराईनमा

उपस्थितिमा

श्री

इमिरे ट्स,

मलेसिया,

कार्यरत

दिन

एकनारायण

दक्षिण

कुवेत,
श्रम

गतेका

कोरिया,

कतार, साउदी
ओमान

काउन्सेलर

र

र

सहचारीसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम
आयोजना गरिएको थियो।उक्त कार्यक्रममा
सचिवज्यूबाट उपस्थित प्रतिनिधिलाई दे हायका

विषयमा आफ्नो प्रस्तुति, विचार र धारणा राख्न
निर्देशन दिनु भएको थियो।

प्रस्तुति, विचार र धारणा राख्नुपर्ने विषय
1. द्विपक्षीय
अवस्था,

श्रम

सम्झौता

कार्यान्वयनको

2. द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको मस्यौदा आदान प्रदान
भएको मुलुकमा सम्बन्धित देशको धारणा,

ु मा नेपाली नागरिक
3. श्रम गन्तव्य मुलक
विशेषगरी घरे ल ु श्रमिकको रूपमा कार्यरत
नागरिकको अवस्था र नेपाल सरकारले
आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, र

4.श्रम काउन्सेलर र सहचारीले भोगिरहे का

6

उल्लिखित

आयाम श्रम कुटनीति भएको हुनाले सदै व

काउन्सेलर र सहचारी गरी बाह्र जनाले

• बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै सार्वजनिक सेवा

जानकारी गराउनु भएको थियो। करिब

विभिन्न तहको साक्षरता अवस्था भएका र

समस्या

लगायत

विषयमा

निर्देशनको परिधिमा रही आठवटा दे शका
आफू
३

कार्यरत

घण्टा

दे शको

सम्म

वस्तुअवस्थाबारे

चलेको

अन्तरक्रिया

कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीले सम्बन्धित

दे शमा कार्यरत नेपाली नागरिकको समग्र
वस्तु अवस्था, दूतावासमा उपलब्ध साधन-

स्रोतको सीमितता, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको
मस्यौदा,

सङक्रमित

कोभिड-१९
र

मृत्यु

महामारीबाट

भएका

नेपालीको

सं ख्या जस्ता विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखे

पश्चात सचिवज्यूले दे हायको निर्देशन सहित

प्राथकितामा राख्नुपर्छ।

प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सक्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि इच्छुक नेपाली
नागरिकले सहज, सरल प्रक्रिया र सुलभ
लागतमा श्रम स्वीकृती र पुन: श्रम स्वीकृति
लगायतका सबै कार्यलाई प्रविधि र सेवाग्राही

मैत्री बनाउँदै लैजान आवश्यक नीति, कानून
र प्रणालीमा आवश्यक सुधारका कदम
चाल्न सक्नुपर्छ।

• उत्कृ ष्ट द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको तर्जुमा र
प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित
दे शको

कुटनैतिक

पहिलो जिम्मेवारी श्रम कुटनीतिको नियमन

आदिको

महत्वपूर्ण

माथि उठी कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत

सम्बन्धित दे शको श्रम कानून, सरकारको

कार्यक्रम समापन गर्नुभएको थियो।

• कुनै पनि कुटनैतिक नियोग प्रमुखको
गर्नु हो। तसर्थ सेवा समूहगत विभेद भन्दा

सबै कर्मचारीले दे श र विदे शमा रहे का

नागरिकको हित र भलाईको लागि कार्य
गर्नुपर्ने तथा आर्थिक कुटनीतिको महत्वपूर्ण

नियोगमा

कार्यरत

पदाधिकारी, नेपाली डायस्पोरा, सं घ सं गठन
भूमिका

हुने

हुँदा

मस्यौदा लेखन र पुनर्लेखनका चरणमा

नीति जस्ता विषयमा तथ्यपूर्ण जानकारी,
रचनात्मक र समयसामयिक सुझाव प्रदान
गर्न सबै अग्रसर हुनपु र्छ।
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स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना
अन्तर निकाय समन्वय, सहकार्य र सहयोग
ु को
अनिवार्य शर्त हो । श्रम गन्तव्य मुलक
पहिचान, श्रम

बजारको

माग

अनुसारको

जनशक्ति विकास र सुरक्षित आप्रवासनका

लागि तहगत सरकारबीच अवधारणात्मक,
नीतिगत र व्यवहारिक बुझाइ र अभ्यासमा

एकरूपता कायम गर्नु तथा मन्त्रालयबाट

भएका नीतिगत कार्यको सञ्चार गर्नु यस

जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूसँग वाग्मती प्रदे श अन्तर्गत नुवाकोटको विदुरमा
सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमको झलक ।

अन्तरक्रिया

कार्यक्रमको

प्रमुख

उद्देश्य

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 मानवीयस्रोत साधनको व्यवस्थापन
र नियमन लगायतका कार्य गर्दछ ।उल्लिखित
कार्य

मन्त्रालय

माताहतका

विभाग,

महाशाखा र शाखा कार्यालयको एकीकृत

पहल, समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन हुँदै
आएको

छ ।

जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूसँग वाग्मती प्रदे श अन्तर्गत नुवाकोटको विदुरमा सम्पन्न
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरू।

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 अन्तरक्रिया कार्यक्रम रहे कोमा
हालसम्म प्रदे श नं 1 मा २ पटक (पाँचथर र

खोटाङ्ग), बाग्मती प्रदे श र लुम्बिनी प्रदे शमा
१/१ पटक गरी तीनवटा प्रदे शमा चार

वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको

छ। यस अवधिमा मिति २०७८/0७/३०
गते ईलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ्ग जिल्ला
अन्तर्गतका

स्थानीय

तहका

जनप्रतिनिधि

एवं कर्मचारीहरूसँग पाँचथरको फिदिममा,
मिति

२०७८/०९/१६

गते

भोजपुर,

खोटाङ्ग, ओखलढु ङ्गा र सोलुखमु ्बु जिल्ला
अन्तर्गतका
एवं

स्थानीय

कर्मचारीहरूसँग

तहका

खोटाङ्गको

जनप्रतिनिधि
दिक्ते लमा

र मिति २०७८/०९/२९ गते नुवाकोट,

रसुवा र धादिङ्ग जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय
तहका

जनप्रतिनिधि

एवं

कर्मचारीहरूसँग

बाग्मती प्रदे श अन्तर्गत नुवाकोटको विदुरमा
अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
वैदेशिक
र

रोजगारीलाई

व्यवस्थित

नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका
प्रतिनिधिबीच नेपाली नर्सलाई बेलायतमा
रोजगारी दिने विषयमा द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न

बनाउन

सुरक्षित, मर्यादित
अन्तरसरकार

र

रहे को थियो।यसका अलवा यस कार्यक्रमका
अन्य

उद्देश्य

नगर/गाउँ पालिका

अन्य

कर्मचारीहरूलाई

तहमा

जिम्मेवार निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सम्बद्ध
व्यवस्थापनका
लिएको

गराउनु,

नीति,

सन्दर्भमा

विभिन्न

वैदेशिक
नेपाल

सरकारले

गन्तव्य

ु सँग
मुलक

कार्यक्रम
श्रम

रोजगार

बारे

जानकारी

भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताबारे जानकारी

गराउनु र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको
नियामक र कल्याणकारी पक्षबारे विस्तृत
रूपमा छलफल गर्नु रहे का थिए।

वैदैशिक रोजगार बोर्डबाट चालु आ.व.को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा सम्पादित कार्यको विवरण
क्र.स.

क्रियाकलाप

जम्मा

१.

मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता

360

२.

अं गभं ग/बिरामी भएका कामदारलाई आर्थिक सहायता

47

३.

अलपत्र परे का कामदारको उद्धार

21

रोजगारी प्रदान गर्ने विषयमा उपयुक्त कुटनीतिक विधिको

४.

शव झिकाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको

५३

५.

मृतकको शव घर ठेगानासम्म पुर ्याईएको

सिद्धान्त, नीति र कार्यविधिहरू तय गर्ने अख्तियारी

६.

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति सहयोग

बेलायत सरकारको स्वास्थ्य सेवामा नेपाली नर्सहरूलाई

माध्यमबाट बेलायती पक्षसँग वार्ता गरी आवश्यक

प्रतिनिधिबीच

मिति

२०७८/०९/३०

९४९
कुल जम्मा

सहित गठित नेपाली कार्यदलका प्रतिनिधि र बेलायत
सरकारका

१९४
१६२४

चालु आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा श्रम सम्बन्ध सम्बन्धी प्रगति

मा द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। उक्त वार्तामा

क्र.स.

बेलायतमा नेपाली नर्सहरू पठाउने कार्यलाई व्यवस्थित

१.

गैर नेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति

320 जना

बनाउन उपयुक्त सिद्धान्त र ढाँचासहितको भर्ना प्रक्रिया

२.

गैर नेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण

211 जना

तय

3.

श्रमीक आपूर्तीकर्ता ईजाजत पत्र प्रदान(नँया)

भएको छ।

4.

श्रमीक आपूर्तीकर्ता ईजाजत पत्र नविकरण

५.

श्रम विवाद समाधान

गरी

द्विपक्षीय

श्रम

सम्झौता
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गर्ने

समझदारी

प्रमुख कार्यहरू

दोस्रो त्रैमासिकको प्रगति

26 वटा
159 वटा
83

7

व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुगमन सम्पन्न
नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगका कारण कार्यस्थलमा
जोखिम

र

जटिलता

बढ्दै

गइरहे को

छ।

कार्यस्थलको अवस्था, कार्य प्रक्रिया, उत्पादन तथा

कार्यसञ्चालन प्रविधिमा हुने परिवर्तन र उत्पादन
प्रक्रियामा प्रयोग हुने रसायनको बढ्दो प्रयोगबाट
समेत

व्यवसायजन्य

सुरक्षा

तथा

क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गइरहे को छ ।
यही

विषयलाई

व्यवसायजन्य

ध्यानमा

सुरक्षा

राखेर

स्वास्थ्यको

श्रम

विभागबाट

तथा

नियमित

प्रतिष्ठान अनुगमनको कार्य हुने गरे को छ |सोही
बमोजिम

व्यवसायजन्य

सुरक्षा

तथा

स्वास्थ्य

सम्बन्धि अनुगमन अन्तर्गत विभागबाट आ.व.
२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा

व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमित अनुगमनका क्रममा।

विभिन्न प्रतिष्ठानमा निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको

छ।बिरगंज, बुटवल, काभ्रे, हे टौंडा, नेपालगंज,

नवलपरासी आदि जिल्लाका सिमेन्ट, बिस्कु ट. पाईप, पेन्ट, दाना,
चाउचाउ, पास्ता, टे क्सटाईल, दुग्ध उत्पादन, ब्रुवरी उद्योगमा
अनुगमन निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

उक्त प्रतिष्ठानहरूमा निरीक्षण गर्दा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा
स्वास्थ्यका

आधारभूत

नगराएको,

स्वास्थ्यलाई

मापदण्ड

लागू

नभएको,

असुरक्षित

कार्यवातावरण रहेको, कतिपय ठाउँमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध
हानिकारक

कार्य

वातावरण

रहेको,

व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र व्यवसायजन्य सुरक्षा

तथा स्वास्थ्य नीति नबनेको अवस्था रहेको, ध्वनि र प्रकाशको
तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको जस्ता समस्या दे खिएका थिए ।

अनुगमनका क्रममा उक्त समस्याहरू समाधान गर्न श्रम ऐन र
नियमावली बमोजिम आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने,
श्रम अडिट वार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा विभिन्न आधारमा
भेदभाव गर्न नहुने, सुरक्षित कार्यस्थल सृजना गर्ने, गृहसं भार

र स्टोरको उचित व्यवस्था हुनपु र्ने, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा
स्वास्थ्य सम्बन्धी श्रमिकलाई आधारभूत तालिम प्रदान गर्ने
लगायतका सुझाव प्रदान गरियो।

मार्शल टिम गठन

माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूको विशेष

उपस्थितिमा भिजिट भिषा र सोबाट सिर्जित समस्याको विषयमा अध्ययन

तथा जानकारीको विश्लेषणका आधारमा तत्काल अनुसन्धान

गरी ठोस कार्ययोजना पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव श्री फणिन्द्र

३.

ु
ु मा
नेपाली युवाहरू सं यक्त
अरब ईमिरे ट्स लगायतका खाडी मुलक

४.

बमोजिम कार्य गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका

५.

पोखरे लको सं योजकत्वमा गठित समितिको बैठकले भिजिट भिषामार्फ त

गई कठिनाई भोगिरहे को विषयमा दे हायका कार्यक्षेत्र तथा शर्तहरू
उपसचिवको सं योजकत्वमा मार्सल टिम गठन गर्न सिफारिस भए अनुसार
यस मन्त्रालयको मिति २०७८/१०/१६ को माननीय मन्त्रीस्तरीय

निर्णयानुसार उपसचिव श्री विष्णु लामिछानेको सं योजकत्वमा वैदेशिक
रोजगार विभागका उपसचिव श्री कृष्णप्रसाद भ ुसाल, केन्द्रिय अनुसन्धान

ब्युरो (CBA) का प्रहरी नायब उपरिक्षक श्री रोशन खड्का तथा वैदेशिक
रोजगार बोर्डका शाखा अधिकृत श्री पंकज लाभ कर्ण सदस्य-सचिव रहने
गरी मार्शल टिम गठन भएको छ।

मार्शल टिमको कार्यक्षेत्र तथा शर्तहरू:
१.

हालै का दिनमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका ठगी

२.

आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारे र भिजिट भिषामा विदे श

गरी कानून बमोजिम कारबाही गर्ने लगायतका कार्य,

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मार्शल
टिमको सचिवालय रहने,

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक
सहयोगी कर्मचारी एवम् स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउने,

मार्शल टिमको कार्यावधि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी श्रम,

रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालले तोकेको अवधिसम्म
रहने।

मार्शल टिम गठन हुनासाथ पिडितका आफन्तहरूबाट ठू लो सं ख्यामा

उजुरी, गुनासो तथा जानकारी प्राप्त भईरहे को छ।यसै क्रममा त्रिनेत्र
कन्सल्टेन्सी (सं चालक कोमल राज उपाध्याय), मिनवा कम्पनी

सिनामं गल (सं चालक हे मराज राई), ट्रिपल स्टार ईम्प्लोईमेन्ट (सं चालक
भीम गुरुङ्ग समेत), फोरइभर ह्युमन रिसोर्स सामाखुसी समेतमा निरिक्षण

गरी जिम्मेवार सं चालकहरूलाइ नियन्त्रणमा लिई सम्बद्ध निकायमा पेश
गरिएको छ।

लगायतका विषयहरूमा सूचनाको सं लकन र विश्लेषण गर्ने,

मार्शल टिमले प्राप्त गुनासो/उजुरी अध्ययन गरी कानूनी दायरामा

लगिएका विषय र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी उजुरी, सूचना

सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरिरहे को छ।

प्रकाशक - नेपाल सरकार

ल्याउन विषयको अध्ययन, बिश्लेषण गरी कानूनी कारबाहीका लागि
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