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श्रम,रोजगार तथा सामाजजक सरुक्ा मन्त्ालयबाट मखुय गरी 
वैदजेिक रोजगारी वयवसथापन, आन्तररक रोजगारी प्रवर्द्धन, 
असल श्रम समबन््धको सथापना तथा सामाजजक सरुक्ासगँ 
समबजन््धत जरियाकलापहरु समपादन हुदँ ै आएका छन् । 
मन्त्ालयका कायद्धके्त्हरुमा केजन्रित रही समपादन भएका 
जरियाकलापहरुका बारमेा सरोकारवालाहरु समक् जानकारी 
उपलब्ध गराउन मन्त्ालयबाट तै्माजसक बलेुजटन प्रकाजित हुदँ ै
आएको छ।

सिुासन (सञ्ालन तथा वयवसथापन) ऐन, २०६४ तथा 
सू्नाको हक समबन््धी ऐन, २०६४ समेतले सावद्धजजनक 
प्रिासनलाई खलुा, पारदिशी, नागररक प्रजत जवाफदहेी तथा 
जजममेवार बनाउने कुरालाई जोड जदएको छ । सावद्धजजनक 
जनकायबाट समपादन भएका जरियाकलापका बारमेा 
सरोकारवालाहरुलाई ससूुज्त बनाउने, समपाजदत काममा 
पारदिशीता कायम गनने तथा नागररकको सू्नामा सहज पहुँ्  
सथाजपत गराउने एक महतवपूरद्ध माधयमका रुपमा सावद्धजजनक 
जनकायबाट प्रकाजित हुने जानकारीमूलक बलेुजटनलाई जलने 
गररन्छ । मन्त्ालयले समपादन गरकेा जरियाकलापका बारमेा 
पारदिशी रुपमा जानकारी उपलब्ध गराई सिुासन प्रवर्द्धनमा 
टेवा परु ्याउने उदे्शयले जवगतमा आजथद्धक वरद्ध २०७९/०८० 
को प्रथम तै्माजसकमा भए गरकेा कामहरु समेतलाई समेटेर यो 
श्रम तथा रोजगार बलेुजटन वरद्ध ५, अकं २ प्रकािन गररएको 
छ। बलेुजटनमा मखुय गरी ्ाल ुआजथद्धक वरद्ध २०७९/०८० को 
श्रावर मजहना दजेख असोज मसान्तसममको अवज्धमा मन्त्ालय 
तथा मातहतका जनकायबाट समपाजदत गजतजवज्धहरु समावेि 
गररएको छ ।

बलेुजटनको प्रकािनबाट मन्त्ालयले समपादन गरकेा 
कायद्धहरुको बारमेा सहज रुपमा जानकारी उपलब्ध हुनकुा साथै 
मन्त्ालयबाट समपन्न हुने जरियाकलापलाई पारदिशी र जनमखुी 
बनाउन सहयोग पगुने अपेक्ा गररएको छ । बलेुजटन तयारी 
कायद्धमा सलंगन सबैलाई समपादन मणडल आभार प्रकट गदद्धछ ।
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मन्त्ालय र मातहतका कायायालयहरूको आ.व. २०७८/०७९ 
को प्रगधत समीक्ा काययाक्रम मा. मन्त्ी शेर बहादरु कँुबरजययूको 
प्रमखु आधतथय र सचिव एकनारायण अयायालजययूको अधयक्तामा 
२०७९ साउन १३ र १४ गते काभ्पेलाञ्ोकमा समपन्न भयो। 
उक्त काययाक्रममा मा.मन्त्ी र सचिवजययूबाट मन्त्ालयको “वार्याक 
काययाक्रम पचुसतका २०७९/०८०” संयकु्त रूपमा रवमोिन भएको 
धियो।

काययाक्रममा संवोिन गनुयाहदैु मा.मन्त्ी श्ी शेर बहादरु कँुवरजययू

उक्त समीक्ा काययाक्रममा मन्त्ालय, वैदेचशक रोजगार रवभाग, 
श्म तिा वयवसायजन्य सरुक्ा रवभाग, तीन वटै वयावसारयक सीप 
रवकास तिा ताधलम प्रधतष्ानहरु, सामाचजक सरुक्ा को्, वैदेचशक 
रोजगार बोरयाको सािै ११ वटा श्म तिा रोजगार कायायालयहरु, 
वैदेचशक रोजगार कायायालय ताहिल र वयवसारयक सवासथय 
सरुक्ा केन्द्र भैसेपाटी र सरुचक्त आप्रवासन काययाक्रमको आ.व. 
२०७८/७९ मा काययाक्रम भौधतक र रवत्ीय प्रगधत लक्य र प्रगधत, 
काययाक्रमबाट प्रदान गररएका मखुय सेवाहरू, उपलच्िहरू सािै 
काययाक्रम सञ्ालनको क्रममा देखा परेका मखुय सवाल र धतनका 
समािानका लाधग गररएको प्रयासहरूको समबन्िमा प्रसतधुतकरण 
गररएको धियो।श्म, रोजगार तिा समाचजक सरुक्ा मन्त्ालय 
र मातहतका धनकायको आ.ब. २०७८/०७९ को अवधिमा 
काययाक्रमको समग्र भौधतक प्रगधत ८३.६६% रवचत्य प्रगधत 
४४.५०% भएको देचखयो। काययाक्रममा मा. मन्त्ी शेर बहादरु 
कुवरँजययूले मन्त्ालय मातहतका कायायालयहरूलाई आवशयकता 
अनसुार भौधतक पयूवायािारहरु  कायायालय भवन लगायतका सािन 
श्ोतयकु्त बनाउन, श्म प्रधतष्ानको तथयाङ्क, औपिाररक र 
अनौपिाररक क्ेत्मा काययारत श्धमकहरूको रार्रिय अधभलेख 

प्रणालीको रवकास गनया, अनौपिाररक तिा सवरोजगार क्ेत्का 
श्धमकहरूलाई योगदानमा आिाररत सामाचजक सरुक्ा को्मा 
आवद्ध गनया, सीप रवकास ताधलमलाई रोजगारी र उद्यमशीलता 
रवकासमा जोडनपुनने र प्रिानमन्त्ी रोजगार काययाक्रमको 
प्रभावकारीता र ददगोपनाका लाधग सिानीय तहले अपनतव ग्रहण 
गनया अधत आवशयक देचखएको, वैदेचशक रोजगारीको क्ेत्लाई 
िप मयायाददत, सरुचक्त र प्रभावकारी बनाउन देश धभत् र गन्तवय 
मलुकसँग सम्ौता गरी उनीहरूलाई पधन चजममेवार बनाउन ुपनने 
िारणा वयक्त गनुयाभयो।

सािै मा.मन्त्ीजययूले मन्त्ालयको समग्र काययाक्ेत् र चजममेवारीलाई 
समयसापेक् पररमाजयान गनुयापनने र सरोकारवाला धनकायहरूसँग 
समन्वय, सहकायया र सा्ेदारीमा वरृद्ध गददै गणुसतरीय सेवा प्रवाह 
गनुयापनने धनदनेशन ददनभुएको धियो। बार्याक समीक्ा काययाक्रमको 
अधयक्ता गरररहनभुएका मन्त्ालयका सचिव श्ी एकनारायण 
अयायालजययूले काययाक्रम समापन मन्तवय राखदै यस बार्याक 
प्रगधत समीक्ामा काययाक्रममा भएका छलफलबाट आगामी 
ददनका लाधग पाठ धसकेर मन्त्ालय, मातहत रवभागीय धनकाय 
र कायायालयहरुको रवत्ीय र भौधतक प्रगधतको सन्तलुन धमलाई 
वयवहाररक, सेवाग्राहीमखुी कायायान्वयन योगय माइलसटोन तिा 
बार्याक बजेट तिा काययाक्रम  तय गनया धनदनेशन ददनभुयो। िाल ु
आ.ब.२०७९/०८० को सवीकृत बार्याक बजेट तिा काययाक्रम 
कायायान्वयन काययायोजना बनाई तत्काल कायायान्वयन  शरुुवात  
गनया धनदनेशन ददनभुयो।

सेवा प्रवाह र रव्यगत सिुारका समबन्िमा मन्त्ालय र 
मातहतका धनकायको कायया प्रकृधत अनसुार सेवाप्रवाहमा सयूिना 
प्ररवधिलाई भरपरु उपयोग गनने नीधत मन्त्ालयले धलएको र 
तदनरुुपको काययायोजना मन्त्ालय र मातहतका धनकायहरुले 
बनाउन पननेमा जोर ददनभुयो।आगामी ददनमा वयावसारयक 
सीप रवकास तिा ताधलमलाई रोजगारमखुी बनाउन पाठ्यक्रम 
पररमाजयान, सीप प्रमाणीकरण र भौधतक पयूवायािार जसता रव्यमा 
मन्त्ालयले सरोकार धनकायहरुसँग समन्वय र सहकायया गनने 
जानकारी ददनभुयो।

मन्त्ालय मातहतका कायायालयहरुलाई क्रमश: दक् र काययाबो् 
अनसुारको जनशचक्त वयवसिापन, स्ोत सािनयकु्त बनाउँदै 
लधगने र कायायालयहरुले उपल्ि स्ोत सािनको अधिकतम 
उपयोग गरी सेवा प्रवाह गनया र मन्त्ालय मातहतका धनकायले 
बेरुज ु नहनेु गरी खिया गनया र रवगतका अधियाक ब्याहरुको 
लेखापरीक्णबाट औलयाईएका बेरुजयू फछययौटमा पधन धबशे् 
धयान ददन धनदनेशन ददनभुयो। मन्त्ालयका सहसचिव रामिन्द्र 
ढकालजययूले काययाक्रमको उद्ेशयमािी प्रकाश पाददै सवागत 
मन्तवय राख् ुभएको धियो भने काययाक्रमको सञ्ालन उपसचिव 
ददपेन्द्र पौरेल र शाखा अधिकृत श्ी गगन धसंह धबष्टले 
गनुयाभएको धियो।

िन्त्ालयको िाद य्ाक प्रगदत सिरीक्ा काययाक्रि  समपन्न
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प्रिानमन्त्ी रोजगार काययाक्रमले आधियाक व्या २०७९/०८० 
को प्रिम तै्माधसक अवधिमा रोजगार संयोजकहरुसँग 
प्रदेशसतरीय वार्याक समीक्ा काययाक्रम सातैवटा प्रदेशमा 
समपन्न भएको छ । 

सधमक्ा काययाक्रम माननीय श्म, रोजगार, तिा सामाचजक 
सरुक्ा मन्त्ी शेरबहादरु कँुवरजययूको समपुचसिधतमा सदुयूरपचचिम 
प्रदेशको िनगढी, कणायाली प्रदेशको सखुनेत, लचुमबनी प्रदेशको 
बटुवल, गणरकी प्रदेशको पोखरा, र बागमती प्रदेशको 
िधुलखेलमा समपन्न भएको छ। प्रदेशसतरीय समीक्ा 
काययाक्रममा प्रिानमन्त्ी रोजगार काययाक्रमले हाधसल गरेका 
प्रगधत तिा सामना गरेका िनुौतीहरुका बारेमा माननीय 
मन्त्ीजययूले िासो वयक्त गनुया भएको धियो। तयसतैगरी गणरकी 
प्रदेश चसित पोखरा र बागमती प्रदेश चसित िधुलखेलमा 
समपन्न भएका समीक्ा काययाक्रमहरुमा प्रिानमन्त्ी रोजगार 
काययाक्रमले आगामी व्यामा धलने काययाददशाका बारेमा सचिव श्ी 
एकनारायण अयायालजययूले धनदनेशन ददनभुएको धियो। समीक्ा 
काययाक्रमको संयोजन प्रिानमन्त्ी रोजगार काययाक्रमका रार्रिय 
धनदनेशक श्ी रणररुाज चिधमरेले गनुया भएको धियो।

रोजगारीको हक समबन्िी ऐन, २०७५ले प्रतयेक सिानीय 
तहमा रोजगार सेवा केन्द्र माफया त अधतरवपन्न बेरोजगार 
वयचक्तको परहिान गरी एक आधियाक व्यामा न्ययूनतम एक 
सय ददनको रोजगारी प्रतयाभयूधत गरेको छ। सोही अनरुुप 
आ.व. २०७५/७६ देचख सञ्ालनमा रहेको यस प्रिानमन्त्ी 
रोजगार काययाक्रमले नीधत, कानयून, काययारवधि र धनदने चशका 

तयार गनुयाका सािै सिानीय तहमा कामका लाधग पाररश्धमक 
आयोजनाहरु सञ्ालन गरररहेको छ। 

प्रिानमन्त्ी रोजगार काययाक्रम अन्तगयात रवश्व बैंकको ऋण 
सहयोगमा सञ्ाधलत यवुा रोजगारीको लाधग रुपान्तरण पहल 
आयोजनाले रवगत दईु व्या देचख रोजगार सेवा केन्द्रको क्मता 
अधभवरृद्ध तिा कामका लाधग पाररश्धमकमा सहयोग प¥ुयाउँदै 
आएको छ।

यस वार्याक समीक्ा काययाक्रममा प्रिानमन्त्ी रोजगार 
काययाक्रमको समग्र भौधतक तिा रवत्ीय प्रगधत, तिा चजललागत 
प्रगधत समबन्िी प्रसतधुतहरु समावेश धिए। आधियाक व्या 
२०७८/०७९को समीक्ा अवधिमा २ लाख बेरोजगारहरुलाई 
औ्त १०० ददनका लाधग न्ययूनतम रोजगारी उपल्ि गराउने 
लक्य रहेकोमा जममा १६३,१५४ जना बेरोजगार वयचक्तलाई 
औ्त ७५ ददनको मात् रोजगारी उपल्ि गराउन सरकएको 
समीक्ा गररएको धियो।

काययाक्रममा सिानीय तहको अपनतव अधभवरृद्ध गनया जनप्रधतधनधि, 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतहरुलाई काययाक्रम 
समबचन्ि ऐन, धनयमावली तिा काययाक्रम धनदने चशकाको सािै 
काययाक्रमका बार्याक रक्रयाकलाप र उद्ेशयका समबन्िमा 
अधभमखुीकरण गनया आवशयक देचखएको छ। कामका 
लाधग पाररश्धमक आयोजनाहरुमा धनमायाण सामग्री र सरुक्ा 
उपकरणको लाधग बजेटको प्राविान भएमा गणुसतर तिा 
दीगो आयोजनाहरु सञ्ालन गनया सरकने बारेमा रोजगार 
संयोजकहरुले जोर ददएका धिए। 

प्रधानिन्त्री रोजगार काययाक्रिको प्रदेिसतररीय  
िाद य्ाक सिरीक्ा काययाक्रि समपन्न



4

बार्याक बजेट तिा काययाक्रम, मधयमकालीन खिया संरिना (MTEF) 
र माइलसटोन तजुयामा तिा बेरुज ु फछययौट समबन्िी अनचुशक्ण काययाक्रम 
२०७९ काधतयाक ३ गते काठमारौंमा समपन्न भएको छ। काययाक्रममा महालेखा 
परीक्कको कायायालय, अिया मन्त्ालय र रार्रिय योजना आयोग सािै मन्त्ालयको 
तफया बाट काययापत् प्रसततु गररएको धियो। काययाक्रममा मन्त्ालय र मातहतका 
धनकायवाट महाशाखा प्रमखु, रवभागीय प्रमखु, लेखा शाखा प्रमखु र योजना 
शाखामा काययारत कमयािारीहरुको सहभाधगता रहेको धियो।

श्म, रोजगार तिा सामाचजक सरुक्ा मन्त्ालयले वैदेचशक 
रोजगार समबचन्ि सेवालाई सरल, सहज र पहुँियोगय बनाई 
सेवा प्रवाहमा सशुासन कायम गनने समसारयक सिुार गनने नीधत 
तिा काययाक्रम अनरुुप रवद्यतुीय प्रणालीको उदाहरणीय रुपमा 
गददै आएकोमा िाल ुआ.ब.२०७९/०८० देचख इ.रप.एस परीक्ा 
प्रणालीबाट दचक्ण कोररया जाने श्धमकहरूको श्म सवीकृधत ददने 
कायया  वैदेचशक रोजगार सयूिना वयवसिापन प्रणाली (FEIMS) 
बाट अनलाइन रुपमा प्रदान गनया िाधलएको छ।

यसबाट इ.रप.एस. कोररया जाने श्धमकहरूको अधभलेखीकरण 
(History) अनलाईन प्रणालीमा रहने, पनु: श्म सवीकृधत प्रदान 
गनया सहज हनेु, रवगतका राटाहरू सचजलै प्राप्त गनया सरकने र 
श्धमकहरुलाई श्म सवीकृधत धलन कायायालयमा आईरहन ुनपनने 
वयवसिा गररएको छ। ई.रप.एस. प्रणाली अन्तगयात दचक्ण कोररया 
जाने श्धमकहरुले श्धमक बीमा र कलयाणकारी को्मा रकम 
भकु्तानी अनलाइन ्माधयमबाट गनया सरकने गरी प्रणाली रवकास  
गररएको छ।  

वैदेचशक रोजगारीमा जाने श्धमकहरुको श्म सवीकृधत समबचन्ि जानकारी 
SMS बाट प्राप्त गनया सरकने वयवसिा 2079 काधतयाक १8 देखी 
कायायान्वयनमा लयाईएको छ। उक्त जानकारी सयूिना प्ररवधि रवभागको 
National SMS Gateway माफया त पठाउन िाधलएको छ। यसबाट 
श्धमकहरूले आफनो श्म सवीकृधत जारी भए नभएको जानकारी ततकाल 
SMS माफया त प्राप्त गनया सकछन। यस कारणले वैदेचशक रोजगारीमा हनेु 
ठगी धनयन्त्णमा सहयोग पगुने रवश्वास धलईएको छ ।

अनणुदिक्ण काययाक्रि काठिाडौंिा समपन्न 

वैदेचशक रोजगारीबाट फरकया एका वयचक्तहरुलाई 
पनुसःएकीकरण (ReMi) पररयोजना समबन्िी 
प्रदेश सतरीय अधभमखुीकरण काययाक्रम प्रदेश 
नं. १ को रवराटनगरमा २०७९ काधतयाक १८ 
र मिेश प्रदेशको िनु् ामा २०७९ काधतयाक 
२० गते समपन्न भएको छ।

काययाक्रम प्रदेश सरकारका प्रमखु सचिवहरु 
र प्रदेश मन्त्ालयका सचिवहरु लगायतका 
कमयािारीहरु, सवीटजरलयाणर रवकास धनयोगका 
प्रधतधनधि र पररयोजना सहयोग ईकाईका प्रारवधिक 
टीम धलरर  सरहतका कमयािारीहरुको सहभाधगता 
रहेको धियो। काययाक्रममा मन्त्ालयका 
सहसचिव एवं पररयोजना धनदनेशक श्ी ्क्क 
प्रसाद आिाययाले पररयोजनाको लक्य, उद्ेशय र 
काययाक्ेत्का धब्यमा छलफल गनुयाभएको धियो 
भने उपसचिव श्ी ददपेन्द्र पौरेलले पररयोजनाको 
सञ्ालन धबधि र काययाक्रमका वारेमा रवसततृ 
प्रसतधुतकरण गनुयाभएको धियो।

काययाक्रमको प्रारवधिक सहयोग पररयोजना 
सहयोग ईकाई (PSU) ले गनने गरी पररयोजना 
धरजाईन गररएको जानकारी गराईएको धियो। 
सािै सहभागीहरुबाट पररयोजना सञ्ालनका 
लाधग सिानीय तह छनौट समबन्िी मापदणरका 
समबन्िमा राय परामशया धलईएको धियो ।

पणुनःएकीकरण (ReMi) 
पररयोजना समबन्धरी प्रदेि सतररीय 
अदििणुखरीकरण काययाक्रि समपन्न 

ददक्ण कोररया जाने कािदारहरूको श्ि सिरीकृदत अनलाइन प्रणालरीबाट प्रारमि

बैदेदिक रोजगाररीका लादग श्ि सिरीकृदतको  
जानकाररी  SMS बाट दलन सदकने
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वैदेचशक रोजगार ऐन, २०६४ बमोचजम 
वैदेचशक रोजगारमा कामदार पठाउनको 
लाधग पयूवया सवीकृधत ददने, कामदार 
छनौटको लाधग रार्रिय दैधनक पधत्कामा 
रवज्ापन गरे नगरेको धनयधमत अनगुमन 
गनने,  श्म सवीकृधतको धनससा (चसटकर) 
को लाधग धनवेदन धलने र श्म सवीकृधतको 
धनससा (चसटकर) ददने, इजाजतपत्वालाका 
गधतधबधिहरुको अनगुमन तिा धनरीक्ण 

गनने, वैदेचशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा ७४ तिा वैदेचशक रोजगार 
धनयमावली, २०६४ को धनयम ४७ र 
४८ मा उचललचखत वयवसिाको पालना गरे 
नगरेको अनगुमन गनने लगायत वैदेचशक 
रोजगार वयवसिापन समबन्िी काययाहरु 
2079 काधतयाक 3 देचख समपादन हुँदै 
आएको छ। यसपयूवया वैदेचशक रोजगारका 
लाधग  श्म सवीकृधत ददने कायया काठमारौं 

चसित वैदेचशक रोजगार कायायालयबाट मात् 
हदैु आएको इजाजत पत्वाला संसिाहरूको 
पवुया सवीकृधत प्रदान गनने, अचन्तम सवीकृधत 
प्रदान गनने कायया श्म तिा रोजगार 
कायायालय पोखरा र बटुवलबाट समेत शरुु 
गररएको छ।
यसबाट श्म सवीकृधतको लाधग पयूवयासवीकृधत 
र अचन्तम सवीकृधत ददने कायया सरल, सहज 
र पहुँियोगय हनेुछ।

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीि सन ् २०१९ मा समपन्न 
दविपक्ीय श्म सम्ौतामा उचललचखत संयकु्त काययासधमधतको बैठक 
धमधत २०७९ श्ावण १८ देचख १९ तदनरुुप सन ्२०२२, अगष्ट 
३ देचख ४ मा काठमारौमा समपन्न भएको छ ।

वैदेचशक रोजगार ऐन, 2064 बमोचजम यस रवभागबाट 
वैदेचशक रोजगार समबचन्ि वयवसाय संिालन गनया इजाजतपत् 
प्राप्त गरेका इजाजतवाला संसिाहरूले रवद्यमान वैदेचशक 
रोजगार ऐन, धनयम, धनदने चशका तिा रवभागले समय समयमा 
जारी गरेको धनदनेशन रवपररत काम गरेकोले िाल ु आ.व. 
2079/080 को प्रिम तै्माधसकमा 392 वटा उजरुी 
रु.5 करोर 86 लाख 75 हजार माग दाबी सरहत वैदेचशक 
रोजगार रवभागमा उजरुी प्राप्त भएका छन।् प्राप्त भएका 
उजयूरीमधये 64 वटा उजरुीको रु.1 करोर 23 लाख 36 
हजार क्धतपधुतया भराएको छ भने 3 वटा उजरुीको रु. 8 लाख 
46 हजार बराबरको धमलापत् गराएको छ।

वैदेचशक रोजगारीको आवरणमा इजाजतपत् प्राप्त नगरेका  
संसिा तिा वयचक्तले ठधग गरेको भनी 615 वटा उजरुी दताया 
भई रु.21 करोर 86 लाख 45 हजार मागदाबी परेको छ। 
यसप्रकारका उजयूरीहरु मधये 85 वटा उजयूरीका पक्हरुबीि 
धमलापत् गराई रु.6 करोर 11 लाख 71 हजार क्धतपधुतया 
रपधरत पक्लाई उपल्ि गराईएको छ।  23 वटा उजयूरीका 
हकमा रु.7 करोर 51 लाख 38 हजार मागदावी सरहत 
वैदेचशक रोजगार न्यायाधिकरणमा मदु्धा दताया गररएको छ। 

वैदेचशक रोजगार रवभागले  वैदेचशक रोजगार सेवा प्रदायक 
संसिाहरुको अनगुमन तिा धनरीक्ण काययालाई धतव्रता ददएको 
छ। यस अवधिमा रवभागले वैदेचशक मेनपावर इजाजतपत् 
संसिा  र वैदेचशक रोजगार समबन्िी अधभमखुीकरण संसिाको 
धनयधमत तिा आकचसमक रुपमा अनगुमन गरी धनयम  रवपररत 
गधतरवधिमा संलगन भएको पाइएका 5 वटा इजाजत पत् प्राप्त 
मेनपावर वयावसारयक संसिा र 14 वटा अधभमखुीकरण 
ताधलम प्रदायक संसिाहरूलाई वैदेचशक रोजगार ऐन बमोचजम  
कारबाही गररएको छ।

िैदेदिक रोजगार समबन्धरी सबै प्रकारका सेिा पोखरा र िैरहिाबाट िणुरुिात   

िैदेदिक रोजगाररी समबन्धरी ठगरी दनयन्त्ण 
कायया प्रिािकाररी बनाउँदै दििाग

नेपाल र जापान सयंणुक्त  
काययासदिदतको बैठक समपन्न

संिीय संरिना पचिात रोजगारी प्रवद्धयानका लाधग प्रदेशमा 
हसतान्तरण भएको वयावसारयक तिा सीप रवकास ताधलम 
केन्द्र हेटौंरा मकवानपरुको माननीय मन्त्ी श्ी शेरबहादरु 
कँुवरले २५ श्ावण, २०७९ मा अवलोकन गनुयाभयाे। 
उक्त केन्द्रले प्रदेशसतरका चजललाबाट धसफाररस भई 
आएका मरहलाहरूलाई आवासीय रुपमा धसलाइकटाइ, 
कम्पयटुर, वयरुटधसयन, जनरल मेकाधनकस जसता सीपमयूलक 
ताधलमहरू दईु धसफटमा सञ्ालन गददै आएको पाइयो।

नयाँ प्ररवधि आइसकदा पधन कधतपय ताधलमहरूमा नयाँ 
प्ररवधि धभत्याउन कदठन भएको कायायालय प्रमखु श्ी 
यवुराज गरुूङले बताउन ुभयो।

िाननरीय िन्त्रीद्ारा  
तादलि केन्द्रको अिलोकन 
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नेपाल सरकार मचन्त्परर्दको धमधत 
२०७९ जेष् ३१ को धनणयाय बमोचजम 
नेपालबाट बेलायतमा सवासथय क्ेत्का 
जनशचक्त पठाउने समबन्िी श्म 
सम्दारीपत्मा धमधत २०७९ भाद्र ६ गते 
नेपाल सरकारका तफया बाट श्म, रोजगार 
तिा सामाचजक सरुक्ा मन्त्ालयका 
सचिव श्ी एकनारायण अयायाल र बेलायत 
सरकारका तफया बाट नेपालका लाधग 
बेलायती राजदयूत श्ी धनकोला पोधलटले 
हसताक्र गनुया भएको छ।

नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीि 
से्पटेमवर ३०, २०२० मा भएको 
दविपक्ीय श्म सम्ौता बमोचजम हाल 
नेपालबाट इजरायलका दीियाकाधलन 
सयाहार केन्द्रमा सहायक कामदारहरु 
गएका छन।्  पधछललो समय इजरायल 
सरकारबाट कृर् र धनमायाण क्ेत्हरुमा 

समेत मागहरु प्राप्त भएको सन्दभयामा सो 
समबन्िी कायायान्वयन काययायोजना तजुयामा 
गनया मा.मचन्त्सतरको धमधत २०७९ 
भाद्र २२ को धनणयायानसुार रोजगार 
वयवसिापन महाशाखा प्रमखु सहसचिव 
श्ी राजीव पोखरेलजययूको नेततृवमा एक 
काययादल गठन भई वयवसिापन कायया 
शरुु भएको छ। 

माननीय श्म, रोजगार तिा सामाचजक 
सरुक्ा मन्त्ीजययूको समपुचसिधतमा रवधभन्न 
श्म गन्तवय मलुकहरुमा काययारत 
रहनभुएका काउन्सेलर (श्म) तिा 
श्म सहिारीहरुसँग वैदेचशक रोजगारीमा 
रवधभन्न पक्हरुमा केचन्द्रत रही भि ुयायल 
बैठक धमधत २०७९ भाद्र ३१ मा समपन्न 
भएको छ।

श्म बजारमा प्रधतसपिाया गनया सकने दक्, सीपयकु्त र उतपादनशील 
मानव संसािनको समचुित उपयोग गददै असल श्म समबन्िको रवकास, 

बालश्मको धनवारण तिा सामाचजक सरुक्ाको प्रतयाभयूधत गददै सामाचजक 
न्याय सरहतको आधियाक रवकासमा सिाउ प¥याउने सोि उद्ेशयले श्म 
तिा वयवसायजन्य सरुक्ा रवभागले गैह्र आवासीय नेपालीलाई श्म 
सवीकृत प्रदान गनने लगायतका श्म प्रशासन समबचन्ि सेवाहरु अनलाईन 
प्रणालीबाट प्रदान गनने उद्धेशयले एकीकृत सफटवेयर धनमायाण कायया 
प्रकृयामा छ।

श्म तिा वयवसायजन्य सरुक्ा रवभागले सवदेशमा उपल्ि हनु नसकने 
जनशचक्तको हकमा रोजगारदाताले भरवषयमा उक्त पदमा सवदेशी दक् 
श्धमक उतपादन गरी ज्ान सीपको हसतान्तरणविारा प्रधतसिापन गनने शतयामा 
रवदेशी नागररकहरुलाई कायया अनमुधत उपल्ि गराउँदै आएको छ। 
टे्र यधुनयन दताया, नवीकरण, श्धमक आपयूधतयाकताया कमपनीहरु इजाजतपत् 
ददने, श्धमक, प्रधतष्ानहरुको धनवेदन, गनुासो र उजरुी सनु्ने, वातायामाफया त 
समसया समािानको पहल गनने तिा सो हनु नसके धलचखत धनदनेशन ददने, 
धनणयाय गरी सोको कायायान्वयनको लाधग लेखी पठाउने लगायतका काययाहरु 
श्म तिा वयवसायजन्य सरुक्ा रवभाग र मातहतका श्म तिा रोजगार 
कायायालयहरुबाट हुँदै आएको छ ।

बेलायतिा सिास्थय के्त्का जनिदक्त पठाउने समबन्धरी श्ि सिझदाररी समपन्न

श्ि प्रिासन समबन्धरी सेिा अनलाईन 
प्रणालरीबाट  प्रदान गनने तयाररी

सामाचजक सरुक्ा को्बाट हाल 
सञ्ालनमा लयाइएका योजनाहरू 
औपिाररक क्ेत्धभत् धनजी क्ेत्लाई 
मात् समेरटएकोमा अन्य क्ेत्मा 
समेत िरणबद्धरूपमा प्रवेश गनुया 
संवैिाधनक र काननुी मागयादशयान 
रहेको देचखन्छ ।

यसै अनरुुप सामाचजक सरुक्ा 
को्ले वैदेचशक र अनौपिाररक 
तिा सवरोजगार क्ेत्मा रहेका 
श्धमकको सामाचजक सरुक्ा समबचन्ि 
काययारवधिहरु तयार गरी को्को 
संिालक सधमधतबाट अनमुोदन 
भई मन्त्ालयमा सवीकृधतको लाधग 
अचन्तम िरणमा रहेको छ । यसको 
कायायान्वयन संगै को्को दायरा 
फरारकलो भएको छ ।

सािादजक सणुरक्ाको 
दायरा दबसतार गददै 
सािादजक सणुरक्ा को्
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१. सचूरीकरण तथा योगदान रकि सकंलन 
रव.स. २०७५ मंधसर ११ गते देचख संगदठत धनजी क्ेत्का प्रधतष्ान र श्धमकहरुलाई सामाचजक सरुक्ा को्मा सयूिीकृत गनने र  रव.स. 
२०७६ श्ावण १ देचख योगदान रकम संकलन गनने कायया धनरन्तर रुपमा अगाधर बरढरहेको छ।पररणामसवरुप  आ.व. २०७९/०८० 
को प्रिम तै्माधसकसममको सयूिीकरण र योगदान रकम संकलनको जममा प्रगधत धनमनानसुार रहेको छ ।

रववरण गत आ.ब. सममको जममा प्रगधत िाल ुआ.ब. प्रिम तै्माधसक अवधि िप िालकुो प्रिम तै्माधसक सममको प्रगधत

रोजगारदाता (जना) १७१९२ २६० १७४५१ 

योगदानकताया (जना) ३४६७४४ २३९८८ ३६९३४४ 

योगदान रकम संकलन (लाख) २१०८५२ ३३८३२ २४५०३२ 

२. दािरी िणुक्तानरीको अिसथा 
सामाचजक सरुक्ा योजना काययारवधि अनसुार सरुविा भकु्तानी धलन अनलाइन ्माफया त भकु्तानीका लाधग धनवेदन ददनपुनने र हरेक सरुक्ा 
योजनाको भकु्तानीका लाधग अलग अलग धनवेदनका ढाँिा वयवसिा गररएको छ। औ्िी उपिार वापतको रकम असपताललाई नै 
भकु्तानी ददइने र पेन्सन, प्रसतुी रवदा, चशश ुसयाहारलगायतका सरुविा वापतको रकम योगदानकतायालाई बैंक खातामाफया त भकु्तानी गररने 
वयवसिा छ। आ.व.२०७८/७९ अन्तयसमम संरिनातमक तयारीका अभावले गदाया अधिकांश दाबी भकु्तानी मयानअुल रुपमा गररएको 
कायया हालको माधयमबाट समेत हदैु आएको छ। अनलाइन ्बाट आ.व. २०७९/८०को प्रिम तै्माधसक अवधिसमम  अनलाइन र 
मयानअुल रुपमा गररएका समपयूणया दाबी भकु्तानी रववरण देहाय बमोचजम रहेको छ :

रववरण

आ.व.२०७८/७९ को अन्तय सममको 
जममा प्रगधत

आ.व.२०७९/८०को प्रिम तै्माधसक 
अवधिको जममा प्रगधत

आ.व.२०७९/८०कोप्रिम तै्माधसक 
सममको जममा प्रगधत

दावी गनने 
वयचक्तको संखया

दावी 
संखया

दावी भकु्तानी 
रकम (लाख)

दावी गनने 
वयचक्तको संखया

दावी 
संखया

दावी भकु्तानी 
रकम (लाख)

दावी गनने 
वयचक्तको संखया

दावी 
संखया

दावी भकु्तानी 
रकम (लाख)

औ्िी उपिार,सवासथय 
तिा माततृव सरुक्ा योजना

१४२०८ २१२९७ २३०६ ६१८० ८९२४ ५५६ २०३८८ ३०२२१ २८६२

दिुयाटना तिा अशक्तता 
सरुक्ा योजना

६२३ ८४७ २३० २७० ३६४ ९७ ८९३ १२११ ३२७

आचश्त पररवार सरुक्ा 
योजना

३८८ ३७५२ ३७३ २१३ ७६४ ७० ६०१ ४५१६ ४४३

वदृ्ध अवसिा सरुक्ा योजना २०७७५ २११५० १३६७४ ८१४८ ८२६५ ६७७१ २८९२३ २९४१५ २०४४५

जममा ३५९९४ ४७०४६ १६५८६ १४८११ १८३१७ ७४९४ ५०८०५ ६५३६३ २४०८०

उचललचखत दाबीहरूमधये सबैभन्दा िेरै दाबी वदृ्ध अवसिा सरुक्ा योजनामा परेको देचखन्छ। तयसैगरी, दोस्ो, तेस्ो र िौिोमा क्रमशसः औ्धि 
उपिारसवासथय तिा माततृव सरुक्ा योजना, आचश्त पररवार सरुक्ा योजना र दिुयाटना तिा अशक्तता सरुक्ा योजनामा रहेका छन।् 

िैदेदिक रोजगार बोडयाबाट समपन्न राहत, उद्ार लगायत कलयाणकाररी सेिाहरु
वैदेचशक रोजगार बोरयाले रोजगारीको क्रममा रवदेशमा रवदेशमा मतृय ुभएका कामदारको शव वयवसिापन, मतृकको पररवारलाई तोरकए 
बमोचजमको राहत, आधियाक सहायताको सािै क्धतपयूधतया प्रदान, रवदेशमा अलपत् परेका श्धमकको उद्धार लगायतका कलयाणकारी कायया 
बोरयाबाट समपन्न हदैु आएका छन।्बोरयामा रहेको कलयाणकारी को्को रकमबाट उद्धार, वैदेचशक रोजगारीको क्रममा अङ्गभङ्ग र रवरामी 
भएका कामदारलाई आधियाक सहायता र वैदेचशक रोजगारमा जानपुयूवया अधभमखुीकरण ताधलम प्रदान गददै आएको छ। िाल ुआधियाक 
ब्याको प्रिम तै्माधसकमा वैदेचशक रोजगार बोरयाबाट देहायबमोचजम काययाहरु समपन्न भएका छन।्  

धस.नं. रक्रयाकलाप मरहला परुू् जममा खिया भएको रकम रू

1 d[ts sfdbf/sf kl/jf/nfO{ cfly{s ;xfotf 9 271 280 16,07,55,000.00

2 c+ue+u÷lj/fdL ePsf sfdbf/nfO{ cfly{s ;xfotf 2 29 31 1,33,67,000.00

3 sfdbf/sf kl/jf/nfO{ cf}ifwf]krf/ ;xof]u 5 2 7 3,50,000.00

4 p2f/sf nflu ;DalGwt lgof]u;+u ;dGjo 0 39 39 8,19,000.00

5 zj lemsfpgsf nflu ;DalGwt lgof]u;+u ;dGjo 3 60 63 45,98,000.00

6 d[tssf] zj 3/ 7]ufgf ;Dd zj 9'jfgL ul/Psf] 9 264 273 53,66,658.00

७ cled'vLs/0f tflnd jfktsf] /sd zf]wegf{ 85 0 85 59,500.00

s'n 113 665 778 18,53,15,158.00



8

वयावसारयक तिा सीप रवकास ताधलम 
प्रधतष्ान भैंसेपाटी लधलतपरुको सवीकृत 
बार्याक काययाक्रम बमोचजम रोजगारी 
प्रवद्धयानका लाधग सरोकारवालाहरूसँग 
नीधतगत, काययागत तिा वयवहाररक 
कदठनाईका समबन्िमा अन्तररक्रया गरी 
आगामी ददनमा रोजगारी सजृना गनने काययामा 
सहजीकरण गनने उद्ेशयले 2079 श्ावण 
24 मा रौतहटको गौरमा अन्तररक्रया 
काययाक्रम समपन्न गररएको छ। 

उक्त अन्तररक्रया काययाक्रम माननीय श्म, 
रोजगार तिा सामाचजक सरुक्ा मन्त्ी 
शेरबहादरु कँुवरको प्रमखु आधतथयता र 
गौर नगरपाधलका प्रमखु श्ी शमभ ुसाहको 
अधयक्तामा समपन्न भएको काययाक्रममा 
गौर नगरपाधलका प्रमखु श्ी शमभ ुसाहले 
ठयू लो संखयामा वैदेचशक रोजगारमा जानेहरू 
दलालबाट ठधगने सीपमयूलक ताधलम नधलई 
जानेहरू बढी मकायामा पनने गरेको जानकारी 
गराउनभुयो।

यसै क्ेत्मा ताधलम सञ्ालन गनने वयवसिा 
भए उपयकु्त हनेु बरू ताधलम केन्द्र 
सिापनाका लाधग जगगा उपल्ि गराउन 
तयार रहेको र केही पाधलका प्रमखुहरूले 
यस समबन्िी ताधलमका लाधग बजेट 
छुट्ाएर कायया गददै आएको जानकारी  
गराउन ु भएको धियो।ताधलमका 
सहभागीहरुले सीप रवकास ताधलमसँगै 

ताधलम सामग्रीहरू समेत उपल्ि 
गराउने वयवसिा भए वैदेचशक रोजगारमा 
जान नपनने सवदेशमा नै रोजगार सृजना 
हनेु र रवदेशी कामदारलाई प्रधतसिापन 
गनया सहज हनेु कुरा पधन राख् ु भएको 
धियो।

काययाक्रममा सहभागीहरूले रवधभन्न 
धनकायवाट प्रदान हदैु आएको वयावसारयक 
सीप रवकास ताधलममा अनगुमन नहनेु र 
ताधलमका लाधग मात् ताधलम भएको, 
ताधलम वासतरवक लचक्त समयूहसमम 
नपगेुको ताधलम धलएर सीप धसकेकालाई 
लगानीको अभाव रहेको, सममान नभएको 
जसता रविार वयक्त भएका धिए भने 
कधतपयले सिानीय तहमा उदाहरणीय 
काम भए गरेको भए पधन प्रिारप्रसार 
नभएको र लचक्त समयूह आकर्यात गनया 

नसरकएको कुरा उठान गरेका धिए ।

काययाक्रमका प्रमखु अधतधि माननीय मन्त्ी 

श्ी शेरबहादरु कँुवरले श्म रोजगार तिा 
सामाचजक सरुक्ा मन्त्ालयले नेपाली 
नागररकहरुलाई वयावसारयक सीप 
ताधलमको माधयमवाट सीप रवकास तिा 
उद्यमशीलता रवकास गराई सवदेशमा नै 
रोजगारी धसजयाना गनने र सिानीय बजारमा 
रहेका रवदेशी कामदारहरू क्रमशसः 
प्रधतसिापन गददै लैजान नीधत धलएको 
जानकारी गराउँदै यस काययामा सबैले 
सहयोग गनया आग्रह गनुया भयो।

बाधयतावस वैदेचशक रोजगारीमा जानपुरेमा 
पधन सीप धसकेर मात् वैदेचशक रोजगारीमा 
जाँदा राम्ो हनेु र दलालहरूबाट ठधगन ु
नपनने कुरा राख् ुभयो। 

रोजगार प्रिद्यानका लादग वयािसादयक तथा  
सरीप दि्यक अन्तरदक्रया गोष्री समपन्न

काययाक्रम सहभागीहरू


