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सशुासन (सचंालन तथा व्यवसथापन) ऐन, २०६४ 
तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ्बमोजिम 
नागरिकको ससूुजचत हुन पाउने हकको सजुनजचितता गर्दै 
्यस मनत्ाल्य्बाट समपाजर्त का्य्यहरूलाई पािर्शशी ि 
िनमखुधी ्बनाउन ि समपाजर्त का्य्यहरूको साव्यिजनक 
रूपमा िानकािधी गिाउन जवगतका वर्यहरू र्जेख नै 
िानकािधीमूलक पजुसतकाहरूको प्रकाशन तथा जवतिण 
हुरँ् ैआएको छ। सोहधी का्य्यको जनिनतिता सवरूप चाल ु
आ.व.को प्रथम तै्माजसकमा समेत श्रम तथा रोजगार 
बुलेटिन (वर्ष ४, अकं १) प्रकाशन गरिएको छ।

वैर्जेशक िोिगािधीलाई सिुजषित, व्यवजसथत ि 
म्या्यजर्त ्बनाउरँ् ै ्यस षेित््बाट आजि्यत सधीप, प्रजवज् 
ि पूिँधीको उप्योग तथा श्रमको म्या्यजर्त ि सिुजषित 
व्यवसथापन्बाट िोिगािधी जसि्यना गनु्य , मलुकुमा 
आनतरिक िोिगािधीको प्रवर््यन गर्दै आनतरिक तथा 
वैर्जेशक िोिगािधीका लाजग आवश्यक सधीप्यकु्त 
िनशजक्तको जवकास गनु्य  तथा श्रमको षेित्मा सामाजिक 
सिुषिा तथा व्यवसा्यिन्य सवास्थ्य ि सिुषिाको प्रवर््यन 
गनु्य  ि ्बालश्रम जनवािण गनु्य  श्रम, िोिगाि तथा सामाजिक 
सिुषिा मनत्ाल्यका का्य्यषेित् अनतग्यतका जवर्य हुन्। 
का्य्यषेित् अनतग्यतका जवर्यहरू मध्ेय चाल ु आ.व. 
२०७८/८९ को प्रथम तै्माजसकमा मनत्ाल्यले समपार्न 
गिकेा जरि्याकलाप एव ंगजतजवज्हरूको िानकािधी प्रसततु 
श्रम तथा रोजगार बुलेटिन (वर्ष ४, अकं १) मा समेजटएको 
छ। ्बलेुजटन त्यािधी का्य्यमा सलंगन स्ैबलाई समपार्न 
मण्डल हाजर््यक आभाि प्रकट गर््यछ ।

्न्यवार् ।
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सम्ाननीय प्रिान्न्त्ी श्ी 
शेरबहादरु देउवाजययूको धसफाररस्ा 
सम्ाननीय राष्ट्रपधत श्ी्ती ववद्ादेवी 
भण्ारीजययूबाट ध्धत २०७८/०६/२२ 
्ा श््, रोजगार तथा सा्ाचजक सरुक्ा 
्न्त्ीका रूप्ा ्ाननीय कृष्णकु्ार 
शे्ष्ठलाई धनयकु्त गरी ्ाननीय ्न्त्ीजययूले 
सोही ददन पद वहाली गनुनुभएको छ। 
्न्त्ालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, 
शाखा अधिकृत लगायतका क्नुिारीले 
्ाननीय ्न्त्ीजययूलाई ्न्त्ालय्ा सवागत 
गनुनुभएको धथयो।

ततपश्ात नवधनयकु्त ्ाननीय 
्न्त्ीजययूलाई िाल ुआ.व. २०७८/७९ 
्ा समपादन गररने का् कारवाही 
तथा हालसम्को प्रगधतको अवसथाबारे 
जानकारी प्रदान गननु ्हाशाखागत रूप्ा 
प्रसततुीकर्ण गररएको धथयो।

यसका साथै वैदेचशक रोजगार 
ववभाग, श्् तथा वयवसायजन्य सरुक्ा 
ववभाग, वैदेचशक रोजगार बो्नु, सा्ाचजक 
सरुक्ा कोष तथा वयावसावयक तथा सीप 
ववकास ताधल् प्रधतष्ठान, भैंसेपाटीबाट स्ेत 
िाल ुआ.व. २०७८/७९ ्ा समपादन 
गररने का् कारबाही तथा हालसम्को 

प्रगधतको अवसथाबारे प्रसततुीकर्ण भएको  
धथयो । उक्त कायनुक्र््ा ्ाननीय 

्न्त्ीजययूले ् न्त्ालयको का्कारबाहीलाई 
िसुत बनाई सेवाग्ाही्खुी बन्न र 
्न्त्ालयको गरर्ा उँिो बनाउने गरी 
कायनुसमपादन गननु धनददेशन ददनभुएको 
धथयो।

नवधनयकु्त ्ाननीय ्न्त्ीजययूलाई िाल ुआ.व. २०७८/७९ ्ा समपादन गररने का् कारबाही 
तथा हालसम्को प्रगधतको अवसथाबारे जानकारी प्रसततुीकर्ण गररँदै।

dfggLo dGqLHo"sf] kb jxfnL

वव.सं. २०७८ श्ाव्ण १५ गते यस ्न्त्ालयका सचिव श्ी 
सयूयनु प्रसाद गौत्को अधयक्ता्ा ्न्त्ालयसतरीय ववकास स्सया 
स्ािान उपसध्धत (Pre-Ministerial Development Action Commit-
tee- Pre-MDAC)  को बैठक ्न्त्ालयको सभाहल्ा समपन्न भयो। 
उक्त बैठक्ा श््, रोजगार तथा सा्ाचजक सरुक्ा ्न्त्ालय र 
अन्तगनुत धनकायहरूबाट आ.व. २०७७/७८ ्ा समपादन भएका 
कायनुक्र्/आयोजनाहरूको वावषनुक प्रगधत स्ीक्ा गररएको धथयो। सो 
स्ीक्ा  कायनुक्र््ा ्न्त्ालय र ्ातहतका धनकायका ववभागीय 
प्र्खुहरूले वावषनुक कायनुक्र् कायानुन्वयनको अवसथा, कायानुन्वयन्ा 
आईपरेका स्सया, िनुौधत र तयसको स्ािानका ववषय्ा समबचन्ित 
धनकायहरूबाट गररएका पहलकद्ीको प्रगधत चसथती प्रसततु गनुनुभएको 
धथयो। यसका साथै आ.व. २०७८/७९ ्ा तोवकएका लक्य, प्रगधत एवं 
उपलबिीबारे प्रसतधुत भएको धथयो। काययंक्र््ा ्न्त्ालयका सचिवजययू, 
ववधभन्न ्हाशाखा प्र्खुहरू, ्न्त्ालय अन्तगनुतका धनकायका प्र्खुहरू, 
शाखा अधिकृत लगायतको उपचसथधत रहेको धथयो। 

श््, रोजगार तथा सा्ाचजक सरुक्ा ्न्त्ालयका  सचिवजययूले श्ी 
सयुनु प्रसाद गाैत्ले आधथनुक वषनु २०७७/७८ को अधिकांश ्ाइलसटोनको 
प्रगधत प्रशंसनीय रहेको भएतापधन यस्ा सिुार गनुनुपनदे प्रशसत ठाउँहरू रहेको 
बताउन ुभयो। 

मन्त्ालयसरररीय दिकास समसया समाधान  
उपसदमदर (Pre-MDAC)  को बैठक समपन्न

वैदेचशक रोजगार कायानुलय 

ताहािलको कायनु िाप वयवसथापन 

गननु अनलाइन तथा खलुा टोकन 

प्र्णालीको वयवसथा गररएको छ। 

श्् सवीकृती प्रदान गनदे धन्णनुय 

तह घटाई शीघ्र सेवा प्रदान गनदे 

वयवसथा गररएको छ। आवशयकता 

तथा ववज्ञता अनसुार क्नुिारी खटन 

पटन तथा अधिकार प्रतयायोजनको 

वयवसथा गरी कायनु समपादन्ा 

सरलीकर्ण गररएको छ।

वैदेशशक रोजगपार  
ववभपागबपाट 
सम्पाददत 
प्रशपासननक कपार्य
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श्् रोजगार तथा सा्ाचजक सरुक्ा ्न्त्ालय 
र ्ातहतका धनकायहरूबाट आ.व. 2077/78 ्ा 
सञ्ाधलत कायनुक्र्/आयोजनाहरूको वावषनुक प्रगधत 
सध्क्ा कायनुक्र् ्न्त्ालयका सचिव श्ी सयूयनुप्रसाद 
गौत्जययूको अधयक्ता्ा ध्धत २०७८/04/31 
र 32 गते ्न्त्ालयको सभाहल्ा समपन्न भयो। 
आ.व. २०७७/७८ ्ा समपाददत का्हरू, बजेट 
कायानुन्वयनको अवसथा, कायनुसञ्ालन्ा आईपरेका 
स्सया तथा िनुौधत, संगठनात्क संरिना, क्नुिारी 
दरबन्दीको अवसथा, स्सया स्ािानका लाधग 
्न्त्ालयबाट गररएका अपेक्ा लगायतका ववववि 
ववषय्ा छलफल तथा स्ीक्ा गननु वावषनुक सध्क्ा 
कायनुक्र् आयोजना गररएको धथयो।

उक्त कायनुक्र््ा ्न्त्ालयका सचिवजययू, 
्न्त्ालयका ्हाशाखा प्र्खुहरू, वैदेचशक रोजगार 
ववभागका ्हाधनददेशक, श्् तथा बयवसायजन्य 
ववभागका ्हाधनददेशक, वैदेचशक रोजगार कायानुलय, 
काठ्ाण्ौंका कायानुलय प्र्खु, सा्ाचजक सरुक्ा कोष, 
वैदेचशक रोजगार बो्नु र वयावसावयक तथा सीप ववकास 
प्रधतष्ठानहरूका कायनुकारी धनददेशक, ्न्त्ालयका ववधभन्न 
शाखाका शाखा प्र्खु, शाखा अधिकृत लगायत 10 
वटा श्् तथा रोजगार कायानुलयका कायानुलय प्र्खुको 
उपचसथधत रहेको धथयो। उक्त कायनुक्र््ा ्न्त्ालयको 
तफनु बाट नीधत, योजना, अनगु्न तथा य्ूलयांकन 
शाखाका शाखा प्र्खु श्ी ददपेन्द्र पौ्ेलले प्रसततुीकर्ण 
गनुनुभएको धथयो भने ्न्त्ालय अन्तगनुतका ववभाग, बो्नु, 
कोष, ताधल् प्रधतष्ठान तथा कायानुलयहरूबाट छुट्ाछुटै् 
प्रसतधुतकर्ण भएका धथए। उललेचखत प्रसतधुतहरूको 
आिार्ा ्न्त्ालय र ्ातहतका धनकायहरूबाट 
समपाददत कायनुको स्ीक्ाका साथै कायनुक्र््ा स्सया 
तथा स्ािानका उपायहरूको समबन्ि्ा छलफल 
गररएको धथयो।

ध्धत २०७८ भदौ 2५ गते ्न्त्ालयका सचिव श्ी सयूयनु प्रसाद 
गौत्को अधयक्ता्ा िाल ु आ.व. २०78/89 को बजेट 
कायानुन्वयन कायनुयोजना (्ाईलसटोन) का वक्रयाकलाप तथा सोको 
प्रगधत प्रधतवेदनको ढाँिा लगायतका ववषय्ा ्न्त्ालय र ्ातहतका 
धनकायका ्ाइलसटोन फोकल अधिकृतहरूलाई अनचुशक््ण प्रदान 
गनदे उद्ेशयले ्न्त्ालयको सभाहल्ा एकददने अनचुशक््ण कायनुक्र् 
आयोजना गररयो। कायनुक्र््ा उपसचिव श्ी ददपेन्द्र पौ्ेलबाट 
िाल ु आ.व. २०78/89 को बजेट कायानुन्वयन कायनुयोजना 
(्ाईलसटोन) का वक्रयाकलापहरूका बारे्ा जानकारी य्ूलक 
प्रसततुीकर्ण गनुनुभएको धथयो भने ्न्त्ालयका शाखा अधिकृत श्ी 
वतनुराज पौ्ेलले प्रगधत प्रधतवेदनको ढाँिाको बारे्ा सहभागीहरूलाई 
जानकारी प्रदान गनुनुभएको धथयो। उक्त बैठक्ा श््, रोजगार 
तथा सा्ाचजक सरुक्ा ्न्त्ालय र अन्तगनुत धनकायहरूबाट बजेट 
कायानुन्वयन कायनुयोजना (्ाईलसटोन) का फोकल अधिकृतहरूका 
अधतररक्त ्न्त्ालयका शाखा अधिकृतहरूको स्ेत सहभाधगता 
रहेको धथयो। कायनुक्र््ा सहभागीहरूले प्रगधत प्रधतवेदन तयार 
गदानु दविवविा भएका ववषय्ा चजज्ञासा राख्भुएको धथयो। उपसचिव 
श्ी ददपेन्द्र पौ्ेलले सहभागीहरूको चजज्ञासाको जवाफ ददनभुएको  
धथयो। काययंक्र््ा ्न्त्ालयका सचिवजययूले आ.व. २०७८/७९ 
को ्ाइलसटोनको वक्रयाकलाप स्य्ा नै समपन्न गरी प्रगधत 
प्रधतवेदन स्ेत स्य्ा नै उपलबि गराउन सहभागी सबैलाई 
धनददेशन ददनभुएको धथयो। 

मन्त्ालयको िाद य्ाक 
सदमक्ा काययाक्रम समपन्न

आ.ि २०७८/७९ को माइलस्ोन 
समबन्धरी अनणुदिक्ण काययाक्रम समपन्न

कररव २ वषनु देचख EPS प्र्णालीबाट छनौट भएका 
का्दारहरूलाई ग्णतन्त् कोररया पठाउने कायनु 
बन्द प्राय: भएको अवसथालाई समबचन्ित धनकायसँग 
सहजीकर्ण, स्न्वय तथा छलफल गरी पनु: कोररया 
का्दार पठाउने कायनु सरुु गरी धनरन्तरता ददएको छ। 

EPS कोररया शाखाको  
काय्ष वयवसथापन

वैदेचशक रोजगार वयवसायलाई सरुचक्त, वयवचसथत र ्यानुददत बनाउने 
कायनुलाई प्रभावकारी रूपले धनय्न गननु वैदेचशक रोजगार सयूिना 
वयवसथापन प्र्णाली FEIMS कायानुन्वयन्ा रहेको छ। यस सयूिना प्र्णाली 
धभत् 859 इजाजतपत् प्राप्त वयवसावयक संसथा, 226 सवास्थय संसथा, 
14 बी्ा कमपनी, 124 अधभ्खुीकर्ण संसथा, 23 बैंक, 1 राहादानी 
ववभाग, 1 अधयाग्न ववभाग, 6 श्् तथा रोजगार कायानुलय, 5 भकु्तानी 
प्रदायक संसथा, 1 वैदेचशक रोजगार कायानुलय र 1 श्् कक् धत्.अ.वव 
आवद्ध रहेका छन।् वैदेचशक रोजगार वयवसायलाई अ्यानुददत बनाउने, 
का्दारलाई ठगी गनदे र वैदेचशक रोजगार ऐन, धनय् ववपररत कायनु गनदे 
वयवसावयक संसथाहरूलाई सयूिना प्र्णालीबाट संसथाको कारोवार रोक्ा 
गनदे सम्का कायनुहरू भईरहेको छ। िाल ुआ.व.को पवहला तै््ाधसक्ा 
५ वटा वैदेचशक रोजगार अधभ्खुीकर्ण संसथाको अनगु्न तथा ३६ 
वटा संसथाको वैदेचशक रोजगार सयूिना वयवसथापन प्र्णालीबाट कारोबार 
रोक्ा गररएको छ। वैदेचशक रोजगार वयवसायको धनय्न समबन्िी कायनु 
ववभागबाट धनरन्तर रूप्ा भईरहेको छ। 

िैिेदिक रोजगार वयिसायरी ससंथाहरूको  
दनयमन रथा वयिसथापन
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देश्ा उपलबि श््शचक्तलाई सीपयकु्त तलुयाई रोजगारीका 
अवसर उपलबि गराउन प्रभावकारी ताधल् प्रदान गरी ्लुकुको ववद््ान 
जनशचक्तलाई रावष्ट्रय र अन्तरावष्ट्रय बजार अनकुुलको ज्ञान र सीप प्रदान 
गनुनु वयावसावयक तथा सीप ववकास ताली् प्रधतष्ठानको य्ूल उद्ेशय  
रहेको छ। 

कोधभ्-१९ का कार्ण गत आधथनुक वषन्ु ा सम्ौता भई समपन्न 
हनु नसकेको ताधल् कायनुक्र्हरू यस आधथनुक वषन्ु ा पनुसः मयाद थप गरी 
सञ्ालन गननु प्रधतष्ठानले समबचन्ित संसथाहरूलाई पत्ािार गररसकेको छ 
भने प्रधतष्ठान आफैले सञ्ालन गनदे बयवुटपालनुर, ् ोटरसाइकल ् ्नुत, ववद्तु, 
अटो्ेकाधनकस र धसलाई कटाई ववषयक 94 जनाको ताधल् पधन समपन्न 
गरेको छ।

आ.व. २०७8/०७9 को सवीकृत वावषनुक कायनुक्र् अनसुार 
धनिानुररत 6,890 जना लक्य ्धये प्रधतष्ठान आफैले १०७ जनाका 
लाधग आन्तररक ताधल् सञ्ालन गरररहेको छ भने बाह्य ताधल् प्रदायक 
संसथाहरूसँग परा्शनु सेवा ्ाफनु त संिालन गननु सावनुजधनक खरीद ऐन 
ब्ोचज् सेवा खरीदका लाधग आशय पत् ्ाग गररएको छ।

वयावसावयक तथा सीप ववकास ताधल् प्रधतष्ठान, भैंसेपाटी्ा सञ्ाधलत ताधल्का 
सहभागीहरू

वयावसावयक तथा सीप ववकास ताधल् प्रधतष्ठान, भैंसेपाटी्ा िाल ुआ.व.को ताधल् 
कायनुक्र् सभुारमभ गनुनुहुँदै कायनुकारी धनददेशक श्ी बद्रीनाथ अधिकारी

वयािसादयक रथा सरीप दिकास रादलम 
प्रदरष्ानबा् सरीपमूलक रादलम समपन्न

वैदेटशक रोजगार टवभागबाि 
उजुरी गनुासो वयवसथापन

वैदेचशक रोजगार ववभागबाट वैदेचशक 
रोजगार ऐन, 2064 को दफा 10 ब्ोचज् 
ईजाजत पत् नधलई वैदेचशक रोजगारसँग 
समबचन्ित कायनु गनदे तथा वैदेचशक रोजगार 
ऐन ब्ोचज् ईजाजतपत् धलए तापधन 
वैदेचशक रोजगार ववभागको सवीकृत नधलई 
का्दारहरूलाई ववदेश पठाए्ा वा रक् 
धलई ववदेश नपठाए्ा तयसता वयचक्त तथा 
संसथाहरूको समबन्ि्ा ्दु्ाको अनसुन्िान 
तथा अधभयोजन गरी वैदेचशक रोजगारी ठगी 
धनयन्त््ण समबन्िी कायनु हुँदै आएको छ।

आ.व. 2078/079 को श्ाव्ण देचख 
आचविन ्सान्तसम् जम्ा 197 वयचक्तगत 
ठगीको उजरुी दतानु भएको छ। यी ्दु्ाहरू्ा 
उजरुीकतानुले ठधगएको भनी दाबी गरेको कुल 
ववगो रक् रु. 11,30,37,600/- रहेको छ। 
तयसै गरी यस आ.व. को आचविन ्सान्तसम् 
कुल 25 वटा ्दु्ा वैदेचशक रोजगार 
न्यायाधिकर्ण्ा दायर गररएको छ। धनवेदन 
तथा उजरुीहरूको ववसततृ अनसुन्िान गनुनुपनदे, 
प्र्ा्ण परीक््णको लाधग ववधभन्न धनकाय्ा 
पत्ािार गनुनुपनदे,  तयसता धनकायहरूले स्य्ै 
पत्को जवाफ नपठाउने, ्दु्ाका साक्ीहरू दरु 
दराज्ा रहने हुँदा स्य्ै साक्ी कागज गननु 
उपचसथत नहनेु, प्रधतवादीको वासतववक ना्, 
थर, वतन स्ेतका ववसततृ वववर्ण जाहेरवालाले 
खलुाउन नसकने तयसको लाधग स्ेत ववधभन्न 
धनकाय्ा पत्ािार गनुनुपनदे जसता कायनुववधिका 
कार्णले वैदेचशक रोजगार ठगीका ्दु्ाहरूलाई 
स्य्ा नै फर्छ्यौट गननु केही कदठनाई हनेु 
गरेको देचखन्छ। 

ववभागबाट वैदेचशक रोजगारसँग 
समबचन्ित ठगी धनयन्त््णका लाधग सिेतना य्ूलक 
रेध्यो चजङ्गल बनाएर प्रिार प्रसार तथा ववधभन्न 
पत् पधत्का्ा वैदेचशक रोजगारी्ा जाने 
वयचक्तले गनुनुपनदे कायनुहरू, धयान ददनपुनदे ववषय 
र उपनाउनपुनदे साविानीका ववषय्ा सयूिना 
स्ेत प्रकाशन गरर प्रिार प्रसार गररएको छ।
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सरुचक्त आप्रवासन (सा्ी) 
पररयोजनाको कोरोना ्हा्ारीका कार्ण 
प्रभाववत कायनुक्र्हरू सिुारु भएसँगै 
पररयोजनाको सीप ताधल् कायनुक्र्ले 
स्ेत धनरन्तरता पाएको छ। लक्ाउन 
तथा धनषिेाज्ञाको कार्ण बन्द रहेको सीप 
ताधल् २०७८ भाद्र ्वहना देचख पनु: 
सञ्ालन्ा आएको हो।

सा्ीले वैदेचशक रोजगारी्ा जाने 
्नसायले राहदानी बनाएका वा राहदानीको 
लाधग आवेदन ददएका यवुाको लाधग 
सीप य्ूलक ताधल् सञ्ालन गददै आएको 
छ। आधथनुक वषनु २०७८/७९ ्ा सा्ीले 
परुुषहरूका लाधग सकाफोचल्ङ्ग, ्ेसन, 

गा द्ेन्ट, ्ेधसन अपरेटर, पलमबर, सटररङ्ग, 
कापदेन्टर र इन््वष्ट्रयल इलेचकरिधसयन 
ववषय्ा ताधल् संञ्ालन गनदेछ। तयसैगरी 
्वहलाको लाधग गा द्ेन्ट ्ेचशन अपरेटर 

समबन्िी ताधल्लाई स्ेत धनरन्तरता 
ददएको छ। 

तीस ददने आवासीय सीप य्ूलक 
ताधल् काठ्ाण्ौ, िनषुा र ्ापा्ा 
सञ्ालन हुदैँ आएको छ। भाद्रदेचख 
हालसम् सकाफोचल्ङ्ग, इन््वष्ट्रयल र 
इलेचकरिधसयन ववषय्ा १९ ्वहला र ३० 
परुुष गरी जम्ा ४९ जनाले ताधल् प्राप्त 

गरेका छन।्  सा्ी नेपाल सरकार र सवीस 
सरकार बीिको दविपक्ीय पररयोजना हो। 
यो पररयोजना, श््, रोजगार तथा सा्ाचजक 
सरुक्ा ्न्त्ालय र सथानीय सरकारहरूको 
नेततृव्ा सञ्ाधलत छ। पररयोजनालाई 
सवीस सरकार ववकास सहयोगको तफनु बाट 
हेलभेटास नेपालले प्राववधिक सहयोग 
उपलबि गराइरहेको छ।

सपामी पदररोजनपाको सीप तपाललम शुरु

सरुचक्त आप्रवासन (सा्ी) पररयोजनाको प्रदेशसतरीय 
स्ीक्ा कायनुक्र् पररयोजना सहयोग इकाई (PSU) को स्न्वयन्ा 
समपन्न भएको छ। आधथनुक वषनु २०७७/७८ ्ा सा्ी अन्तगनुत 
संञ्ालन भएका कायनुक्र्हरूको सथलगत भ्र््ण गरी स्ीक्ा र 
कायनुक्र् कयानुन्वयन गनदे क्र््ा देचखएका िनुौतीहरूको बारे्ा 
छलफल गनदे उद्धेशयले कायनुक्र्को आयोजना गररएको धथयो।  

प्रदेश एक, दईु, वाग्ती, गण्की, लचुमबनी, क्णनुली र 
सदुयूरपचश्् प्रदेश्ा समपन्न कायनुक्र््ा कयू ल १८२ जनाको 
सहभाधगता रहेको धथयो। कायनुक्र््ा श््, रोजगार तथा सा्ाचजक 
सरुक्ा ्न्त्ालयका तफनु बाट  सचिवजययू, सथानीय सरकारका 
प्रधतधनधिहरू, ्न्त्ालयका श्् समबन्ि तथा सा्ाचजक सरुक्ा 
्हाशाखा प्र्खु, नीधत, योजना, अनगु्न तथा ्लुयाङ्कन शाखा 
प्र्खु सवहत शाखा अधिकृत, वैदेचशक रोजगार बो्नुका तफनु बाट 
उपसचिव, पररयोजना सहयोग एकाई सा्ी/हेलभेटासको तफनु बाट 
वट् धल्र सवहत कायनुक्र् संयोजक, समबचन्ित प्रदेश संयोजक, 

कायनुक्र् संयोजक र सथानीय तहको तफनु बाट कायनुक्र् ससंयोज 
सवहत ववत्ीय साक्रता कायनुक्र् संयोजक र ्नोसा्ाचजक 
परा्शनु संयोजकहरूको सहभाधगता रहेको धथयो। स्ीक्ाले 

पररयोजना सञ्ालन भएका सथानीय तहहरूले रोजगारी तथा 
सरुचक्त वैदेचशक रोजगारीको लाधग सरुु गरेको आन्तररक बजेट 
तथा ्ानव संशािनको वयवसथापनको अभयासलाई उललेखय 
उपलबिी ्ानेको छ।

यसतो अभयासले सरुचक्त वैदेचशक रोजगारीका ववषय्ा ददगो 
योजना तथा कायनुक्र् तजुन्ु ा गननु ्द्त गनुनुका साथै वैदेचशक 
रोजगार सशुासन काय् राख् ्हतवपयू्णनु भयूध्का खेलने देचखन्छ। 
उक्त कायनुक्र्ले स्ीक्ा गररएका प्रदेश तथा चजललाहरू्ा 
पररयोजनाले सरुचक्त वैदेचशक रोजगारको क्ते््ा राम्ो प्रभाव पारेको 
स्ेत प्रष्ट पारेको छ। कोधभ्-१९ को प्रधतकयू ल अवसथा्ा पधन 
सथानीयसतर्ा सेवा प्रवाह हनुलेु पधन िेरै हदसम् कायनुक्र्ले लक्य 
हाधसल गरेको सध्क्ा कायनुक्र्को धनषकषनु  रहेको छ। 

सध्क्ा कायनुक्र्ले पररयोजनालाई आवशयकता 
ब्ोचज् तीनै तहको सरकारको सहकायन्ु ा ववशेषगरी सथानीय 
तहको अपनतव हनेु गरी थप सथानीय तहहरू्ा ववसतार गनुनु 
पनदे सु् ाव ददएको छ। रोजगार सेवा केन्द्र र आप्रवासी स्ोत 
केन्द्रबीि स्न्वय र सहकायनुको लाधग स्ेत बैठकहरूको सु् ाव  
रहेको छ।

सपामी पदररोजनपाको वपाव ष्िक समीक्षपा सम्न्न
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सा्ाचजक सरुक्ा योजना कायनुववधि अनसुार सवुविा 
भकु्तानी धलन अनलाइन्ाफनु त भकु्तानीका लाधग धनवेदन 
ददनपुनदे र हरेक सरुक्ा योजनाको भकु्तानीका लाधग 
अलगअलग धनवेदनका ढाँिा वयवसथा गररएको छ। 
औषिी उपिार वापतको रक् असपताललाई नै भकु्तानी 
ददइने र पेन्सन, प्रसतुी धबदा, चशश ुसयाहारलगायतका 
सवुविा वापतको रक् योगदानकतानुलाई बैंक खाता्ाफनु त 
भकु्तानी गररने वयवसथा छ। तथावप आ.व. २०७८/७९ 
को प्रथ् तै््ाधसकसम् संरिनात्क तयारीका अभावले 
गदानु अधिकांश दाबी भकु्तानी मयानअुल रूप्ा गररएको 
छ। अनलाइन र मयानअुल रूप्ा गररएका समपयू्णनु 
दाबी भकु्तानी ्धये आ.व. २०७८/७९ को प्रथ् 

तै््ाधसकसम् औषिी उपिार, सवास्थय तथा ्ाततृव 
सरुक्ा योजनाको लाधग रू. ६०८ लाख, दघुनुटना तथा 
अशक्तता सरुक्ा योजनाका लाधग रू. ५१ लाख, आचश्त 
पररवार सरुक्ा योजनाका लाधग रू. ७६ लाख, वदृ्ध 
अवसथा सरुक्ा योजनाका लाधग रू. २,९४९ लाख गरी 
जम्ा रु. ३,६८४ लाख भकु्तानी भएको छ।

्ाधथ उललेचखत दाबीहरू ्धये सबैभन्दा िेरै दाबी 
औषधि उपिार, सवास्थय तथा ्ाततृव सरुक्ा योजना्ा 
परेको देचखन्छ। तयसैगरी दोस्ो, तेस्ो र िौथो्ा क्र्शसः 
दघुनुटना तथा अशक्तता सरुक्ा योजना, वदृ्ध अवसथा 
सरुक्ा योजना र आचश्त पररवार सरुक्ा योजना रहेका 
छन।्

सपामपाजजक सुरक्षपा को्को दपाबी भुक्पानी वववरण

इजरायलका दीघनुकालीन सयाहार 
केन्द्र्ा पठाइने नेपाली सहायक का्दार 
छनौट समबन्िी का् गननु नेपाल र 
इजरायल बीि भएका श्् सम्ौता तथा 
"इजरायल्ा नेपाली सहयोगी का्दार 
पठाउने समबन्िी धनददे चशका 2078" 
अनसुार कायनु समपादन गरी नेपाली 
सहयोगी का्दार छनौट लगायतका 
कायनु समपादनको लाधग ववभागको आ.व. 
2078/079 को सवीकृत वावषनुक 
कायनुक्र् ब्ोचज् बजेट ववधनयोजन भई 
कायनु समपादन भईरहेको छ। 

इजरायलका दीघनुकालीन सयाहार 
केन्द्र्ा पठाईने नेपाली सहायक का्दार 
छनौट प्रकृयालाई वयवचसथत तररकाले 
समपादन गननु छुटै् वेव पोटनुल Foreign 

Employment Recruitment Management 

System –Femis.dofe.gov.np ववभागले 
धन्ानु्ण गरी सोही पोटनुल ्ाफनु त त्थयांक 
वयवचसथत गररएको छ। 

इजरायलका दीघनुकालीन सयाहार 

केन्द्र्ा पठाईने नेपाली सहायक 
का्दार छनौट गननु ववभागबाट ध्धत 
2078/04/12 गते 21 ददनको 
मयाद राखी 1,000 जना (700 ्वहला 
र 300 परुुष) का्दारका लाधग सयूिना 
प्रकाशन गररएको, उक्त सयूिना अनसुार 
जम्ा 9,699 आवेदन प्राप्त भएको, 
प्राप्त आवेदन्ा ववभागबाट रुज ु गदानु 
7,019 आवेदन सवीकृत भई ध्धत 
2078/05/28 छनौटका लाधग अंग्जेी 
भाषा परीक्ा्ा जम्ा 6,317 परीक्ाथथी 
्ात् भाषा परीक्ा्ा सहभागी भई परीक्ा 
ददएका धथए र ववभागले OMR Sheet 

को ्ाधय्बाट परीक्ा संिालन गरेको 
धथयो। भाषा परीक्ाको नधतजा ववभागले 
उदाहर्णीय ढंगले 24 घणटा धभत् 
प्रकाशन गरेको धथयो। 

नधतजा प्रकाशनको सयूिनाका साथै 
शारीररक परीक््ण (उिाई तथा तौल) 
तथा अन्तवानुतानु समबन्िी सयूिना समप्रषे्ण 
गररयो। ्वहला 1,395 र परुुष 644 

गरी 2,039 जना धलचखत परीक्ा 
उधत्णनुहरूको ध्धत 2078 असोज 1-3 
गतेसम् उिाई तथा तौल परीक््ण भैंसेपाटी 
चसथत वयवसावयक सीप तथा ताधल् 
प्रधतष्ठान्ा संिालन गररएको धथयो। 
उिाई तथा तौल परीक््ण्ा स्ेत सफल 
परीक्ाथथीहरूको अन्तवानुतानु असोज ४ देचख 
९ गतेसम् ददनको २ चशफट संिालन गरी 
समपन्न गररयो। अन्तरवातानुबाट 1,600 
(480 परुुष र 1,120 ्वहला) छनौट 
गरी योगयताक्र् प्रकाचशत गरेको र उक्त 
सयूिी ्धयेबाट छनौटको लाधग 1,600 
जनाको सयूिी इजरायल (PIBA) ्ा 
पठाईएको्ा ध्धत 2078/06/25 गते 
PIBA बाट धबद्तुीय चिठ्ा गरी 1,175 
जना इजरायलको दीघनुकालीन सयहार 
केन्द्र्ा सहायक का्दारको रूप्ा का् 
गननुलाई छनौट गरी सयूिी ववभाग्ा प्राप्त 
हनु आएको धथयो। यस समबन्िी अन्य 
बाँकी का् ववभागबाट समपादन भइरहेका 
छन ्।

इजरपारल शपाखपा संचपालन तथपा व्यवस्पापन
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वव.सं. २०७२ साल्ा जारी भएको नेपालको संवविानले वैदेचशक रोजगारीलाई 
शोष्ण्कु्त, सरुचक्त र वयवचसथत गननु तथा श्ध्कको रोजगारी र अधिकारको प्रतयाभयूधत 
गननु यस क्ेत्को धनय्न र वयवसथापन गनदे तथा वैदेचशक रोजगारीबाट आजनुन भएको 
पयूजँी, सीप, प्रववधि र अनभुवलाई सवदेश्ा उतपादन य्ूलक क्ेत््ा लगाउन प्रोतसाहन गनदे 
नीधत अचखतयार गरेको छ।

संवविान्ा उचललचखत नीधत कायानुन्वयनका लाधग सरकार र धनजी क्ेत्को परसपर 
सहयोग, स्न्वय र सहकायनुको आवशयकता पदनुछ। सरकारले वैदेचशक रोजगारीको 
क्ेत्लाई वयवचसथत र ्यानुददत बनाउनका लाधग आवशयक नीधत धनय्को तजुन्ु ा, श्् 
गन्तवय ्लुकुको पवहिान, दविपक्ीय श्् सम्ौता्ा हसताक्र, सम्ौता कायानुन्वयनका 
लाधग उपयकु्त वातावर्ण धन्ानु्ण र धनय्न ्ाफनु त यो क्ेत्लाई गधतचशल बनाउँछ 
भने ववधभन्न सवरूप्ा रहेका धनजी क्ेत्ले उक्त नीधत र सम्ौता कायानुन्वयनको लाधग 
्हतवपयू्णनु भधु्का धनवानुह गदनुछन।् "Mapping of Private Sector Entities Engaged in 
Migration Related Initiative" ववषयक एक अधययन अनसुार स्ग् वैदेचशक रोजगार 
वयवसथापनको क्ेत््ा कायनुरत धनजी क्ेत्लाई धनमनानसुार वगथीकर्ण गररएको छ:

1. Recruitment Companies- वैदेचशक रोजगार ऐन, 2064 को दफा 11 ब्ोचज् 
इजाजत प्राप्त संसथा।, 2. Health Institutions- वैदेचशक रोजगार ऐन, 2064 को दफा 
72 को सवास्थय परीक््ण गराउने समबन्िी कायनु सञ्ालनका लाधग नेपाल सरकारबाट 
्ान्यताप्राप्त सवास्थय संसथा।, 3. Financial Institutions, 4. Money Transfer Opera-
tors, 5. Life Insurance companies, 6. Vocational/Technical Training Institutions, 
7. Airline/Travel Agencies

वैदेचशक रोजगारीलाई सरुचक्त, वयवचसथत, ्यानुददत र भरपददो बनाउँदै वैदेचशक 
रोजगारीबाट हनेु आधथनुक तथा गैरआधथनुक लाभबाट गररबी धनवार्ण तथा राष्ट्रको ददगो 
आधथनुक र सा्ाचजक ववकास्ा अधिकत् योगदान पयुानुउने वैदेचशक रोजगार नीधत, 
2068 को लक्यलाई यथाथन्ु ा परर्णत गननु तथा दविपक्ीय श्् सम्ौता कायानुन्वयन्ा 
देचखएका स्सया समबोिन गननु धनजी क्ेत्सँग धनरन्तर संवाद, अन्तवक्रनु या र छलफलको 
आवशयकता पदनुछ। नेपाल सरकार र गन्तवय ्लुकुधबि आगा्ी ददन्ा हनेु श्् 
सम्ौतालाई नेपाली नागररकका वहत अनकुयू ल बनाउन र वयवसायीको सरोकारलाई उचित 
्ञ् प्रदान गननु ्न्त्ालयले िाल ुआधथनुक वषन्ु ा दविपक्ीय श्् सम्ौता कायानुन्वयन्ा 
धनजी क्ेत्को भयूध्का ववषयक पवहलो अन्तवक्रनु या कायनुक्र् ध्धत 2078/06/18 ्ा  
समपन्न गरेको छ। 

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कायायान्वयनमा 
ननजषी क्षेत्रको भूनमका न्वषयक 
अनतनक्या या काययाक्म आयोजना

दविपक्ीय श्् सम्ौता कायानुन्वयन्ा धनजी क्ेत्को भयूध्का ववषयक अन्तरवक्रया कायनुक्र्को एक ्लक

सा्ाचजक सरुक्ा कोषबाट 
हाल सञ्ालन्ा लयाइएका 
योजनाहरू्ा औपिाररक क्ते्धभत् 
धनजी क्ते्लाई ्ात् स्ेवटएकाले 
अन्य क्ते््ा स्ेत िर्णबद्ध 
रूप्ा प्रवेश गनुनु संवैिाधनक र 
काननुी ्ागनुदशनुन रहेको देचखन्छ। 
सा्ाचजक सरुक्ा योजनाहरूको 
कायानुन्वयनको अनभुव र 
पररपकवतासँगै भववषय्ा सबै 
क्ते््ा सा्ाचजक सरुक्ा योजनाहरू 
कोषबाटै सञ्ालन हनेु ववषय बनाइ 
योगदान्ा आिाररत सा्ाचजक 
सरुक्ा ऐनले पथप्रदचशनुत गरेको छ।

सा्ाचजक सरुक्ा कोष्ा 
सयूिीकर्ण हनुका लाधग समबचन्ित 
रोजगारदाता सवनुप्रथ् सयूिीकृत 
हनुपुनदे हनु्छ। ततपश्ात ्आफयू  
अन्तगनुत श््समबन्ि काय् भएका 
सबै श्ध्कहरूको सयूिीकर्ण 
गनुनुपदनुछ। वव.सं. २०७५ ्ंधसर 
११ गतेदेचख संगदठत धनजी क्ेत्का 
प्रधतष्ठान र श्ध्कहरूलाई सा्ाचजक 
सरुक्ा कोष्ा सयूचिकृत गनदे र 
वव.सं. २०७६ श्ाव्ण ०१ देचख 
योगदान रक् संकलन गनदे कायनु 
धनरन्तर रूप्ा अगा्ी बवढरहेको 
छ। परर्णा्सवरूप आ.व. 
२०७८/७९ को प्रथ् तै््ाधसक 
सम् १५,६६७ रोजगारदाता र 
२,९१,८७२ योगदानकतानु सयूिीकृत 
भएका छन ्भने यस अवधिसम् रू. 
९,०३,५०,७०,६०४.२ योगदान 
रक् संकलन भएको छ।

सपामपाजजक सुरक्षपा 
को्मपा सूचीकरण 
र रोगदपान रकम 
संकलन
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श््, रोजगार तथा सा्ाचजक 
सरुक्ा ्न्त्ालयले ्खुयतया रोजगारी 
(आन्तररक र बाह्य), श्् समबन्ि, 
सा्ाचजक सरुक्ा, सीप ववकास र सेवा 
प्रवाह जसता क्ेत््ा नीधत, कानयूनको 
धन्ानु्ण, भौधतक र ् ानवस्ोत सािनको 
वयवसथापन र धनय्न लगायतका 
कायनु गदनुछ। उक्त कायनु ्न्त्ालय 
्ातहतका ववभाग, ्हाशाखा, शाखा र 
ववधभन्न कायानुलयको एकीकृत पहल, 
स्न्वय र सहकायन्ु ा समपादन हुँदै 
आएको छ। ्न्त्ालयको रोजगार 
वयवसथापन ्हाशाखा अन्तगनुत 
वैदेचशक रोजगार वयवसथापन शाखाको 
िाल ु आधथनुक वषनु 207८/7९ को 
सवीकृत वावषनुक कायनुक्र् अन्तगनुत 
सातै प्रदेशका 200 वटा सथानीय 
तह्ा वैदेचशक रोजगार वयवसथापनका 
ववधभन्न पक्हरूबारे अन्तवक्रनु या 
कायनुक्र् रहेको्ा हालसम् प्रदेश 
नं 1 र लचुमबनी प्रदेश्ा गरी 
दईुवटा अन्तवक्रनु या कायनुक्र् समपन्न  
गररएको छ।

 वैदेचशक रोजगारीलाई सरुचक्त, 
्यानुददत र वयवचसथत बनाउन अन्तर 

स्पानीर तहमपा वैदेशशक रोजगपार व्यवस्पापनकपा ववशभन्न  
पक्षहरूबपारे अन्तवक्षि रपा कपार्यक्म आरोजनपा

सथानीय तह्ा वैदेचशक रोजगार वयवसथापनका ववधभन ्न पक्हरूबारे लचुमबनी  
प्रदेशको बटुवल्ा आयोचजत अन्तरवक्रया कायनुक्र्को ्लक

सा्ाचजक सरुक्ा कोषले सथलगत र भि ुनुअल 
गरी यस आधथनुक वषनुको प्रथ् तै््ाधसक अवधिधभत् 
दविपक्ीय र  धत्पक्ीय  गरर १२९ वटा अन्तवक्रनु यात्क 
कायनुक्र् समपन्न गरेको छ। तयसैगरी ववधभन्न ब्ोसर, 
धलफलेट, दोस्ो संशोिन सवहतको योजना संिालन 
कायनुववधि, FAQS, SCHEME FLEX, र CATEGORY 
FLEX छपाई तथा वप्रन्ट गरर ववतर्ण गररनकुा साथै 

दैधनक, साप्तावहक, ्ाधसक, िौ्ाधसक, अिनुवावषनुक र 
वावषनुक ररपोटनुस धनयध्त रूप्ा प्रकाचशत गरेको छ।

सयूिीकर्ण, सवुविा दाबी भकु्तानी, रोजगारदाता 
र योगदानकतानुलाई प्र्ा्णपत् एवं पररियपत् उपलबि 
गराउने कायनु, कलसेन्टरका वक्रयाकलापहरू प्रववधि्ैत्ी 
बनाउँदै FACE LESS सेवा प्रवाहलाई प्राथध्कता्ा 
राचखएको छ।

सामाटजक सरुक्ा कोरका अनतटक््ष यातमक, सचेतना,  
साक्रता र प्रचार प्रसारका काय्षक्महरू समपनन

सरकार र अन्तर धनकाय स्न्वय, 
सहकायनु र सहयोग अधनवायनु शतनु हो। 
श्् गन्तवय ्लुकुको पवहिान, श्् 
बजारको ्ाग अनसुारको जनशचक्त 
ववकास र सरुचक्त आप्रवासनका 
लाधग तीनै तहका सरकारबीि 
अविार्णात्क, नीधतगत र वयवहाररक 
बु् ाई र अभयास्ा एकरूपता काय् 
गनुनु तथा ् न्त्ालयबाट भएका नीधतगत 
कायनुको संञ्ार गनुनु यस अन्तवक्रनु या 
कायनुक्र्को प्र्खु उद्ेशय रहेको छ। 
यसका अलवा यस कायनुक्र्का अन्य 
उद्ेशय देहाय अनसुार छन:्

1. नगर/गाउँपाधलका तह्ा 
चजम्ेवार धनवानुचित 
जनप्रधतधनधि तथा समवद्ध अन्य 
क्नुिारीहरूलाई वैदेचशक 
रोजगार वयवसथापनका सन्दभन्ु ा 
नेपाल सरकारले धलएको नीधत, 
कायनुक्र् बारे जानकारी गराउन,ु

2. ववधभन्न श्् गन्तवय ्लुकुसँग 
भएको वद्धपक्ीय श्् सम्ौताबारे 
जानकारी गराउन,ु र

3. वैदेचशक रोजगार वयवसथापनको 
धनया्क र कलया्णकारी पक्बारे 
ववसततृ रूप्ा छलफल गनुनु।


