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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 बलेुजटनहरु 

प्रकाजित हुदँ ैआएको छ ।

सिुासन (सचंालन तथा वयवसथापन) ऐन, २०६४ तथा सूचनाको 

हक समबन््धी ऐन, २०६४ समेतले सावद्धजजनक प्रिासनलाई खलुा, 

पारदिशी, नागररकप्रजत जवाफदहेी तथा जजममेवार बनाउने कुरालाई 

जोड जदएको छ।सावद्धजजनक जनकायबाट समपादन भएका जरियाकलापका 

बारमेा सरोकारवालाहरुलाई ससूुजचत बनाउने, समपाजदत काममा 

पारदिशीता कायम गनने तथा नागररकको सूचनामा सहज पहुचँ 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 पयुाद्धउने उदे्शयले जवगतमा झैं गत आजथद्धक वरद्ध 

२०७८/०७९ को चौथौ तै्माजसकमा भए गरकेा कामहरु समेतलाई 

समेटेर यो श्रम तथा रोजगार बुलेटिन वर्ष ५, अकं १ प्रकािन गररएको 

छ । बलेुजटनमा मखुय गरी गत आजथद्धक वरद्ध २०७८/०७९ को बैिाख 

मजहनादजेख अराढ मसान्तसममको अवज्धमा मन्त्ालय तथा मातहतका 

जनकायबाट समपाजदत जरियाकलाप एव ं गजतजवज्धहरुको जानकारीको 

साथै यस अङ्कवाट वलेुजटनमा श्रम समबजन््ध जविेर लेख समेत 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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१. दिषय प्रिेि 
सरकारी र धनजी क्ेत्रले सबैलाई सवदेशमा रोजगारी ददन 

सकने अवस्ा नभएकोले नेपालका अधिकांश वयचति वैदेचशक 
रोजगारीमा जानपुनने बाधयता छ।  फलसवरुप प्रतयेक वर्ष 
लाखौंको संखयामा नेपाली यवुा खाधि र मलेधसया लगायतका 
देशमा कामका लाधग ववदेचशएका छन।्वैदेचशक रोजगारीमा 
गएका नेपालीले पठाएको रेधमट्ानसबाट मलुकुको अ््षतनत्र 
िाधनएको छ। आध््षक वर्ष २०७८÷७९ मा १० खब्ष ७ अब्ष 
रुपैया धभधत्रएको रेधमट्ानस कुल गाह्षस्थय उतपादनको अनपुातमा 
कररब २१ प्रधतशत छ। रेधमट्ानसले वैदेचशक मदु्ा आज्षन त्ा 
शोिनानतर चस्धतमा सहयोग पगुी अ््षतनत्रलाई ढािस ददएको 
छ। चशक्ा, सवास्थय, पोरण, आवास त्ा स्ानीय आय आज्षनमा 
योगदान पगुी गररबी घटाउने प्रमखु कारण वैदेचशक रोजगारी 
बनेको छ। वैदेचशक रोजगारको क्ेत्रलाई सरुचक्त, मया्षददत र 
वयवचस्त गन्ष श्रम रोजगार त्ा सामाचजक सरुक्ा मनत्रालयबाट 
पधछललो समयमा िेरै सिुारका काम भएका छन।् मनत्रालय 
र मातहतका धनकायबाट सूिना प्रववधि माफ्ष त धछटो, छररतो, 
पारदशशी र सेवाग्ाहीमैत्री प्रवाह हनेु सेवाप्रवाह हुँदै आएको छ।

२. िैिेदिक रोजगाररीको अिसथा
नेपाल सरकारले संस्ागत रुपमा १११ देशहरुलाई 

वैदेचशक रोजगारीको लाधग खलुा गरेकोमा हाल अफगाधनसतान, 

इराक र धलववयामा रोक लगाइएको छ।वयचतिगत रुपमा 
वैदेचशक रोजगारीमा जाने प्रयोजनका लाधग भने १७८ देशहरु 
खलुा छन।् २०७९ साउन मवहनको त्थयांक अनसुार दैधनक २ 
हजार भनदा बढी यवुाले वैदेचशक रोजगारीका लाधग श्रम सवीकृधत 
धलएका छन।्

आध््षक वर्ष २०५०/५१ मा श्रम सवीकृधत धलएर वैदेचशक 
रोजगारीमा जाने ३ हजार ६०५ जना ध्ए। भारत बाहेक अनय 
देशमा हालसमम दोहोराएर जाने समेत गरी कररव ७५ लाख 
जनाको श्रम सवीकृधत जारी भएको छ। अवहले पधन कररब ३५ 
लाख नेपाली ववदेशमा काय्षरत रहेको अनमुान छ।अझ श्रम 
सवीकृधत नधलएर धभचजट धभसा र ववद्ा्शी धभसामा ववदेश गएर 
काम गननेको संखया जोडने हो भने यसतो संखया ठूलो हनुछ। 
यद्वप राव्रिय जनगणना २०७८ को प्रारचमभक नधतजा अनसुार 
२१ लाख ७० हजार वयचतिहरु नेपालको पररवारबाट अनपुचस्त 
भई ववदेशमा बसोबास गरेका छन।्

आध््षक वर्ष २०७७/७८ मा कोधभि १९ महामारीका 
कारण श्रम सवीकृधत धलने नेपालीको संखया १ लाख ६६ हजार 

६९८ भएकोमा आध््षक वर्ष २०७८/७९ मा ६ लाख ३० 
हजार ९७ पगेुको छ। यस अचघ आध््षक वर्ष २०७३/७४ मा 
६ लाख ४३ हजार र आध््षक वर्ष २०७२/७३ मा ६ लाख 
४१ हजार श्रम सवीकृधत जारी भएको ध्यो। अवहले वैदेचशक 
रोजगारीले परुानै लय धलएको छ। कोधभिका कारण पधछलला 
२ वर्ष मलेधसयाले कामदार लैजान रोकेकोमा हाल लैजान सरुु 
गरेसँगै मलेधसया जानेको संखया बढन ्ालेको छ र वैदेचशक 
रोजगारीमा जानेको संखया आगामी ददनमा अझ बढने देचखनछ।

िाल ुआध््षक वर्ष २०७९/८० को साउन मवहनामा श्रम 
सवीकृधत धलने नेपालीको संखया ६३ हजार ४२ पगेुको छ। 
गत आध््षक वर्षको साउन मवहनामा २५ हजार ४२८ नेपालीले 
श्रम सवीकृधत धलएका ध्ए।साउन मवहनामा सबै भनदा बढी 
मलेधसयाको लाधग २४ हजार ४८४ श्रम सवीकृधत जारी भएको 
छ। कतारमा १२ हजार ५७०,  संयतुि अरब इधमरेटसमा ८ 
हजार १४०,  साउदी अरेधबयामा ६ हजार ७०५ र कुवेतमा ४ 
हजार २८४ श्रम सवीकृधत जारी भएको छ। यी ५ देशले मातै्र 
कुल श्रम सवीकृधतको ९० प्रधतशत वहससा ओगटेका छन।् कुल 
श्रम सवीकृधत धलने मधये पनु: श्रम सवीकृधत धलने अ्ा्षत दोहोराएर 
जाने ३२ प्रधतशत छन ्भने पवहलोपटक जाने ६८ प्रधतशत छन।् 
आध््षक वर्ष २०७८/७९ मा दोहोराएर जाने ४५ प्रधतशत 
ध्ए। श्रम सवीकृधत धलने मधये कररब १० प्रधतशत मवहला 
छन।् चजललागत आिारमा हेनने हो भने िेरै श्रम सवीकृधत धलने 
चजललाहरु क्रमश: िनरुा, धसरहा, महोत्तरी, झापा र मोरङ छन।् 
वैदेचशक रोजगारीमा गएका मधये कररव दईुधतहाई अदक् छन।्

३. सेिाप्रिाहमा भएका सणुधार
श्रम, रोजगार त्ा सामाचजक सरुक्ा मनत्रालयले श्रधमक 

पवहला भन्े मानयता धलएर श्रधमकमैत्री कामहरु गददै आएको 
छ। िकको वयाजमा ऋण धलएर कामका लाधग ववदेचशन बाधय 
श्रधमकहरुको हकवहतलाई धयानमा राखेर मनत्रालय र मातहतका 
धनकायबाट ्पु्र ैसिुारका कामहरु भएका छन।्वैदेचशक रोजगार 
सूिना वयवस्ापन प्रणाली (FEIMS) मा सिुार गरेर वैदेचशक 
रोजगारमा जाने वयचतिलाई ववना झनझट आिधुनक प्रववधि 
माफ्ष त सहज र सरल तररकाबाट श्रम सवीकृधत प्रदान हनु 
्ालेको छ।श्रधमकहरुले भोगन ु परेका समसया समािान गन्ष 
मनत्रालयमा कल सेनटर स्ापना गरी २४ सै घणटा गनुासा सनु्े 
र प्राप्त गनुासाहरुलारइ् तरुुनत समवोिन गनने काम भएको छ। 
मनत्रालय र मातहतका धनकायबाट प्रदान गररने सेवाको गनुासो, 
समसया लगायतका ववरयमा माननीय मनत्रीजयू साक्ातकार हनु ु

रमेि अयायाल
कारायालर प्रमखु, वैदशेिक रोजगार कारायालर
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भई समािानका लाधग मातहतका धनकायलाई धनदनेशन ददने गरी 
प्रतयेक आईतवार १ घणटा श्रधमकसँग श्रममनत्री काय्षक्रम 
सञ्ालनमा आएको छ।

श्रधमकहरूको हकवहतलाई धयानमा राखी नया ँश्रम गनतवय 
मलुकुको खोजी र श्रम समझझौताको नवीकरण गनने काय्ष अगाधि 
बढेको  छ। बेलायतमा शूनय लागतमा सवास्थयकमशीहरुलाई 
रोजगारी प्रदान गनने समबनिी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकार र 
बेलयायत सरकार धबि हसताक्ार भएको छ। सरकारी प्रकृयाबाट 
दचक्ण कोररया र इजरायलमा कोधभिका कारण जान रोवकएका 
श्रधमकहरु जान लागेका छन।् वैदेचशक रोजगारीमा  हनेु ठगी 
धनयनत्रणका सा्ै राहत त्ा उद्ार काय्षलाई प्रभावकारी वनाउन, 

गनुासोलाई ततकाल धनराकरण गन्ष र ्यावपि रेसपोनस वटमको गठन 
भएको छ।वैदेचशक रोजगारसमबनिी समसया हेनने गरी छुटै् प्रहरी 
यधुनटको वयवस्ा भएको छ।धत्रभवुन अनतरा्षव्रिय ववमानस्लमा 
रहेको श्रम िेसक हटेको छ र ववमानस्लमा श्रधमकहरू धनचचित 
द्ारबाट मात्र प्रवेश गनु्षपनने बाधयताको अनतय भएको छ।

 वैदेचशक रोजगार वयवसाय संिालन गनने इजाजतपत्रवाला 
संस्ा त्ा अधभमखुीकरण तालीम प्रदान गनने इजाजतपत्रप्राप्त 
संस्ाहरुको अनलाइन प्रणाली माफ्ष त इजाजतपत्र नवीकरण हनु 
्ालेको छ। सवदेश वा ववदेशमा रोजगारीको अवसर खोजी गनने 
(Job Seekers)  र सीपयतुि जनशचति खोजी गनने रोजगारदाता 
(Employers) लाई सहयोग गन्ष रोजगार ववधनमय बजार साइटको 
धनमा्षण गरी प्रयोगमा आएको छ। भैरहवाबाट समेत २०७९ 
असार १ गतेदेचख श्रम सवीकृधत प्रदान गनने काय्षको सरुुआत 
भएको छ।वैदेचशक रोजगारीमा जाने श्रधमकको हकवहतको लाधग 
औरिी उपिार वापत प्राप्त गनने रकम धसिै उपिारत असपतालमा 
अनलाइन माफ्ष त भतुिानी हनेु गरी काम भएको छ।वैदेचशक 
रोजगार बोि्षवाट ववदेशमा मतृय ु भएका श्रधमकका पररवारले 
पाउने राहत,  वीमा लगायत प्राप्त गनने रकम वपधितको बैंक 
खातामा जममा हनेु प्रवनि भएको छ।

वैदेचशक  रोजगार  नीधत, २०६८, वैदेचशक  रोजगार  ऐन, 

२०६४  लगायतका  नीधत  त्ा  कानूनलाई  समसामवयक 
पररमाज्षन गनने कामको सरुुवात भएको छ।वैदेचशक रोजगारीबाट 
फकने का वयचतिले वैदेचशक रोजगारीको क्रममा आज्षन गरेको 
पूजँी, सीप, प्रववधि र अनभुवलाई नेपालमा नै उद्मशीलताको 
ववकास र सीपको प्रवद््षनमा उपयोग गराउन पनु: एवककरण 
काय्षक्रम सञ्ालन र वयवस्ापन धनदने चशका, २०७९ सवीकृत 
भई काया्षनवयनमा आएको छ।वैदेचशक  रोजगार  ववभाग र 
काया्षलयबाट  सञ्ालन  हनेु  सेवाहरूलाई  सरलीकरण  गन्ष 
काय्षसञ्ालन काय्षववधि2079  तजु्षमा गरी काया्षनवयन भएको 
छ। यस काय्षववधिमा श्रम सवीकृधतका लाधग आवशयक कागजात 
र प्रकृयाका बारेमा उललेख भएको छ। 

४. अनलानबाट श्म सिरीकृदत अगादड र पछादडको अिसथा
श्रम, रोजगार र सामाचजक सरुक्ा मनत्रालयका सचिवजयूले 

फेसलेस, पेपरलेस र कयासलेस सेवाप्रवाहको नीधत काया्षनवयन 

गन्ष धनदनेशन ददन ु भएसँगै वैदेचशक रोजगार सूिना वयवस्ापन 
प्रणालीमा सिुार गरी अनलाईनबाट मातै्र श्रम सवीकृधत जारी 
हनु ्ालेको छ। सरुुवाती िरणमा यसको काया्षनवयनको लाधग 
कम्षिारीहरु र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गदा्ष प्रणालीमा 
सिुार गरेर भझौधतक उपचस्धत ववना श्रम सवीकृधत जारी गन्ष 
गाह्ो हनुछ भन्े भनाई आएको ध्यो भने प्राववधिकहरुबाट पधन 
भझौधतक उपचस्धत ववना पूण्ष अनलाइन ततकाल समभव हदैुन, 
पधछ वयाक हनु ुभनदा यही धससटम अनसुार नै काम गन्ष उपयतुि 
हनुछ, जोचखम नधलने वक भन्े सझुाव आएको ध्यो।मनत्रालयको 
धनदनेशनलाई मनन गददै कोधभिको समयमा सूिना प्रववधिको प्रयोग 
गरेर फेसलेस श्रम सवीकृधतको ववकलप छैन, प्रणालीमा सिुार 
गदा्ष पधन सवकएन भने परुानै प्रणालीमा फककौला तर सरुुवात 
त गनदैपछ्ष भन्े लागयो। वैदेचशक रोजगार सूिना वयवस्ापन 
प्रणाली (FEIMS) मा गनु्षपनने सिुारका सझुावहरु सूिना प्रववधि 
शाखालाई जानकारी गराई सो अनसुार प्रणालीमा सिुार गन्ष 
अनरुोि गर ्यझौ।

सबै काम एकै पटक गदा्ष प्रणालीमा समसया हनु सकने 
र िरणवद् रुपमा गदा्ष ततकाल कुनै समसया देचखए समािान 
गददै जान सवकने भएकोले िरणवद् रुपमा प्रणालीमा सिुार गदा्ष 
उपयतुि हनेु ठानयझौ। काया्षलयमा सबैभनदा बढी भीि पनु: श्रम 
सवीकृधतको हनेु भएकोले सरुुमा यसलाई अनलाइनबाट गदा्ष राम्ो 
सनदेश जाने र अनय श्रम सवीकृधत पधन अनलाइनबाट हदैुछ भन्े 
भईसकेपधछ प्रणालीप्रधतको ववरोि ववसतारै कम हुँदै जानछ भन्े 
लागयो। फलसवरुप २०७८ माघ २ गतेबाट पनु: श्रम सवीकृधत 
अनलाईनबाट मात्र जारी गनने सूिना प्रकाशन गरी तोवकएको 
धमधतमा माननीय मनत्रीजयू र सचिवजयूको समपुचस्धतमा काय्षक्रम 
गर ्यझौ। पवहलो ददनमा नै ९१५ जनालाई अनलाइनबाट पनु: 
श्रम सवीकृधत प्रदान भएसँगै काया्षलयको सेवाप्रवाह समबनिमा 
सकारातमक ििा्ष भयो। यसपधछ िरणवद् रुपमा २०७९ 
वैशाख २ गतेबाट संस्ागत श्रम सवीकृधत र २०७९ जेठ ६ 
गतेबाट नयाँ वयचतिगत श्रम सवीकृधत अनलाईन प्रणालीबाट ददन 
सरुु गरेसँगै सबै वकधसमका श्रम सवीकृधत अनलाइनबाट मात्र 
हुँदै आएको छ।

सूिना प्रववधिको माधयमबाट श्रम सवीकृधतको सबै काम 
अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हनेु वयवस्ासँगै सेवाप्रवाह धछटो, 
छररतो र पारदशशी रुपमा गनुासो रवहत हनु ्ालेको छ। 
सेवाप्रवाहका ४ िरण घटाई २ िरण कायम गररएको छ। 
यसले गदा्ष काम धछटो छररतो भएको छ र ्ोरै कम्षिारीबाट 
काम भएको छ।First In First Out (FIFO) आिारमा सेवाप्रवाह 
गनने वयवस्ा गररएको छ जसले गदा्ष सेवाग्ाहीको काम 
क्रमैसँग भएको छ।कुनै सेवाग्ाहीको कागजात अपगु भएमा 
मयासेज पठाएर ्प वववरण अनलाईनबाटै मगाउने गररएको 
छ।सेवाग्ाहीका गनुासाहरु त्ा समसयाको समािानका लाधग छुटै् 
फोन र कम्षिारीको वयवस्ा गरी इमेलबाट समेत सेवाग्ाहीका 
गनुासा र चजज्ासाको समािान गनने वयवस्ा धमलाएको छ।सबै 
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कम्षिारीहरु भाइवर ग्पुमा जोधिएर सूिना आदानप्रदान गनने र 
कवहलेकाही हवाई वटकटका कारण अपझ्षट सेवा ददन ु परेमा 
अनलाइनबाट Flexi Time (off hour) मा समेत श्रम सवीकृधत ददने 
वयवस्ा धमलाई श्रम सवीकृधत नभएको कारण हवाइ वटकट खेर 
जाने समसया हटेको छ। 

अनलाइनबाट मात्र श्रम सवीकृधत हनुभुनदा पवहले 
सेवाग्ाहीको भझौधतक उपचस्धतमा मातै्र काम हनेु हुँदा काया्षलयमा 
ववहानै देचख भीिभाि हनु्थयो। पनु: श्रम सवीकृधतमा दैधनक १ 
हजार बढी, संस्ागत श्रम सवीकृधतमा दैधनक ५ सय र नयाँ 
वयचतिगत र वैिाधनकीकरण माफ्ष तको श्रम सवीकृधतमा दैधनक 
३ सय भनदा गरी कुल २ हजार बढीको भीि हनेु गरेको 
ध्यो।सेवाग्ाहीसँगै पररवारको माधनसहरु आउँदा यसतो संखया 
अझ बढी हनु्थयो।काया्षलय देचख सोलटीमोिसमम सेवाग्ाहीले 
भररएका हनु्थये।कम्षिारीहरुले धबहान देचख रातीसमम काम गनु्ष 
पद्ष्थयो।नेपाल प्रहरीका ६ जना जनशचति लाइन वयवस्ापन 
गन्ष खवटन्े। सेवाग्ाहीहरुले १० रुँपैयाको हलुाक वटकटलाई 
५० रुँपैया समम धतरेर धनवेदनका सा् कागजात र पासपोट्ष 
बझुाउने गद्ष्े। कधतपयको पासपोट्ष हराउने गद्ष्थयो।सेवाप्रवाह 
समबनिमा ववधभन् गनुासाहरु सधुनन्थयो।टोकन बेचिनछ भन्े 
गनुासो ध्यो।काया्षलय प्रमखु समक् सेवाग्ाहीका ववलझौना र 
गनुासा मात्र हनु्े। काया्षलय समय अचघपधछ र रातको समयमा 
समेत सेवाग्ाहीले फोन गरेर श्रम सवीकृधत धछटो गररददन अनरुोि 
गद्ष्े।वविझौधलयाहरुले सेवाग्ाहीलाई ठगने गद्ष्े। काया्षलयको 
नचजकै जापानी र कोररयन राजदूतको धनवास भएको र भीि र 
हलला हनेु कारण राजदूतहरुले समेत सरकारलाई धयानकर्षण 
गराउने गद्ष्े।

अनलाइनबाट मात्र श्रम सवीकृधत प्रदान गरेपधछ काया्षलयमा 
दैधनक हनेु दईु हजार बढीको धभि हटेको छ।अवहले सेवाग्ाहीको 
गनुासो सनु् नपरेको र कम्षिारी समेत समयमै घर जान पाएका 
छन।् भीिभािमा कम्षिारीले काम गदा्ष तनाव झेलनपु्थयको र 

ववधभन् वकधसमका रोगहरु लागने समभावना हनु्थयो। अवहले 
कम्षिारीले तनाब रवहत भएर काम गरेका छन।्हालको ववद्मान 
दरबनदी भनदा कम कम्षिारीबाट पधन काम गन्ष सवकने भएको 
छ।अनलाइनका कारण सेवाग्ाहीको लागतमा पधन कमी आएको 
छ।टोकन पाईएन भन्े गनुासो छैन।लाईन वयवस्ापनमा 
खवटएका नेपाल प्रहरीका जनशचति अवहले शाचनतसरुक्ाका 
काममा अनयनत्र खवटएका छन।्धबिझौधलयाहरु देचखन छािेका 
छन।्काया्षलयप्रधत ववगतमा हेनने दृवटिकोणमा फरक आएको 
छ।सेवाग्ाहीहरु काया्षलय आउन नपदा्ष कोधभि महामारीको 
जोचखम छैन। सा्ै, सेवाग्ाहीहरुले सवारी सािनको प्रयोग गन्ष 
नपरेको र इनिनमा बित भई आयात वयवस्ापन र ववदेशी मदु्ा 
सचञ्धतमा समेत अप्रतयक् सहयोग पगेुको छ।

धछटो, छररतो र पारदशशी रुपमा गनुासो रवहत सेवाप्रवाह हनु 
्ालेसँगै सशुासन र सेवा प्रवाहमा सिुार आएको छ।पनु: श्रम 
सवीकृधत अनलाइनबाट ददन सरुु गरेसँगै अचखतयार दरुुपयोग 
अनसुनिान आयोगले नेपाल टेधलधभजनमा प्रसारण गनने सशुासन 
सवाल काय्षक्रममा २०७८ साल माघ १८ गते वैदेचशक रोजगार 
काया्षलयको सेवाप्रवाहमा भएको सिुार समबनिी ववशेर काय्षक्रम 
प्रसारण भएको ध्यो।सञ्ार त्ा सूिना प्रववधि मनत्रालय र 
नेपाल टेधलधभजनको संयतुि प्रसतधुतमा २०७८ माघ २७ गते 
धिचजटल नेपाल काय्षक्रममा पधन काया्षलयको सेवाप्रवाहलाई 
कसरी धिचजटलाइज गरी सेवाप्रवाह धछटो, छररतो र धमतवययी 
भयो भनी काय्षक्रम प्रसारण भएको ध्यो।नेपाल प्रशासधनक 
प्रचशक्ण प्रधतष्ान लगायतका ताधलम प्रधतष्ानबाट समेत 
सेवाप्रवाह सिुारको स्लगत अवलोकन हनु लागेको छ।ववगतमा 
काया्षलय र कम्षिारीको बारेमा नकारातमक समािार छापने र 
प्रसारण गनने सञ्ार माधयमहरुबाट अवहले सेवप्रवाहमा भएको 
सिुार समबनिमा प्रिारप्रसार भएको छ।सेवाप्रवाह गनने अनय 
काया्षलयहरुमा पधन वैदेचशक रोजगार काया्षलयको सेवाप्रवाह 
जसतै वकन हनु सकदैन भनी सञ्ारमाधयम र सामाचजक सञ्ालमा 
समेत बहस हनु ्ालेको पाईनछ।

दिगतको दभडभाड अदहले
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सञचार माधयममा अनलाईन श्म सिरीकृदत समबन्धरी 
केहरी समाचार

५. दनषकषया

वैदेचशक रोजगारीलाई वयवचस्त, मया्षददत र भरपदको वनाउन 
श्रम, रोजगार त्ा सामाचजक सरुक्ा मनत्रालय र मातहतका 
धनकायबाट पधछललो समयमा सूिनाप्रववधि माफ्ष त सेवाग्ाहीमैत्री 
सेवाप्रवाह हनु ्ालेको छ।अनलाइनबाट मात्र श्रम सवीकृधत 
ददने कामको अवहले िझौतफफी प्रशंसा भएको छ।अनलाइन श्रम 
सवीकृधतमा कवहलेकाही राहदानी ववभाग र राव्रिय सूिना प्रववधि 
केनद्को सभ्षर िाउन हदुाँ श्रम सवीकृधतको अनलाईन फाराम 
भन्ष समसया हनेु भएकोले उति धनकायका सभ्षर सिुारु हनुपुनने 
देचखनछ।प्रववधिमा सिुार गदा्ष सरुुमा केही असहज र अनयझौलता 
भएतापधन तयसमा धनरनतर सिुार गददै जानपुछ्ष।राजनीधतक 
र प्रशासधनक नेततृवको माग्षधनदनेश, वयचतिगत सवा््ष नराखी 
वटमवक्ष मा काम गनने त्ा पररवत्षन गदा्ष जोचखम धलएर िरणवद् 
रुपमा काम गनने हो भने साव्षजधनक प्रशासनमा सिुारका िेरै 
काम हनेु अपेक्ा गन्ष सवकनछ।  

प्रधानमन्त्री रोजागर काययाक्रम कायायान्ियन प्रदक्रयामा 
सणुधार समबन्धरी अन्तरदक्रया काययाक्रम

नेपाल सरकारको आध््षक वर्ष २०७९/०८० को नीधत त्ा 
काय्षक्रमको बुदँा नं. १२० मा “प्रिानमनत्री रोजगार काय्षक्रमलाई 
सबै तहको सवाधमतव स्ावपत हनेु गरी पनु:संरिना” र “रोजगारी, 
सीप ववकास र उद्मशीलतासँग समबचनित काय्षक्रमहरुको 
प्रभावकाररता अधययन गरी एवककृत रुपमा काया्षनवयन गनने” 

गरी  उललेख भएको । यसै समबनिमा आ.व. २०७९/०८० 
को बजेट वतिवयको बुदँा नं. १२७ मा “प्रिानमनत्री रोजगार 
काय्षक्रमको ढाँिा पररमाज्षन” गनने उललेख भएको छ। नेपाल 
सरकारको नीधत त्ा काय्षक्रमलाई काया्षनवयन गन्ष प्रिानमनत्री 
रोजगार काय्षक्रमको वत्षमान काया्षनवयन प्रकृयामा पररमाज्षन 
गनने सनदभ्षमा स्ानीय तहसंग प्रारच्मक राय परामश्ष गन्ष 
वाञछधनय देचखएकोले रोजगारीको हक समबनिी ऐन, २०७५ 
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को दफा १७ बमोचजमको सङ्ीय धनदनेशक सधमधतको अधयक् 
माननीय श्रम, रोजगार त्ा सामाचजक सरुक्ा मनत्री श्री शेरबहादरु 
कँुवरको समपुचस्तीमा सदुरुपचचिम प्रदेशको कैलाली र कञ्नपरु 
चजललाका स्ानीय तहसंग राय परामश्ष धलने उद्ेशयले कैलालीमा 
यो काय्षक्रम गररएको छ । 

(माननीय मनत्री श्री शेरबहादरु कँुवरजयूबाट काय्षक्रम उदघाटन गनु्षहुँदै)

काय्षक्रममा राव्रिय काय्षक्रम धनदनेशक त्ा सहसचिव श्री 
िणिरुाज चघधमरेजयूले अधयक्ता ग्हण गनु्ष भएको ध्यो भने 
प्रमखु अधतध् श्रम, रोजगार त्ा सामाचजक सरुक्ा मनत्रालयका 
मा.मनत्री शेरबहादरु कँवरजयू रहन ु भएको ध्यो । कैलाली 
र कञ्नपरु चजललाका २२ स्ानीय तहका प्रमखु/उपप्रमखु 
लगायतका अधिकृतहरू र रोजगार संयोजकहरूको सहभाधगता 
रहेको ध्यो ।

िक् श्दमकले अिक् श्दमकलाई िक् बनाई दििेिरी 
श्दमकहरुलारया प्रदतसथापन योजना गनने कायया कायायान्ियन 
गनने समबन्धरी रोजगारिाताहरु सगं अन्तरदक्रया  
काययाक्रम समपन्न 

 श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ को उपदफा (५) 
बमोचजम ववदेशी श्रधमकलाई काममा लगाउन े रोजगारदाताले 
नेपाली नागररकलाई दक् बनाइ ववदेशी श्रधमकलाई क्रमशसः 
प्रधतस्ापन गनु्षपनने वयवस्ा रहेको त्ा श्रम धनयमावली, २०७५ 
को धनयम १२ को उपधनयम १(ग) बमोचजम ववदेशी श्रधमकको 
श्रम इजाजत अवधि ्प गन्षका लाधग ववदेशी श्रधमकलाई क्रमशसः 
प्रधतस्ापन गददै नेपाली नागररकलाई दक् बनाउन पेश भएको 
योजनाको प्रगधत वववरण पेश गनु्षपनने कानूनी वयवस्ा रहेकोछ ।

 सोही काय्षयोजना काया्षनवयन गन्षका लाधग श्रम त्ा 
वयवसायजनय सरुक्ा ववभागले २०७९ आराढ १७ मा “गैरनेपाली 
दक् नागररकले नेपाली श्रधमकलाई दक् बनाई प्रधतस्ापन योजना 
त्ा काया्षनवयन गनने समबनिी रोजगारदातहरुसँग अनतरवक्रया 
काय्षक्रम”  गैर नेपाली नागररक काय्षरत रोजगारदाता संस्ाका 
प्रधतधनधि, गैर नेपाली नागररकलाई श्रम सवीकृधत त्ा काय्षसहमती 
ददने काय्षमा प्रतयक् त्ा अप्रतयक् रुपमा संलगन ववधभन् 
मनत्रालय, ववभाग त्ा धनकायका प्रधतधनधिहरु सा्ै श्रम इजाजत 
वा सवीकृधत धलएर काय्षरत ववदेशी नागररकहरुको समेत गरी 

जममा ६४ जनाको उपचस्धतमा श्रम त्ा वयवसायजनय सरुक्ा 
ववभागवाट १ ददने सिेतना मलुक अनतरवक्रयातमक काय्षक्रम 
संिालन गररएको छ। उति काय्षक्रममा प्रधतष्ान तफ्ष बाट गैर 
नेपाली प्रधतस्ापन समबनिी समसया एवम जवटलताहरु पेश 
भएको र ववभागको तफ्ष बाट प्रधतस्ापन गन्षका लाधग अपनाउन ु
पनने ववधभन् ववधिहरुको जानकारी गराईएको ध्यो। सबै 
प्रधतष्ानहरुलाई गैर नेपालीको श्रम इजाजतको लाधग माग गदा्ष 
अधनवाय्ष रुपमा प्रधतस्ापन योजना पेश गन्ष र श्रम इजाजत अवधि 
्प गन्षका लाधग प्रधतस्ापन योजनाको काया्षनवयन अवस्ाको 
प्रगधत  वववरण पेश गन्ष धनदनेशन ददने र प्रधतस्ापन योजना 
समबनिी काय्षववधिको आवशयकता रहेको महशसु गरी तयसको 
लाधग आवशयक प्रवकया ्ालनी गनने धनषकर्ष धनकाधलयो । 

वयिसायजन्य सणुरक्ाको के्त्मा उतकृष्ट वयिसथापन गनने 
प्रदतष्ानहरु पणुरसकृत 

हरेक वयचति कुनै न कुनै वयवसायमा संलगन रहेको हनुछन र 
वयवसायको प्रकृधत अनसुार तयहाँको वयवसावयक वातावरण जसतै 
उतपादन, प्रशोिन, पररिालन, भणिारण आददमा प्रवक्रया संलगन 
कामदारको सरुक्ा त्ा सवास्थयमा अलपकालीन वा ददघ्षकालीन 
हानीकारक असर गन्ष सकने ववधभन् ततवहरु ववद्मान हनु  
सकदछन ् । यसै ववरयका सनदभ्षमा श्रम त्ा वयवसायजनय 
सरुक्ा ववभाग र मातहातका काया्षलयहरुले प्रधतष्ानहरुमा 
धनयधमत अनगुमन धनरीक्ण गनने गछ्ष | यही सनदभ्षमा २०७९ 
आराढ १६ गते "वयवसायजनय सरुक्ा त्ा सवास्थयमा उतकृटि 
वयवस्ापन गनने प्रधतष्ानलाई परुसकृत गनने" काय्षक्रम  समपन् 
गररएको छ ।  प्रादेचशक रूपमा वयवसायजनय सरुक्ा त्ा 
सवास्थयका क्ेत्रमा उतकृटि वयवस्ापन त्ा अ्यास गनने देहायका 
प्रधतष्ानहरूलाई सममानपत्र एवं ट्रफी प्रदान गररएको ध्यो । 

१) प्रदेश नं. १  ररलायनस चसपधनङ्ग धमलस धलधमटेि, 

इटहरी, सनुसरी  २) मिेश प्रदेशसः सूय्ष नेपाल प्रा.धल., धसमरा, 
बारा ३) वागमती प्रदेशसः बोटलस्ष नेपाल धलधमटेि (कोकाकोला), 
बालाज,ु काठमािौं ४) गणिकी प्रदेशसः गोरखा ब्अुरी प्रा.धल., 
पूवशी नवलपरासी   ५) लचुमबनी प्रदेशसः धस.चज. फुडस ई.प्रा.धल., 
बाँसगढी, बदद्षया ६) कणा्षली प्रदेशसः मधयपश ्चिम वाटर एणि 
वेभरेज प्रा.धल., ववरेनद्नगर, सखुनेत ७) सूदरुपचचिम प्रदेशसः सूदरु 
फुि इणिचसट्रज, गोदवारी, कैलाली ।

उतकृटि प्रधतष्ान सममान प्राप्त गनने प्रधतष्ानका प्रधतधनधिहरूबाट 

आफनो प्रधतष्ान कुशल वयवस्ापनका लाधग यस काय्षक्रमबाट 
्प प्ररेणा एवं चजममेवारी बोि भएको वविार वयति गनु्ष भयो ।
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वयािसादयक तथा सरीप दिकास तादलम प्रदतष्ानको 
आ.ब.०७८/७९को  चौथो  तै्मादसक अिदधमा समपन्न 
भएका गदतदिदधहरु

वयावसावयक त्ा सीप ववकास ताधलम प्रधतष्ान भैंसेपाटी 
लधलतपरुबाट िाल ु आ.व 2078/79 को िझौ्ो तै्रमाधसक 
अवधि समम समपन् ववधभन् वयावसावयक त्ा सीप ववकास 
ताधलम काय्षक्रमहरुबाट 2499 जनाले ताधलम प्राप्त गरेका 
छन ्।तयसै गरी EPS प्रवक्रयाबाट कोररया जाने त्ा केयर 
धगभरका रुपमा ईजरायल जाने नेपाली कामदारहरुका लाधग 
पूव्ष अधभमचुखकरण ताधलम काय्षक्रम (PDOT) अनतग्षत 
क्रमशसः 3984 जना जनालाई ताधलम प्रदान गररएको छ। 
बजारमा सीपमूलक ताधलम सञ्ालन गन्ष सक्म जनशचति 
उतपादन गनने उद्ेशयले प्रधतष्ानबाट ९४ जनालाई प्रचशक्क 
प्रचशक्ण काय्षक्रम ३ समूहमा काठमािझौ, पोखरा र चितवनमा 
समपन् भएको छ।

धनचज क्ेत्रसंगको साझेदारी एवं सहकाय्षमा बेरोजगार नेपाली 
नागररक लचक्त सीपमूलक ताधलम माफ्ष त रोजगारी सधुनचचित गन्ष 
त्ा सीपमलुक ताधलमलाई बयवचस्त र प्रभावकारी तवरबाट 
संिालन गरी  रोजगारी सधुनचचित गन्ष आवशयक समनवय सहयोग 
उद्ोग संघसँग रोजगारी प्रव्षिन समबनिी १ ददने अनतरवक्रया 
सञ्ालन गररएको।

श्म समबन्धरी दििािको न्यादयक दनरुपण दबषयक 
क्मता अदभिदृधि काययाक्रम समपन्न

श्रम समबनिी वववादको नयावयक धनरुपण सधुनचचित गन्ष 
श्रम ववभाग, श्रम काया्षलय वैदेचशक रोजगार काया्षलय 
समेतका अि्षनयावयक धनकायमा काय्षरत प्रशासधनक 25 जना 
कम्षिारीलाई कानूनको उचित प्रकृया (Due Process of Law)
को जानकारी गराउन श्रम ऐन २०७४ त्ा टे्रि यूधनयन ऐन, 
२०४९ समबनिी मदु्ाहरु सहज र चशघ्र धनरुपण गन्ष "श्रम 
समवद् कानून त्ा नयाय समबनिी दइु ददने क्मता अधभववृद् 
ताधलम"  काय्षक्रम २०७९ अराढ २५ गते समपन् भएको छ।

सामादजक सणुरक्ा कोषमा सचूरीकरण र योगिान रकम 
सकंलन 

सामाचजक सूरक्ा कोरबाट  हाल  सञ् िालनमा  लयाइएका 
योजनाहरू औपिाररक क्ेत्रधभत्र नीचज क्ेत्रलाई मात्र समेवटएकाले 
अनय  क्ेत्रमा  समेत  िरणबद्  रूपमा  प्रवेश  गनु्ष  संवैिाधनक 
र  काननुी  माग्षदश्षन  रहेको  देचखनछ । सामाचजक  सरुक्ा 
योजनाहरूको काया्षनवयनको अनभुव र पररपकवतासँगै भववषयमा 
सबै क्ेत्रमा सामाचजक सरुक्ा योजनाहरू कोरबाटै सञ् िालन हनेु 
योगदानमा आिाररत सामाचजक सरुक्ा ऐन २०७५ले प्प्रदचश्षत 
गरेको छ।

सामाचजक सरुक्ा कोरमा सूिीकरण हनुका लाधग समबचनित 
रोजगारदाता सव्षप्र्म सूिीकृत हनुपुनने अधनवाय्ष वयवस्ा रहेको 
छ । तत ्पश ्िात ्आफू अनतग्षत श्रम समबनि कायम भएका 

सबै श्रधमकहरूको सूिीकरण गनु्षपद्षछ ।  वव. स.२०७५ मंधसर 
११ गते देचख संगदठत धनचज क्ेत्रका प्रधतष्ान र श्रधमकहरुलाई 
सामाचजक सरुक्ा कोरमा सूचिकृत गनने र  वव.स. २०७६ 
श्रावण १ देचख योगदान रकम संकलन गनने काय्ष धनरनतर 
रुपमा अगािी बवढरहेको छ | आध््षक वर्ष २०७८/७९ को 
अनतयसमम सूिीकृत हनेु प्रधतष्ान सूचिकृत प्रधतष्ानहरुको संखया 
१७ हजार १९२, योगदानकता्षको संखया ३,४६,७४४ जना र 
संकधलत योगदान रकमको २१ अव्ष ०८ करोि ५२ लाख १५ 
हजार रुपैयाँ पगेुको छ | 

मन्त्ालयको पाँच िषने रणनरीदतक योजनाको मसयौिा 
उपर सरोकारिालहरुसगँको अन्तदक्रया या काययाक्रम 
समपन्न

मनत्रालयको पाँि वरने रणनीधतक योजनाको मसयझौदा समबनिमा 
सरोकारवाला धनकाय त्ा संघ-संस्ाहरूसँग छलफल त्ा राय-
सझुाव संकलन गनने उद्ेशयले सरुचक्त आप्रवान काय्षक्रमसँगको 
सहकाय्षमा २०७९ जेष् २४ गते काठमािौंमा श्रीमान ्सचिव श्री 
एकनारायण अया्षलजयूको अधयक्तामा छलफल त्ा अनतरवक्रया 
काय्षक्रम समपन् भयो।

 

उति काय्षक्रममा सरोकारवाला मनत्रालय, मनत्रालय 
मातहतका ववभागीय प्रमखु, रोजगारदाता र टे्रि यधुनयनका 
प्रधतनीधिहरु, आप्रवासी कामदारका संस्ा/सञ्ाल, सामाचजक 
संघ-संस्ा, अधययन त्ा अनसुनिान संस्ाका प्रधतधनधि, पत्रकार 
र आप्रवासन ववज्हरूको सहभाधगता रहेको ध्यो। काय्षक्रममा 
मनत्रालयका सहसचिव श्री रामिनद् ढकालले मनत्रालयको पाँि 
वरने रणनीधतक योजनाको मसयझौदामा सरोकारवाला धनकायहरूबाट 
आएका सझुाव समेटी मसयझौदालाई पररषकृत गनने उद्ेशयले 
२०७९ असार ३ र ४ गते भतिपरुमा दईु ददवसीय मसयझौदा 
लेखन गोष्ी समपन् भयो। 

श्म तथा रोजगाररीसगँ समबदन्धत मणुद्ा, चणुनौदत र 
सणुधारका लादग गनणुयापनने काययाहरू समबन्धरी क्मता 
दिकास कायायािाला समपन्न

मनत्रालय र मातहतका धनकायहरुमा अधिकृत र सो 
भनदा माध्ललो तहमा काय्षरत कम्षिारीहरूको नीधतगत 
काय्षक्मता ववकास गनने उद्ेशयले मा. मनत्री श्री शेर बहादरु 
कुवरँजयूको प्रमखु आधत्थयता र श्रीमान ्सचिव श्री एकनारायण 
आया्षलजयूको अधयक्तामा २०७९ असार २४ र २५ गते श्रम 
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त्ा रोजगारीसँग समबचनित मदु्ा, िनुझौधत र सिुारका लाधग 
गनु्षपनने काय्षहरू ववरयक दईु ददवसीय काया्षशाला गोष्ी सरुचक्त 
आप्रवासन काय्षक्रमसँगको सहकाय्षमा सममन् भएको छ । उति 
काय्षक्रममा मनत्रालय र मातहतका धनकायका कम्षिारीहरूको 
सहभाधगता रहेको ध्यो। 

काय्षक्रममा मनत्रालयका सचिव श्री एक नारायण अया्षलले 
Practices and reform in labour, employment and social se-
curity in Nepal, सहसचिवहरु श्री दीपक काफलेले ILO con-
ventions relating to migrant workers, श्री िणिरुाज चघधमरे र 
रोजगार ववज् श्री यवुराज बसनेतले Convergence Strategy for 
Domestic Employment, श्री रामिनद् ढकालले Action plan 
of Business & Human Rights, श्री राजीव पोखरेलले Differ-
ent dimensions of employment management वैदेचशक रोजगार 
ववभागका महाधनदनेशक श्री शेरनारायण पझौिेलले Labour mi-
gration management: national and international practices 
and experiences, मनत्रालयका मा.मनत्रीजयूका सललाहकार 
िा.श्री केशब बसयालले Labour diplomacy and governance/ 
Colombo Process, र सरुचक्त आप्रवासन (सामी) काय्षक्रम 
सहयोग एकाईका वटम धलिर श्री सीता चघधमरेले SaMi Pro-
gram and its contribution to labour migration management 
in Nepal समबचनित ववरयक काय्षपत्र प्रसतधुत गनु्षभएको ध्यो। 
काय्षक्रममा प्रमखु अधत्ी मा. मनत्री श्री शेर बहादरु कँुवरजयूले 
काया्षशाला सफल भएको र यसता अनतवक्र्ष याले कम्षिारीहरुको 
ज्ान सीप र क्मता ववकासमा महतवपूण्ष भधूमका रहने वविार 
वयति गनु्षभयो ।

सणुरदक्त आप्रिासन (सामरी) काययाक्रम अिदधमा सात 
लाख वयदतिहरू लाभादन्ित

सरुचक्त आप्रवासन (सामी) काय्षक्रम (तेस्ो िरण- भदझौ 
२०७५-असार २०७९) को समयावधिमा सरुचक्त वैदेचशक 
रोजगारीको समबनिमा सूिना त्ा परामश्ष, नयायमा पहुँि, सीप 
ताधलम, ववत्तीय साक्रता र मनोसामाचजक परामश्ष सेवा गरी 
जममा सात लाख बढी वयचतिहरू प्रतयक्रूपमा लाभाचनवत भएका 
छन।् जसमधये ७ लाख ८ हजार ६  सय  ६७ जना परुूर 
र २ लाख ३१ हजार ७ सय ५६ जना मवहला रहेका छन।् 

िाल ुआध््षक वर्ष २०७९/८० को वैशाख देचख श्रावण 
सममको अवधिमा मवहला ९६,६५० जना र परुूर ८५,२७० 
जना गरी जममा १,८१,९२९ जना सेवाग्ाही काय्षक्रमबाट 
लाभाचनवत भएका छन।् जस अनतग्षत, सूिना त्ा परामश्षमा 
१,१२,२८९ जना, नयायमा पहुँिमा १,५९३ जना, सीप 
ताधलममा २४८ जना, ववत्तीय साक्रतामा १४३२० जना र 
मनोसामाचजक परामश्षमा ५३,४७९ जना सेवाग्ाहीको संखया 
रहेको छ। 

सणुरदक्त आप्रिासन (सामरी) काययाक्रमको समयािदध 
थप 

नेपाल सरकार र सवीस सरकारबीिको दद्पक्ीय समझझौता 

भई यस काय्षक्रमको समयावधि दईु वर्ष (श्रावण २०७९-असार 

२०८१) ्प गररएको छ। काय्षक्रमको समग् प्रभावकाररताको 

समबनिमा गररएको मधयकालीन सधमक्ा त्ा मलुयाङ्कन प्रधतवेदन, 

काय्षक्रम तेस्ो िरणको प्रगधत त्ा प्रभावकारीताको समबनिमा 

प्रदेशसतरमा स्ानीय तहहरूसँग गररएको छलफल त्ा सधमक्ा 

र नवौं काय्षक्रम धनदनेशक सधमधतको बैठकले काय्षक्रमको 

समयावधि दईु वर्ष ्प गन्ष समबचनित पक्लाई सझुाव 

त्ा धसफाररस गरेका ध्ए। काय्षक्रमको ्प समयावधिमा 

काय्षक्रमले प्रदान गनने सेवालाई स्ानीय तहको नीधत, योजना 

र काय्षक्रममा संस्ागतीकरण र तीनै तहको सरकार (संघ, 

प्रदेश र स्ानीय तह) बीिमा ्प सहकाय्ष र साझेदारी हनेु 

अपेक्ा धलइएको छ। सा्ै, काय्षक्रमको ्प समयावधिमा तनहुँ 

चजललामा धभमाद नगरपाधलका, देवघाट गाउँपाधलका, बचनदपरु 

गाउँपाधलका र सयाङजा चजललाका आधिँखोला गाउँपाधलकामा 

समेत उति काय्षक्रम सञ्ालन हनेु भएको छ। 

ििौं काययाक्रम दनिनेिक सदमदतको बैठक समपन्न 

धनदनेशक सधमधतका अधयक् एवं मनत्रालयका सचिव 
श्री एकनारायण अया्षलजयूको अधयक्तामा २०७९ असार 
२१ गते काठमािौंमा उति सधमधतको दशौं बैठक समपन्  
भयो । उति बैठकमा काय्षक्रम धनदनेशक सधमधतको नवौं 
बैठकले गरेको धनण्षयको काया्षनवयन त्ा प्रगधत, िालू 
आध््षक वर्ष २०७८/७९ को हाल सममको प्रगधत प्रधतवेदन, 
काय्षक्रमको समयवधि दईु वर्ष ्प (Project Extension) 
र पररमाज्षन भएका मखुय ववरयवसत,ु सरुचक्त आप्रवासन 
काय्षक्रम सञ्ालन माग्षदश्षन, २०७९ को मसयझौदा, आध््षक 
वर्ष २०७९/८० को लाधग काय्षक्रमको वावर्षक काय्षयोजना 
(YPO) को समबनिमा छलफल त्ा धनण्षय गररएको ध्यो। 
ववशेरत: काय्षक्रम काया्षनवयनमा प्रभावकारीता, सहजता र 
एकरूपता कायम गनने उदे्शयले सरुचक्त आप्रवासन काय्षक्रम 
सञ्ालन माग्षदश्षन २०७९ सवीकृत गररएको ध्यो।  


