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सरंक्षक श्री एकनारायण अयायाल सचिव सम्पादन मण्डल- श्री रामिन्द्र ढकाल सहसचिव- संयोजक, श्री चिपेन्द्र पौडेल उपसचिव- सिसय श्री चवषणणु लाचमछाने उपसचिव- सिसय  
श्री वरयाराज पौडेल शाखा अचिकृर- सिसय श्री जमणुना काफले शाखा अचिकृर- सिसय-सचिव

वैदेशिक रोजगारीलाई सरुशषित, व्यवश्थित 
र म्यायाददत बनाउँदै ्यस षिेत्रबाट आशजयात 
सीप, प्रववधि र पूजँीको उप्योग तथिा श्रमको 
म्यायाददत र सरुशषित व्यव्थिापनबाट रोजगारी 
धसजयाना, आनतररक तथिा वैदेशिक रोजगारीका 
लाधग आवश्यक सीप्यकु्त जनिशक्तको ववकास 
तथिा श्रमको षिेत्रमा सामाशजक सरुषिा तथिा 
व्यवसा्यजन्य ्वा््थ्य र सरुषिाको प्रवर्यान र 
बालश्रम धनवारण ज्ता मनत्राल्यका का्ययाषिेत्र 
अनतगयातका ववष्यमा केशनरित रहेर समपाददत 
वरि्याकलापहरूको बारेमा सरोकारवालाहरूलाई 
जानकारी उपलबि गराउन मनत्राल्यबाट 
तै्रमाधसक/चौमाधसक बलेुवटनहरू प्रकाशित 
गनने गररएको छ । सिुासन (सञ्ालन तथिा 
व्यव्थिापन) ऐन, २०६४ तथिा सूचनाको हक 
समबनिी ऐन, २०६४ समेतले मागयाप्रि्त 
गरेको सरोकारवालाहरूलाई ससूुशचत बनाउने, 
सावयाजधनक धनका्यबाट समपाददत काममा 
पारदिशीता का्यम गनने तथिा नागररकको सूचनामा 
सहज पहुँच ्थिावपत गराउने एक महतवपूणया 
माध्यमका रूपमा सावयाजधनक धनका्यबाट 
प्रकाशित हनेु जानकारीमूलक पशु्तका/
बलेुवटनहरूलाई धलने गररनछ ।

मनत्राल्यले समपादन गरेका वरि्याकलापका 
बारेमा पारदिशी रूपमा जानकारी उपलबि गराई 
सिुासन प्रवर्यानमा टेवा प्ुयायाउने उद्ेश्यले चाल ु
आ.व.को प्रथिम त्रैमाधसकमा समेत श्रम तथपा 
रोजगपार बुलेटिन वर्ष ४, अंक १ प्रकािन गररएको 
धथि्यो ।सोही का्ययाको धनरनतरता ्वरूप चाल ु
आ.व.को काधतयाक देशि माघसममको अवधिमा 
मनत्राल्य तथिा मातहतका धनका्यबाट समपाददत 
वरि्याकलाप एवं गधतववधिहरूको जानकारी 
समावेि गरी श्रम तथपा रोजगपार बुलेटिन वर्ष ४, 
अंक २ प्रकािन गररएको छ।्यस बलेुवटनको 
प्रकािनबाट मनत्राल्यले समपादन गरेका 
का्ययाहरूको बारेमा सहज रूपमा जानकारी 
उपलबि हनेु तथिा मनत्राल्यबाट समपन्न हनेु 
वरि्याकलापलाई पारदिशी र जनमिुी बनाउन 
सह्योग पगुने अपेषिा गररएको छ। प्र्ततु 
बलेुवटन त्यारीमा संलगन सबैलाई समपादन 
मण्डल हाददयाक आभार प्रकट गदयाछ।िन्यवाद !

सम्पादकीय
माननी्य श्रम, रोजगार तथिा 
सामाशजक सरुषिामनत्री श्री 
कृषण कुमार शे्रष्ठको नेततृवमा 
मनत्राल्यका सशचव श्री 
सू्ययाप्रसाद गौतम र उपसशचव 
्डा. थिानेश्वर भसुाल सवहतको 
प्रधतधनधिमण्डलले धमधत 
2078/07/07 देशि 
2078/07/12 (अकटोवर 
२५ देशि २९, 2021) समम 
्यएुईको दबुईमा आ्योजना भएको अबिुाबी ्डा्यलगको छैठौँ मनत्री्तरी्य बैठकमा सहभाधगता 
जनाएको धथि्यो।

उक्त प्रधतधनधिमण्डलमा नेपाली राजदूतावास, अबिुाबीबाट महामवहम राजदूत श्री कृषणप्रसाद ढकाल 
र श्रम काउनसेलर श्री धनमयाला थिापाले समेत सहभाधगता जनाउन ुभएको धथि्यो।सो बैठकलाई वविेष 
समबोिन गददै माननी्य मनत्रीज्ूयले देहा्यका पाँच ववष्यमा आफनो िारणा राख्भुएको धथि्योः

1=	 वैदेशिक रोजगारीमा गई ्वदेि फकने का कामदारहरूलाई ्वदेिमा नै पनुःएकीकरण गनया 
सह्योग गनने,

2=	 ्वचछ रूपमा कामदार भनाया प्रकृ्या सधुनशचित गनया कामदार पठाउने मलुकु र गनतव्य 
मलुकुधबच सहका्यया गनने,

3=	 आप्रवासी श्रधमकहरूको का्यय्ा थिलको सरुषिा सधुनशचित गनने,
4=	 आप्रवासी श्रधमकले धसकेको सीपको पवहचान गरी उनीहरूलाई उप्यकु्त काममा मात्र लगाउने, 

र
5=	 कामदारको न्ूयनतम तलबमान बढाउने ववष्यमा ध्यान ददने ।

अबुधपावी ्डपायलगको छैठौ ँमन्त्ीसतरीय बैठकमपा सहभपाटगतपा

अबधुावी डायलगको छैठौं मन्त्ीस्तरीय बैठकमा सहभागग्ता जनाउन ुहुदँ ैमाननीय मन्त्ी श्ी कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, 
सगिव श्ी सयू्यप्रसाद गौ्तम ्तथा उपसगिव डा.थानरेश्वर भसुाल । 

सं्यकु्त राष्ट्र संघी्य मानव अधिकार 
समबनिी उचच आ्यकु्तको का्यायाल्यले 
जारी गरेको व्यवसा्य र मानव अधिकार 
(Business and Human Rights) समबनिी 
मागयादियाक धसर्ानतलाई नेपालको सापेषितामा 
का्यायानव्यन गनया छुटै् रावष्ट्र्य का्यया्योजना 
बनाई का्यायानव्यन गनने उद्ेश्यले मनत्राल्यका 
सहसशचवको सं्योजकतवमा सरोकारवाला 
मनत्राल्य तथिा धनका्यहरूको प्रधतधनधि समेत 
सशममधलत का्यया्योजना धनमायाण सधमधत धमधत 
२०७८/01/02 मा गठन भएको धथि्यो। 
उक्त सधमधतले त्यार गरेको का्यया्योजनाको 
प्रारशमभक म््यौदा उपर सरोकारवालासँग 
रा्य/सझुाव संकलन गनने उद्ेश्यले प्रदेि नं 

१, मिेि प्रदेि, गण्डकी प्रदेि, लशुमबनी 
प्रदेि, कणायाली प्रदेि र सदुरुपशचिम प्रदेिमा 
ववधभन्न धमधतमा प्रदेि्तरी्य अनतरवरि्या 
का्ययारिम समपन्न गररएको छ।अनतरवरि्या 
का्ययारिममा सधमधतका सद््यहरूको 
अधतररक्त उद्ोग वाशणज्य महासंघ, चेमबर 
अफ कमसया, उद्ोग पररसंघ, बार एसोधस्यन, 
पत्रकार महासंघ, टे््ड ्यधुन्यन लगा्यत संघ 
तथिा प्रदेि मातहतका ववधभन्न सरकारी 
धनका्यका प्रधतधनधिहरूको सहभाधगता 
रहेको धथि्यो।अनतरवरि्या का्ययारिमबाट प्राप्त 
पषृ्ठपोषणलाई समावेि गरी का्यया्योजनाको 
अशनतम म््यौदा त्यार हनेु चरणमा  
रहेको छ । 

छलफल तथपा अन्तरटरियपा कपाय्षरिम सम्न्न
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मन्त्ालयसरररीय चवकास समसया समािान सचमचर (MDAC) रथा प्रथम त्रैमाचसक प्रगचर समरीक्ा बरैठकको झलक । 

माननी्य श्रम, रोजगार तथिा सामाशजक 
सरुषिा मनत्री श्री कृषण कुमार शे्रष्ठको 
अध्यषितामा मनत्राल्य्तरी्य ववकास सम््या 
समािान सधमधत (Ministerial Develop-
ment Action Committee- MDAC) तथिा 
दोस्ो तै्रमाधसक प्रगधत समीषिा बैठक धमधत 
वव.सं. २०७८ माघ २७ मा मनत्राल्यको 
सभाहलमा समपन्न भ्यो।का्ययंरिममा 
मनत्राल्यका सशचव, महािािा प्रमिुहरू, 
मातहत धनका्यका प्रमिुहरू, उपसशचवहरू, 
िािा अधिकृत लगा्यतको उपश्थिधत रहेको 
धथि्यो। समीषिा बैठकमा माननी्य मनत्री, 
रावष्ट्र्य ्योजना आ्योगका माननी्य सद््य, 
मनत्राल्यका सशचव, सहसशचव, ववभागी्य 
प्रमिु, रावष्ट्र्य ्योजना आ्योगका सहसशचव, 
अथिया मनत्राल्य र संघी्य माधमला तथिा सामान्य 
प्रिासन मनत्राल्यका प्रधतधनधिले मनत्राल्य 
अनतगयातबाट समपाददत प्रगधत समबनिमा 
वटपपणी गनुयाभ्यो।बैठकबाट सहभागीहरूले 
राख्भुएको िारणा र ददनभुएको उप्यकु्त 
सझुावलाई हाददयाकताका साथि ग्रहण गददै 
आगामी ददनहरूमा मनत्राल्य वा अनतगयातका 

धनका्यहरूबाट का्ययारिमहरू सञ्ालन गदाया 
सझुावको का्यायानव्यन गनने धनणया्य गरर्यो। 

वैदेशिक रोजगार सूचना व्यव्थिापन प्रणाली 
(FEIMS) को ्तरोन्नती, श्रम वजारको माग 
 बमोशजम दषि र सीप्यकु्त जनिशक्तको ववकास 
गनया नमूना ताधलम केनरि ्थिापनाको कामलाई 
अगाध्ड बढाउन आवश्यक त्यारी गनने, श्रधमक 
अ्पताल ्थिापनाको कामलाई अगाध्ड 
बढाउने लगा्यतका धनणया्य उक्त बैठकले 
गरेको धथि्यो।

्यसअशघ धमधत वव.सं. २०७८ काधतयाक २३ मा 
माननी्य श्रम, रोजगार तथिा सामाशजक सरुषिा 
मनत्री श्री कृषण कुमार शे्रष्ठको अध्यषितामा 
मनत्राल्य्तरी्य ववकास सम््या समािान 
सधमधत (Ministerial Development Action 
Committee- MDAC) तथिा प्रथिम तै्रमाधसक 
प्रगधत समीषिा बैठक मनत्राल्यको सभाहलमा 
समपन्न भएको धथि्यो। उक्त बैठकमा 
मनत्राल्य र अनतगयातका धनका्यहरूबाट आ.व. 
२०७८/७९ को प्रथिम तै्रमाधसक अवधिमा 
समपादन भएका का्ययारिम/आ्योजनाहरूको 

प्रगधत समीषिा गररएको धथि्यो। उक्त 
समीषिा का्ययारिममा मनत्राल्य र मातहतका 
धनका्यको चाल ुआ.व. २०७८/७९ को प्रथिम 
तै्रमाधसक अवधिमा तोवकएका लक््य, प्रगधत एवं 
उपलशबि, का्ययारिम का्यायानव्यनको अव्थिा, 
का्यायानव्यनमा आईपरेका सम््या, चनुौधत 
र त्यसको समािानका ववष्यमा समबशनित 
धनका्यहरूबाट गररएका पहलकदमीको प्रगधत 
श्थिती प्र्ततु भएको धथि्यो। का्ययारिममा 
मनत्राल्यका सशचव, महािािा प्रमिुहरू, 
मातहत धनका्यका प्रमिुहरू, उपसशचवहरू, 
िािा अधिकृत लगा्यतको उपश्थिधत  
रहेको धथि्यो।

उक्त का्ययारिममा मनत्राल्य र अनतगयातका 
धनका्यबाट समपाददत का्ययाहरूको प्रगधत 
समबनिमा ववधभन्न धनका्यका प्रधतधनधिहरूले 
िारणा तथिा सझुावहरू प्र्ततु गनुयाभएको  
धथि्यो।का्ययारिममा माननी्य मनत्री र 
सशचवज्ूयले आगामी ददनमा मनत्राल्यबाट 
समपादन हनेु का्ययालाइ च ु् त बनाउन ववधभन्न 
धनदनेिन ददनभुएको धथि्यो।

मन्त्रालयस्तरीय विकरास समसयरा समराधरान सवमव्त  
(MDAC) को बैठक ्तथरा तै्मरावसक समीक्रा सम्पन्न

सामाशजक सरुषिा कोषबाट हाल सञ्ालनमा ल्याइएका ्योजनाहरूमा 
औपचाररक षिेत्रधभत्र धनजी षिेत्रलाई मात्र समेवटएकाले अन्य षिेत्रमा 
समेत चरणबर् रूपमा प्रवेि गनुया संवैिाधनक र काननुी मागयादियान रहेको 
देशिनछ। सामाशजक सरुषिा ्योजनाहरूको का्यायानव्यनको अनभुव र 
पररपक्कतासँगै भववष्यमा सबै षिेत्रमा सामाशजक सरुषिा ्योजनाहरू 
कोषबाटै सञ्ालन हनेु ववष्य ्योगदानमा आिाररत सामाशजक सरुषिा 
ऐनले पथिप्रदशियात गरेको छ।

सामाशजक सरुषिा कोषमा सूचीकरण हनुका लाधग सवयाप्रथिम समबशनित 
रोजगारदाता सूचीकृत हनुपुनने हनुछ। ततपचिात ्आफू अनतगयात श्रम 
समबनि का्यम भएका सबै श्रधमकहरूको सूचीकरण गनुयापदयाछ। 
वव.सं. २०७५ मंधसर ११ गते देशि संगदठत धनजी षिेत्रका प्रधतष्ठान 

र श्रधमकहरूलाई सामाशजक सरुषिा कोषमा सूशचकृत गनने र वव.सं. 
२०७६ श्रावण ०१ देशि ्योगदान रकम संकलन गनने का्यया धनरनतर 
रूपमा अगाध्ड बवढरहेको छ।पररणाम्वरूप कोषको ्थिापना 
कालदेशि आ.व. २०७८/७९ को दोस्ो तै्रमाधसक समम 16,289 
रोजगारदाता र 3,05,103 ्योगदानकताया सूचीकृत भएका छन।् 
्यस अवधिसमम रू. 12,05,70 लाि ्योगदान रकम संकलन 
भएको छ भने ववधभन्न ्योजना अनतगयात जममा रु. 62,49 लाि 
भकु्तानी भएको छ। औषिी उपचार बापतको रकम अ्पताललाई 
नै भकु्तानी ददइने र पेनसन, प्रसधुत धबदा, शिि ु ््याहारलगा्यतका 
सवुविा बापतको रकम ्योगदानकतायालाई बैंक िातामाफया त भकु्तानी 
गररने व्यव्थिा छ।

सपामपाजिक सुरक्पा कोषमपा सूचीकरण, योगदपान रकम संकलन र दपाबी भुक्पानीको वििरण
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गण्डकी प्रदेि अनतगयातका शजललाहरूमा 
सञ्ाधलत सरुशषित आप्रवासन (सामी) 
परर्योजनाको प्रगधत समीषिा तथिा भावी ्योजना 
समबनिमा छलफल का्ययारिम गत पौष २९ र 
३० गते माननी्य श्रम, रोजगार तथिा सामाशजक 
सरुषिा मनत्री श्री कृषण कुमार शे्रष्ठको 
प्रमिु आधत्थ्यता तथिा मनत्राल्यका सशचव 
श्री एकनारा्यण अ्यायालज्ूयको अध्यषितामा 
पोिरामा आ्योजना भएको धथि्यो। 

का्ययारिममा बोलनहुुँदै माननी्य मनत्रीज्ूयले 
सरुशषित वैदेशिक रोजगारीका लाधग संघी्य 
सरकारले ्थिानी्य र प्रदेि सरकारसँग 
सहका्यया गनने बताउनभुएको धथि्यो ।माननी्य 
मनत्रीज्ूयले परर्योजनाको दीगोपनाको धनशमत 
धतनै तहको सरकारबीच समनव्य र सहका्यया 
हनुपनने र ्थिानी्य तहले का्ययारिमको लाधग 
आफनो नीधत, ्योजना र का्ययारिममा समावेि 
गददै बजेट पधन ववधन्योजन गददै लैजानपुननेमा 
जो्ड ददनभुएको धथि्यो ।

मनत्राल्यका सशचव श्री एकनारा्यण 

अ्यायालज्ूयले परर्योजनामा नेपाल सरकारको 
पधन बजेट रहेको र नेपाल सरकारको ववत्ी्य 
व्यव्थिापन प्रणाली माफया त बजेट व्यव्थिापन 
हनेु हुँदा ्यो परर्योजना नेपाल सरकारको 

भएको बताउनभु्यो।उहाँले सबै समबशनित 
सरोकारवालाहरूले सोही बमोशजम शजममेवारी 
ग्रहण गनुयापननेमा समेत जो्ड ददनभु्यो ।

्वीस सरकार ववकास सह्योग एस्डीसीका 
प्रधतधनधि संधगता ्यादवले परर्योजनाको 
धनरनतरताको लाधग ्वीस सरकार ववकास 
सह्योग एस्डीसी प्रधतवर् भएको िारणा 
व्यक्त गनुयाभ्यो ।त्यसैगरी परर्योजना 
सह्योग एकाईको वटम धल्डर सीता शघधमरेले 
परर्योजनाको प्रभावकारी का्यायानव्यन तथिा 
गणु्तरी्य सेवा प्रवाहका धनशमत प्रावधिक 
सह्योग उपलबि गराउन परर्योजना सह्योग 
एकाई प्रधतबर् रहेको बताउन ुभ्यो ।

का्ययारिममा परर्योजना का्यायानव्यन भएका 
गण्डकी प्रदेिका ्थिानी्य तहका प्रमिु, 
उपप्रमिु, प्रमिु प्रिासकी्य अधिकृत, शिषिा, 
सं्कृधत, ववज्ान प्रववधि तथिा सामाशजक ववकास 
मनत्राल्य, गण्डकी प्रदेिका सशचव, शजलला 
प्रिासन का्यायाल्य, का्कीका प्रमिु शजलला 
अधिकारीहरूको उपश्थिधत रहेको धथि्यो ।

सपामी तेस्ो चरणको प्रगटत समीक्षपा सम्न्न

सामी परर्योजनाको तेस्ो चरणको प्रगधत 
समीषिामा आफनो िारणा राख्हुुँदै माननी्य 

मनत्रीज्ूय तथिा का्ययारिममा सहभागी हनुभुएका 
मनत्राल्यका सशचवज्ूय।

सामाशजक सरुषिा कोषले ्थिलगत र भच ुयाअल 
गरी ्यस आधथियाक वषयाको दोस्ो तै्रमाधसक 
अवधिधभत्र दविपषिी्य र धत्रपषिी्य गरर ६५ 
वटा अनतरवरि्यातमक का्ययारिम समपन्न गरेको 
छ। त्यसैगरी ववधभन्न ब्ोसर, धलफलेट, दोस्ो 
संिोिन सवहतको ्योजना सञ्ालन का्ययाववधि, 
FAQS, SCHEME FLEX, र CATEGORY FLEX छपाई 
तथिा वप्रनट गरी ववतरण गररनकुा साथैि दैधनक, 
साप्तावहक, माधसक, चौमाधसक, अियावावषयाक र 
वावषयाक ररपोटयाहरू धन्यधमत रूपमा प्रकािन 
गरेको छ।सूचीकरण, सवुविा दाबी भकु्तानी, 
रोजगारदाता र ्योगदानकतायालाई प्रमाणपत्र एवं 
पररच्यपत्र उपलबि गराउने का्यया, कलसेनटरका 
वरि्याकलापहरू प्रववधिमैत्री बनाउँदै FACE 
LESS सेवा प्रवाहलाई प्राथिधमकतामा  
राशिएको छ।

सपामपाटजक सरुक्षपा कोर समबन्धी 
अन्तरटरियपातमक, सचेतनपा, सपाक्षरतपा र 
प्रचपार प्रसपारकपा कपाय्षरिमहरू सम्न्न

आ.व.२०७८/७९ को दोश्रो तै्मपाटसक अवटधमपा सपामपाटजक 
सरुक्षपा कोरमपा आवद्धतपाको अवसथपा:

सूचीकरण आवर्ताको अव्थिा 

रोजगारदाता (जना) ६६२

्योगदानकताया (जना) १७१३४

्योगदान रकम संकलन(रु.) ३१५५४ लाि 

आ.व.२०७८/७९ कपाे दोश्रो तै्मपाटसक अवटधमपा सपामपाटजक सरुक्षपा कोरको दपावी भुक्पानीको अवसथपा

सामाशजक सरुषिा ्योजना दावी भकु्तानी रकम (लाि)

औषिी उपचार ,्वा््थ्य तथिा माततृव सरुषिा ्योजना २४२

दघुयाटना तथिा अिक्तता सरुषिा ्योजना २६

आशश्रत पररवार सरुषिा ्योजना ७९

वरृ् अव्थिा सरुषिा ्योजना २२१६

जममा २५६५

पौष मवहनाको दोस्ो साता 
माननी्य श्रम, रोजगार तथिा 
सामाशजक सरुषिामनत्री श्री 
कृषण कुमार शे्रष्ठले तनहुँ 
शजललाको व्यास नगरपाधलका 
श्थित सामीको आप्रवासी स्ोत 
केनरि भ्रमण गनुयाभएको छ ।

पौष ९ गतेको भ्रमणमा 
माननी्य मनत्रीज्ूयले स्ोत 
केनरिको काम कारबाहीका 
समबनिमा धब्वफङ्ग धलनभुएको धथि्यो ।साथैि 
वैदेशिक रोजगारसगँ समबशनित प्रमिु शजलला 
अधिकारीको समनव्यमा समािान हनु नसकेका 
ठगीका मदु्ाहरू धछटो भनदा धछटो वैदेशिक 
रोजगार ववभागमा धसफाररस गनया समेत धनदनेिन  
ददनभुएको धथि्यो । 

सामीको आप्रवासी स्ोत केनरिहरूले 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने समभाववत 
ब्यशक्तहरूलाई वैदेशिक रोजगार समबनिी 
आवश्यक ववष्यहरूमा सूचना ददने काम 
गदयाछन।्स्ोत केनरिहरूले वैदेशिक 
रोजगारसँग समबशनित सेवा तथिा सवुविाका 
बारेमा व्यशक्तहरूलाई जानकार बनाई ती 
सवुविा प्राप्त गनया सह्योग तथिा सहजीकरण  
गदयाछन ्।

मपाननीय मन्त्ीजययूद्पारपा आप्रवपासी स्ोत केन्द्रको भ्रमण

तनहुँ शजलला व्यास नगरपाधलका श्थित सामीको आप्रवासी स्ोत केनरिको 
भ्रमणका रिममा माननी्य मनत्रीज्ूय । 
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नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच सन ् 2005 मा समपन्न 
दविपषिी्य श्रम समझौताको दफा १४ मा उशललशित सं्यकु्त 
का्ययासधमधतको बैठक प्रत्ेयक दईु वषयामा पषि राष्ट्रले आ्योजना गनने 
प्राविान बमोशजम सन ्2019 को चौथिो बैठक कतार सरकारले 
आ्योजना गरेको र पाँचौ बैठक मंधसर 16 देशि 17, 2078 
तदनसुार ध्डसेमबर 2 देशि 3, सन ्2021 समम नेपाल सरकारले 
आ्योजना गरेको छ। 

उक्त बैठकमा नेपाल सरकारको तफया बाट सहसशचव श्री धबन ु
बज्ाचा्यया कँुवर तथिा कतार सरकारको तफया बाट Undersecretary 
Mr. Mohammed Hassan M H Alobaidli को नेततृवमा गदठत वाताया 
सधमधतले ववद्मान श्रम समझौताका ववववि आ्याममा सम्यसापेषि 
संिोिन र पररमाजयान गरी ्तरोन्नती गनने ववष्यमा सहमधत  
गरेको छ।

उक्त बैठकमा दईु देिका पदाधिकारीबीच देहा्यका एजेण्डामा 
वाताया तथिा छलफल भएको धथि्यो। 

एजेण्डपा

1. Review of the Implementation of the MoU 2005. Lead 
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

उशललशित एजेण्डामा भएको दफाबार छलफलबाट नेपाल 
सरकारको नेततृवमा ववद्मान श्रम समझौताको पनुलनेिन, नेपाली 
नागररकलाई घरेल ुश्रधमकको रूपमा कतारी श्रम बजारमा भनाया 
गनने समबनिमा कतार सरकारबाट म््यौदा समझदारीपत्र प्र्ताव, 
कतारी श्रम बजारको माग अनसुारको दषि र सीप्यकु्त जनिशक्त 
ववकासमा कतार सरकारको आबर्ता तथिा कतारबाट फकया ने 
नेपाली नागररकका लाधग पनु: एकीकरण का्ययारिममा लगानीज्ता 
ववष्यमा दविपषिी्य सहमधत भएको छ।

न्ेपराल-क्तरार  सयुंक्त  
कराय्यसवमव्तको बैठक सम्पन्न

नेपाल-कतार सं्यकु्त का्ययासधमधतको बैठक समपन्न भएपचिात सामवुहक 
तश्बर धलने रिममा बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरू। 

सरुशषित आप्रवासन परर्योजना (सामी) नेपाल सरकार र ्वीस सरकार 
बीचको दविपषिी्य परर्योजना हो।्यो परर्योजना श्रम, रोजगार तथिा 
सामाशजक सरुषिा मनत्राल्य र ्थिानी्य सरकारहरूको नेततृवमा संचाधलत 
छ। परर्योजनालाई ्वीस सरकार ववकास सह्योगको तफया बाट 
हेलभेटास नेपालले प्राववधिक सह्योग उपलबि गराईरहेको छ ।्यसले 
सरुशषित वैदेशिक रोजगारी समबनिी जानकारी तथिा सचेतना अधभववृर्, 
प्र्थिान पूवयाको सीपमूलक ताधलम, कानूनी सह्योग र न्या्यमा पहुँच, 
मनोसामाशजक परामिया तथिा ववत्ी्य साषिरता समबनिी काम गदयाछ । 

वैदेशिक रोजगारीलाई सरुशषित, व्यवश्थित र म्यायाददत बनाउने 
उद्ेश्यका साथि नेपाल सरकार र ्वीच सरकार बीचको दविपषिी्य 
समझौता बमोशजम वव.सं. २०६७ (सन ्२०११) देशि श्रम, रोजगार 
तथिा सामाशजक सरुषिा मनत्राल्यको अगवुाईमा तलुनातमक रूपमा 
िेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने रिम देशिएका शजलला तथिा 
्थिानी्य तहहरूमा सामी परर्योजना सञ्ालनमा रहेको छ ।सो 
परर्योजना वव.सं. २०६७ माघबाट पवहलो चरणमा िोटाङ्ग र सलायाही 
शजललामा पाईलट परर्योजनाका रूपमा सरुु भई वव.सं. २०७० 
असारसमम सञ्ालनमा रहेको धथि्यो ।परर्योजनाको दोस्ो चरण 
वव.सं. २०७० श्रावणबाट वव.सं. २०७५ भारिसमम सञ्ालनमा रहेको 
धथि्यो। दोस्ो चरणमा मलुकुका काठमा्डौं र उपत्यका बावहरका 
१८ वटा शजललामा परर्योजना अनतगयातका का्ययारिमहरू सञ्ालनमा 
रहेका धथिए।

हाल सञ्ालनमा रहेको परर्योजनाको तेस्ो चरणको सम्यावधि (वव.सं. 
२०७५ भारि देशि वव.सं. २०७९ असारसमम) ४ वषयाको रहेको छ । 
्यो चरणमा परर्योजना अनतगयात ववधभन्न ३८ शजललाका १५२ ्थिानी्य 
तहहरूमा का्ययारिमहरू सञ्ालनमा रहेका छन ्। परर्योजनाको अवधि 
आगामी वषया समाप्त हनेु हुँदा सोको आनतररकीकरण तथिा दीगोपनाको 
लाधग परर्योजना धनदनेिक सधमधत (Project Steering Committee) को 
धमधत २०७८/08/08 को बैठकबाट परर्योजनाको सम्यावधि दईु 
वषया थिप गनने धनणया्य भए बमोशजम सम्यावधि थिपको लाधग परर्योजना 
द्तावेज (Project Document) त्यार गनने का्यया भईरहेको छ। 

सपामी पररयोिनपाको समयपािधि थप गनने तयपारी

नेपाल सरकार र सं्यकु्त अरब इधमरेटस सरकारबीच सन ्२०१९ मा भएको 
दविपषिी्य श्रम समझदारीपत्रको दफा ७ बमोशजमको सं्यकु्त का्ययासधमधतको 
्यएुईमा हनेु आगामी बैठकको त्यारी समबनिमा सरोकारवालाहरूसँग 
अनतवरिया ्या का्ययारिम धमधत २०७८ माघ २५ गते मंगलबार समपन्न भएको। 
का्ययारिममा माननी्य श्रम, रोजगार तथिा सामाशजक सरुषिा मनत्रीज्ूय, सशचवज्ूय, 
सहसशचवहरू, महाधनदनेिक लगा्यत मनत्राल्य र अनतगयातका कमयाचारीहरू, 
वैदेशिक रोजगार व्यवसा्यसँग समबशनित सरोकारवालाहरू तथिा सञ्ारकमशीहरू 
समेत कररब ६० जनाको उपश्थित रहेको धथि्यो। 

सो अनतरवरि्या का्ययारिममा वैदेशिक रोजगारीको धसलधसलामा उक्त मलुकुमा 
का्ययारत नेपालीको हकवहत, बीमा लगा्यत सामाशजक सरुषिा, रोजगारीको 
धसलधसलामा मतृ्य ु हनेुहरूको मतृ्य ु प्रमाणपत्र समबनिी ववद्मान सम््या, 
रोजगारी पचिात ्वदेि फकया ने नेपाली नागररकको पनुःएकीकरणमा उक्त 
मलुकुको ्योगदानको ववष्य लगा्यतका सवालहरू आसन्न सं्यकु्त का्यया सधमधत 
बैठकमा उठाउनपुनने भनी सरोकारवालाहरूबाट सझुाव प्राप्त भएको धथि्यो।

न्ेपराल-सयुंक्त अरब इवमरट्ेस सयुंक्त  
कराय्यसवमव्त बैठकको ्तयरारी बैठक सम्पन्न
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"सचेत, सीपमूलक र सरुशषित रोजगार, म्यायाददत श्रम आप्रवासनको मूल आिार" भन्ने नारा 
सवहत सरुशषित आप्रवासन (सामी) परर्योजना लागू भएका ३७ शजललाहरूमा अनतरायावष्ट्र्य 
आप्रवासी कामदार ददवस २०२१ ववववि का्ययारिम आ्योजना गरी मनाई्यो । 

परर्योजना लागू भएका ३७ शजललाका १४८ ् थिानी्य तहका समबशनित सरोकारवालाहरूको 
सहभाधगतामा ववधभन्न का्ययारिमका साथि ददवस मनाउने का्यया समपन्न भएको छ । ववगत 
केही वषया अशघसमम काठमा्डौं तथिा सीधमत शजललाहरूमा मनाईने गरेको आप्रवासी 
कामदार ददवस मनाउने रिमले व्यापकता पाउँदै गएको छ । 

आप्रवासी कामदार ददवस, २०२१ मनाउन ्थिानी्य सरकारको महतवपूणया अगवुाई तथिा 
पहलहरू रहेको धथि्यो । आप्रवासी कामदार ददवस मनाउने रिममा वविेष गरी ्थिानी्य 
्तरमा सचेतना वव्तार, सरोकारवालाहरू बीच अनतरवरि्या, लशषित पररवारलाई सामाग्री 
सह्योग लगा्यतको का्ययारिम आ्योजना गररएका धथिए ।

सरुशषित आप्रवासन (सामी) परर्याेनाले िाने ब्ने 
सवुविा सवहत एक मवहने धनःिलुक आवासी्य 
सीप ताधलम सञ्ालन गददै आएको छ । सामी 
परर्योजनाले माघ १८ देशि थिप ववष्यहरूमा 
प्राववधिक ताधलम उपलबि गराउने भएको  
छ। ववदेिमा माग भएका वकचेन हेलपर, 
हाउस वकवपङ्ग/शकलनर, श्टल वफकसर, 
इन्डवष्ट्र्यल इलेशकट्धस्यन, पाइप वफटर, 
बलक मेसन, र अबे्धसभ बलाश्टङ्ग तथिा ्प्र े
पेशनटङ्ग गरी थिप सात ववष्यहरूमा ताधलम 
सञ्ालन गनने भएको हो। हाउस वकवपङ्ग/
शकलनर ताधलम भने मवहलाहरूको लाधग मात्र 
उपलबि हनेुछ ।

न्याँ ताधलमको लाधग बोलपत्र आवहान 
गरी छ वटा ताधलम प्रदा्यक सं्थिाहरूको 
छनोट गररएको छ।वकचेन हेलपर समबनिी 
ताधलम काठमा्डौंका दईु र पोिराश्थित 
एक ताधलम केनरिहरूमा सञ्ालन  
हनेुछन ्भने हाउस वकवपङ्ग/शकलनर समबनिी 
ताधलमको लाधग पोिराश्थित ताधलम 
केनरि छनोट भएको छ। 

इन्डवष्ट्र्यल इलेशकट्धस्यनको लाधग बटुवल र 

जनकपरुका ताधलम केनरिहरू छाधनएका छन ्। 
पाइप वफटर, बलक मेसन, र अबे्धसभ बलाश्टङ्ग 
तथिा ्प्र े पेशनटङ्ग र श्टल वफकसर समबनिी 
ताधलम काठमा्डौंमा उपलबि हनेुछ । 

सामीले धनषिेाज्ाका कारण ्थिधगत गरेको 
ताधलम का्ययारिम गत भारि मवहनादेशि सचुारु 
गरेको धथि्यो   ्यसरी सञ्ाधलत ताधलममा 
परुुषहरूका लाधग ्काफोशल्डङ्ग, मेसन, गामनेनट 
मेधसन अपरेटर, पलमबर, सटररङ्ग कापनेनटर 
र मवहलाको लाधग गामनेनट मेशिन अपरेटर 
समबनिी ववष्यहरू रहेका छन ्। 

ताधलममा जीवन उप्योगी सीप र ्वा््थ्य 

समबनिी महतवपूणया जानकारी समेत समेवटने 
छ।ताधलमको पाठ्यरिमहरू वैदेशिक 
रोजगार बो्डयाविारा ्वीकृत भई लागू भएका 
छन ्।

नयरा ँविषयहरूमरा सरामीको वनःशुलक एक मवहन े्तरावलम

इलेशकट्धस्यन ववष्यको ताधलम धलँदै प्रशिषिाथिशीहरू।

धन:िलुक ताधलम धलँदै प्रशिषिाथिशीहरू । 

अनतरायावष्ट्र्य आप्रवासन ददवस मनाउने रिममा। 

अन््तररा्यवट्रिय आप्रिरासी करामदरार वदिस मनराइयो

वैदेशिक रोजगारीलाई सरुशषित, व्यवश्थित र 
म्यायाददत बनाउन श्रम, रोजगार तथिा सामाशजक 
सरुषिा मनत्राल्यबाट िीघ्र प्रत्यतु्र टोली Rapid 
Response Team (RRT) पररचालन का्ययाववधि, 
2078 को म््यौदा त्यार भएको छ ।म््यौदा 
्वीकृधतको लाधग पेि गनुयापूवया ्यस समबनिमा 
रा्य संकलन गनने का्यया भईरहेको छ।

शीघ्र प्रत्ुत्तर टोली (RRT) पररचपालन 
कपाय्यविधि, २०७८ स्ीकृवतको तयपारी

वैदेशिक रोजगारीबाट फकने का नेपाली नागररकहरूको 
आधथियाक तथिा सामाशजक पनु:एकीकरणका लाधग 
सह्योग प्ुयायाउने उद्ेश्यले नेपाल सरकार र 
्वीस सरकारको समझदारीमा Reintegration of 
Returnee Migrants (ReMi) परर्योजना सञ्ालन 
हनु लागेको छ ।उक्त का्ययारिमको परर्योजना 
द्तावेज (Project Document) को म््यौदा त्यार 
भई आवश्यक कारबाहीका लाधग अथिया मनत्राल्यमा 
पठाईएको छ ।अथिया मनत्राल्यबाट परर्योजना 
संचालनको लाधग दविपषिी्य समझदारीको का्यया 
अशघ बढनेछ । 

ReMi पररयोिनपा 
संचपालनको तयपारी
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धमधत 2078/08/28 गतेका ददन 
मनत्राल्यका सशचव श्री एकनारा्यण 
अ्यायालज्ूयको उपश्थिधतमा दशषिण कोरर्या, 
सं्यकु्त अरब इधमरेटस,  कतार, साउदी 
अरेधब्या, मलेधस्या, कुवेत, ओमान र 
बहराईनमा का्ययारत श्रम काउनसेलर र 
सहचारीसँग भच ुयाअल अनतरवरि्या का्ययारिम 
आ्योजना गररएको धथि्यो।उक्त का्ययारिममा 
सशचवज्ूयबाट उपश्थित प्रधतधनधिलाई देहा्यका 
ववष्यमा आफनो प्र्तधुत, ववचार र िारणा राख् 
धनदनेिन ददन ुभएको धथि्यो।

प्रसतुटत, टवचपार र धपारणपा रपाखनु्नने टवरय

1. दविपषिी्य श्रम समझौता का्यायानव्यनको 
अव्थिा,

2. दविपषिी्य श्रम समझौताको म््यौदा आदान प्रदान 
भएको मलुकुमा समबशनित देिको िारणा,

3. श्रम गनतव्य मलुकुमा नेपाली नागररक 
वविेषगरी घरेल ुश्रधमकको रूपमा का्ययारत 
नागररकको अव्थिा र नेपाल सरकारले 
आगामी ददनमा अवलमबन गनुयापनने नीधत, र

4. श्रम काउनसेलर र सहचारीले भोधगरहेका 

सम््या लगा्यत ववष्यमा उशललशित 
धनदनेिनको पररधिमा रही आठवटा देिका 
काउनसेलर र सहचारी गरी बाह्र जनाले 
आफू का्ययारत देिको व्तअुव्थिाबारे 
जानकारी गराउन ु भएको धथि्यो। कररब 
३ घणटा समम चलेको अनतरवरि्या 
का्ययारिममा उपश्थित सहभागीले समबशनित 
देिमा का्ययारत नेपाली नागररकको समग्र 
व्त ुअव्थिा, दूतावासमा उपलबि सािन-
स्ोतको सीधमतता, दविपषिी्य श्रम समझौताको 
म््यौदा, कोधभ्ड-१९ महामारीबाट 
सङरिधमत र मतृ्य ु भएका नेपालीको 
संख्या ज्ता ववष्यमा आफनो प्र्तधुत रािे 
पचिात सशचवज्ूयले देहा्यको धनदनेिन सवहत 
का्ययारिम समापन गनुयाभएको धथि्यो।

•	 कुनै पधन कुटनैधतक धन्योग प्रमिुको 
पवहलो शजममेवारी श्रम कुटनीधतको धन्यमन 
गनुया हो। तसथिया सेवा समूहगत ववभेद भनदा 
माधथि उठी कुटनीधतक धन्योगमा का्ययारत 
सबै कमयाचारीले देि र ववदेिमा रहेका 
नागररकको वहत र भलाईको लाधग का्यया 
गनुयापनने तथिा आधथियाक कुटनीधतको महतवपूणया 

आ्याम श्रम कुटनीधत भएको हनुाले सदैव 
प्राथिवकतामा राख्पुछया।

•	 बदधलँदो ववश्व पररवेिसँगै सावयाजधनक सेवा 
प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सकनपुछया। 
ववधभन्न तहको साषिरता अव्थिा भएका र 
वैदेशिक रोजगारीको लाधग इचछुक नेपाली 
नागररकले सहज, सरल प्रवरि्या र सलुभ 
लागतमा श्रम ्वीकृती र पनु: श्रम ्वीकृधत 
लगा्यतका सबै का्ययालाई प्रववधि र सेवाग्राही 
मैत्री बनाउँदै लैजान आवश्यक नीधत, कानून 
र प्रणालीमा आवश्यक सिुारका कदम 
चालन सकनपुछया।

•	 उतकृष्ट दविपषिी्य श्रम समझौताको तजुयामा र 
प्रभावकारी का्यायानव्यनको लाधग समबशनित 
देिको कुटनैधतक धन्योगमा का्ययारत 
पदाधिकारी, नेपाली ्डा्य्पोरा, संघ संगठन 
आददको महतवपूणया भधूमका हनेु हुँदा 
म््यौदा लेिन र पनुलनेिनका चरणमा 
समबशनित देिको श्रम कानून, सरकारको 
नीधत ज्ता ववष्यमा त्थ्यपूणया जानकारी, 
रचनातमक र सम्यसामव्यक सझुाव प्रदान 
गनया सबै अग्रसर हनुपुछया। 

कपाउन्सेलर (श्रम) तथपा श्रम सहचपारीहरूसगँ भचु्षअल बैठक सम्न्न

चपालु आ.व. २०७८/७९ को दोस्ो तै्मपाटसक अवटधमपा वैदेटिक रोजगपारीकपा 
लपाटग श्रम सवीकृटत टलने ने्पालीको टववरण: 

रि.स.
वैदेशिक रोजगारीमा 

जाने प्रवरि्या
परुुष मवहला जममा

1. सं्थिागत रूपमा 85,222 6,710 91,932

2. व्यशक्तगत रूपमा 3,875 1,137 5,012

3. व्यशक्तगत- वैिाधनकीकरण 3,076 487 3,563

4. पनु: श्रम ्वीकृधत Faceless 29,289 1,043 30,332

5. पनु: श्रम ्वीकृधत Offline 60,876 4,181 65,057

जममा 1,82,338 13,558 1,95,896

मनत्राल्य मातहतका वैदेशिक रोजगार ववभाग, श्रम, तथिा व्यवसा्यजन्य 
सरुषिा ववभाग, वैदेशिक रोजगार का्यायाल्य, ताहचल एवं शजलला श्थित श्रम 
तथिा रोजगार का्यायालहरूलाई त्यहाँबाट हनेु सेवा प्रवाहलाई व्यवश्थित गरी 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रधमक/कामदारलाई धबना झनझट आिधुनक 
प्रववधिको प्र्योग गरी सहज र सरल तररकाबाट श्रधमक/कामदार एवं 
सेवाग्राहीको वहतलाई ध्यानमा रािी सकारातमक सोचका साथि सेवा प्रदान 
गनने व्यव्थिा धमलाउन मनत्राल्यबाट धमधत २०७८/०९/२० मा २५ 
बुदेँ धनदनेिन जारी भएको छ ।

हाल अनलाइन र म्यानअुल दवैु तररकाबाट काम गदाया सेवा प्रवाहमा 
दोहोरोपना देशिएकोले वैदेशिक रोजगार समबनिी समपूणया कामलाई 
वैदेशिक रोजगार व्यव्थिापन सूचना प्रणाली (FEIMS) माफया त गनने गरी 
ववभागले आवश्यक प्रबनि धमलाउने, सबै प्रकारका सेवालाई Faceless, 
Cashless र Paperless बनाउने, सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार समबनिी 
सेवा प्रवाहका हरेक चरण र प्रवरि्यामा धबचौधल्या वा दोस्ो पषिको 
सह्योग धलनै नपनने गरी सेवालाई सरलीकरण गनने, सेवाग्राहीलाई का्यायाल्य 
र कमयाचारी माफया त नै आवश्यक सह्योग र सहजीकरण गनने, नागररक 
सहा्यता कषि (Help Desk) को व्यव्थिा गरी सेवाग्राहीलाई सह्योग र 
सहजीकरण गनने, का्यायाल्यमा कुनैपधन प्रकारको गैरकानूनी लेनदेन वा 
्वाथियाको विनदको अव्थिालाई अनत्य गनने, का्यायाल्य प्रमिुको अगवुाईमा 
सदाचाररता र धनष्ठा का्यम गरी सदाचार प्रवर्यानमा जो्ड ददने, ववभागी्य 
प्रमिु/का्यायाल्य प्रमिु पूणया अनिुासन र आचारणमा रहने, का्यायाल्य 
प्रमिुले अशघ सारेका सिुारका का्ययामा सह्योग नगनने, ववधभन्न बहाना गनने, 
काम भनदा अन्य कुरामा ध्यान ददने, Chain of Command मा नरहने 
कमयाचारीको वववरण ततकाल ववभाग वा मनत्राल्यमा पठाउने लगा्यतका 
सिुार लशषित धनदनेिनहरू मातहतका धनका्यलाई भएका छन ्।

सिेरा प्रिराहको वयिसथरा्पनमरा सधुरार गन्य 
मन्त्रालयबराट २५ बुदँे वनददेशन जरारी

मलुकुको आधथियाक ववकास र समवृर्को आिारको रूपमा रहेका 
लािौ ं श्रधमकको सहज, सवयासलुयाभ र सहधुल्यत दरमा ्वा््थ्य 
उपचारको व्यव्थिा धमलाउन र उनीहरूलाई सामाशजक सरुषिाको 
प्रत्याभधूत ददलाउने उद्ेश्यले श्रधमक अ्पताल धनमायाणको लाधग 
अविारणापत्र त्यार भएको छ ।अविारणपत्रको जगमा रही 
श्रधमक अ्पताल धनमायाणको आवश्यकता, सानदधभयाकता, समभाववत 
लाभग्राहीको आकँलन, अ्पताल धनमायाण र सञ्ालनको आधथियाक, 
भौधतक, मानवी्य तथिा व्यव्थिापकी्य पषि लगा्यतका ववष्यमा 
समभाव्यता अध्य्यन गनया ्यस मनत्राल्यका सहसशचवको 
सं्योजकतवमा सरोकारवाला धनका्य र षिेत्रहरूको प्रधतधनधितव 
सवहतको अध्य्यन का्ययादल समेत गठन भई का्यया प्रारमभ गररएको  
छ।साथैि श्रधमक अ्पताल धनमायाण गनया सैर्ाशनतक ्वीकृत धलन 
नेपाल सरकार, मशनत्रपररषद् मा प्र्ताव समेत पेि भैसकेको अव्थिा 
छ।्यस का्ययालाई श्रम रोजगार तथिा सामाशजक सरुषिा मनत्राल्यले 
प्राधथिमकता धलई का्यया अशघ बढाइरहेको छ। 

श्रममक अस्पतपाल स्पापनपाको तयपारी
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श्रम, रोजगार तथिा सामाशजक सरुषिा मनत्राल्यले 
मखु्यत्या रोजगारी (आनतररक र बाह्य), श्रम 
समबनि, सामाशजक सरुषिा, सीप ववकास र सेवा 
प्रवाह ज्ता षिेत्रमा नीधत, कानूनको धनमायाण, 
भौधतक र मानवी्यस्ोत सािनको व्यव्थिापन 
र धन्यमन लगा्यतका का्यया गदयाछ ।उशललशित 
का्यया मनत्राल्य माताहतका ववभाग, 
महािािा र िािा का्यायाल्यको एकीकृत 
पहल, समनव्य र सहका्ययामा समपादन हुँदै  
आएको  छ ।

मनत्राल्यको रोजगार व्यव्थिापन महािािा 
अनतगयात वैदेशिक रोजगार व्यव्थिापन 
िािाको चाल ु आधथियाक वषया 207८/7९ 
को ्वीकृत वावषयाक का्ययारिम अनतगयात 
सातै प्रदेिका 200 वटा ्थिानी्य तहमा 
वैदेशिक रोजगार व्यव्थिापनका ववधभन्न 
पषिहरूबारे अनतरवरि्या का्ययारिम रहेकोमा 
हालसमम प्रदेि नं 1 मा २ पटक (पाँचथिर र 
िोटाङ्ग), बागमती प्रदेि र लशुमबनी प्रदेिमा 
१/१ पटक गरी तीनवटा प्रदेिमा चार 
वटा अनतरवरि्या का्ययारिम समपन्न गररएको 
छ। ्यस अवधिमा धमधत २०७८/0७/३० 
गते ईलाम, पाँचथिर र तापलेजङु्ग शजलला 
अनतगयातका ्थिानी्य तहका जनप्रधतधनधि 

सथपानीय तहमपा वैदेटिक रोजगपार वयवसथपा्नकपा टवटभन्न ्क्षहरूबपारे अन्तरटरियपा कपाय्षरिम आयोजनपा

जनप्रधतधनधि एवं कमयाचारीहरूसँग वागमती प्रदेि अनतगयात नवुाकोटको ववदरुमा  
समपन्न अनतरवरि्या का्ययारिमको झलक ।

जनप्रधतधनधि एवं कमयाचारीहरूसँग वागमती प्रदेि अनतगयात नवुाकोटको ववदरुमा समपन्न  
अनतरवरि्या का्ययारिमका सहभागीहरू।

एवं कमयाचारीहरूसँग पाँचथिरको वफददममा, 
धमधत २०७८/०९/१६ गते भोजपरु, 
िोटाङ्ग, ओिलढुङ्गा र सोलिुमुब ु शजलला 
अनतगयातका ्थिानी्य तहका जनप्रधतधनधि 
एवं कमयाचारीहरूसँग िोटाङ्गको ददके्तलमा 
र धमधत २०७८/०९/२९ गते नवुाकोट, 
रसवुा र िाददङ्ग शजलला अनतगयातका ्थिानी्य 
तहका जनप्रधतधनधि एवं कमयाचारीहरूसँग 
बागमती प्रदेि अनतगयात नवुाकोटको ववदरुमा 
अनतरवरि्या का्ययारिम समपन्न भएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीलाई सरुशषित, म्यायाददत 
र व्यवश्थित बनाउन अनतरसरकार र 

अनतर धनका्य समनव्य, सहका्यया र सह्योग 
अधनवा्यया ितया हो । श्रम गनतव्य मलुकुको 
पवहचान, श्रम बजारको माग अनसुारको 
जनिशक्त ववकास र सरुशषित आप्रवासनका 
लाधग तहगत सरकारबीच अविारणातमक, 
नीधतगत र व्यवहाररक बझुाइ र अभ्यासमा 
एकरूपता का्यम गनुया तथिा मनत्राल्यबाट 
भएका नीधतगत का्ययाको सञ्ार गनुया ्यस 
अनतरवरि्या का्ययारिमको प्रमिु उद्ेश्य 

रहेको धथि्यो।्यसका अलवा ्यस का्ययारिमका 
अन्य उद्ेश्य नगर/गाउँपाधलका तहमा 
शजममेवार धनवायाशचत जनप्रधतधनधि तथिा समबर् 
अन्य कमयाचारीहरूलाई वैदेशिक रोजगार 
व्यव्थिापनका सनदभयामा नेपाल सरकारले 
धलएको नीधत, का्ययारिम बारे जानकारी 
गराउन,ु ववधभन्न श्रम गनतव्य मलुकुसँग 
भएको दविपषिी्य श्रम समझौताबारे जानकारी 
गराउन ु र वैदेशिक रोजगार व्यव्थिापनको 
धन्यामक र कल्याणकारी पषिबारे वव्ततृ 
रूपमा छलफल गनुया रहेका धथिए।

चपालु आ.व. २०७८/७९ को दोस्ो तै्मपाटसक अवटधमपा श्रम समबन्ध समबन्धी प्रगटत

रि.स. प्रमिु का्ययाहरू दोस्ो तै्रमाधसकको प्रगधत

१. गैर नेपाली नागररकलाई श्रम ्वीकृधत 320 जना

२. गैर नेपाली नागररकको श्रम ्वीकृधत नवीकरण 211 जना

3. श्रमीक आपूतशीकताया ईजाजत पत्र प्रदान(न्ँया) 26 वटा

4. श्रमीक आपूतशीकताया ईजाजत पत्र नववकरण 159 वटा

५. श्रम वववाद समािान 83

बेला्यत सरकारको ्वा््थ्य सेवामा नेपाली नसयाहरूलाई 
रोजगारी प्रदान गनने ववष्यमा उप्यकु्त कुटनीधतक ववधिको 
माध्यमबाट बेला्यती पषिसँग वाताया गरी आवश्यक 
धसर्ानत, नीधत र का्ययाववधिहरू त्य गनने अशखत्यारी 
सवहत गदठत नेपाली का्ययादलका प्रधतधनधि र बेला्यत 
सरकारका प्रधतधनधिबीच धमधत २०७८/०९/३० 
मा दविपषिी्य वाताया समपन्न भएको छ। उक्त वातायामा 
बेला्यतमा नेपाली नसयाहरू पठाउने का्ययालाई व्यवश्थित 
बनाउन उप्यकु्त धसर्ानत र ढाँचासवहतको भनाया प्रवरि्या 
त्य गरी दविपषिी्य श्रम समझौता गनने समझदारी  
भएको छ।

न्ेपराल सरकरार र बेलराय्त सरकरारकरा 
प्रव्तवनवधबीच न्ेपराली नस्यलराई बेलराय्तमरा 

रोजगरारी वदन ेविषयमरा ववि्पक्ीय िरा्तरा्य सम्पन्न

वैदैटिक रोजगपार बो्ड्षबपाि चपालु आ.व.को दोस्ो तै्मपाटसक अवटधमपा सम्पाटदत कपाय्षको टववरण

रि.स. वरि्याकलाप जममा 

१. मतृक कामदारका पररवारलाई आधथियाक सहा्यता 360

२. अंगभंग/धबरामी भएका कामदारलाई आधथियाक सहा्यता 47

३. अलपत्र परेका कामदारको उर्ार 21

४. िव शझकाउने प्रवरि्या सरुु गररएको ५३

५. मतृकको िव घर ठेगानासमम परु ््याईएको १९४

६. वैदेशिक रोजगार छात्रवधृत सह्योग ९४९

कुल जममा १६२४
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न्याँ न्याँ प्रववधिको प्र्योगका कारण का्यय्ा थिलमा 
जोशिम र जवटलता बढदै गइरहेको छ। 
का्यय्ा थिलको अव्थिा, का्यया प्रवरि्या, उतपादन तथिा 
का्ययासञ्ालन प्रववधिमा हनेु पररवतयान र उतपादन 
प्रवरि्यामा प्र्योग हनेु रसा्यनको बढदो प्र्योगबाट 
समेत व्यवसा्यजन्य सरुषिा तथिा ्वा््थ्यको 
षिेत्रमा जोशिम बढदै गइरहेको छ । 

्यही ववष्यलाई ध्यानमा रािेर श्रम तथिा 
व्यवसा्यजन्य सरुषिा ववभागबाट धन्यधमत 
प्रधतष्ठान अनगुमनको का्यया हनेु गरेको छ |सोही 
बमोशजम व्यवसा्यजन्य सरुषिा तथिा ्वा््थ्य 
समबशनि अनगुमन अनतगयात ववभागबाट आ.व. 
२०७८/०७९ को दोस्ो तै्रमाधसक अवधिमा 
ववधभन्न प्रधतष्ठानमा धनरीषिण का्यया समपन्न गररएको  
छ।धबरगंज, बटुवल, काभ्र,े हेटौं्डा, नेपालगंज, 
नवलपरासी आदद शजललाका धसमेनट, धब्कुट. पाईप, पेनट, दाना, 
चाउचाउ, पा्ता, टेकसटाईल, दगुि उतपादन, ब्वुरी उद्ोगमा 
अनगुमन धनरीषिण का्यया समपन्न गररएको छ ।

उक्त प्रधतष्ठानहरूमा धनरीषिण गदाया व्यवसा्यजन्य सरुषिा तथिा 
्वा््थ्यका आिारभतू मापदण्ड लागू नभएको, असरुशषित 
का्ययावातावरण रहेको, कधतप्य ठाउँमा न्ूयनतम पाररश्रधमक उपलबि 
नगराएको, ्वा््थ्यलाई हाधनकारक का्यया वातावरण रहेको, 
व्यवसा्यजन्य सरुषिा तथिा ्वा््थ्य सधमधत र व्यवसा्यजन्य सरुषिा 

तथिा ्वा््थ्य नीधत नबनेको अव्थिा रहेको, धवधन र प्रकािको 
तोवकएको मापदण्ड पूरा नभएको ज्ता सम््या देशिएका धथिए ।

अनगुमनका रिममा उक्त सम््याहरू समािान गनया श्रम ऐन र 
धन्यमावली बमोशजम आिारभतू सवुविा उपलबि गराउन ु पनने, 
श्रम अध्डट वावषयाक रूपमा गनुयापनने, का्यय्ा थिलमा ववधभन्न आिारमा 
भेदभाव गनया नहनेु, सरुशषित का्यय्ा थिल सजृना गनने, गहृसंभार 
र ्टोरको उशचत व्यव्थिा हनुपुनने, व्यवसा्यजन्य सरुषिा तथिा 
्वा््थ्य समबनिी श्रधमकलाई आिारभतू ताधलम प्रदान गनने 
लगा्यतका सझुाव प्रदान गरर्यो।

व्यिसपायिन्य सुरक्पा तथपा स्पास्थ्य सम्बन्ी अनुगमन सम्न्न

व्यवसा्यजन्य सरुषिा तथिा ् वा् ्थ्य समबनिी धन्यधमत अनगुमनका रिममा।

माननी्य श्रम, रोजगार तथिा सामाशजक सरुषिा मनत्रीज्ूयको वविेष 
उपश्थिधतमा धभशजट धभषा र सोबाट धसशजयात सम््याको ववष्यमा अध्य्यन 
गरी ठोस का्यया्योजना पेि गनया गहृ मनत्राल्यका सहसशचव श्री फशणनरि 
पोिरेलको सं्योजकतवमा गदठत सधमधतको बैठकले धभशजट धभषामाफया त 
नेपाली ्यवुाहरू सं्यकु्त अरब ईधमरेटस लगा्यतका िा्डी मलुकुमा 
गई कदठनाई भोधगरहेको ववष्यमा देहा्यका का्ययाषिेत्र तथिा ितयाहरू 
बमोशजम का्यया गनया श्रम, रोजगार तथिा सामाशजक सरुषिा मनत्राल्यका 
उपसशचवको सं्योजकतवमा मासयाल वटम गठन गनया धसफाररस भए अनसुार 
्यस मनत्राल्यको धमधत २०७८/१०/१६ को माननी्य मनत्री्तरी्य 
धनणया्यानसुार उपसशचव श्री ववषण ुलाधमछानेको सं्योजकतवमा वैदेशिक 
रोजगार ववभागका उपसशचव श्री कृषणप्रसाद भसुाल, केशनरि्य अनसुनिान 
ब्यरुो (CBA) का प्रहरी ना्यब उपररषिक श्री रोिन िडका तथिा वैदेशिक 
रोजगार बो्डयाका िािा अधिकृत श्री पंकज लाभ कणया सद््य-सशचव रहने 
गरी माियाल वटम गठन भएको छ।

मपाि्षल टिमको कपाय्षके्षत् तथपा ित्षहरू:

१.	 हालैका ददनमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका ठगी 
लगा्यतका ववष्यहरूमा सूचनाको संलकन र ववश्षेण गनने,

२.	 आकषयाक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर धभशजट धभषामा ववदेि 
लधगएका ववष्य र वैदेशिक रोजगारी समबनिी उजरुी, सूचना 

तथिा जानकारीको ववश्षेणका आिारमा ततकाल अनसुनिान 
गरी कानून बमोशजम कारबाही गनने लगा्यतका का्यया,

३.	 श्रम, रोजगार तथिा सामाशजक सरुषिा मनत्राल्यमा माियाल 
वटमको सशचवाल्य रहने, 

४.	 श्रम, रोजगार तथिा सामाशजक सरुषिा मनत्राल्यले आवश्यक 
सह्योगी कमयाचारी एवम ्स्ोत सािनको व्यव्थिा धमलाउने,

५.	 माियाल वटमको का्यायावधि गहृ मनत्राल्यसँग समनव्य गरी श्रम, 
रोजगार तथिा सामाशजक सरुषिा मनत्रालले तोकेको अवधिसमम 
रहने।

माियाल वटम गठन हनुासाथि वपध्डतका आफनतहरूबाट ठूलो संख्यामा 
उजरुी, गनुासो तथिा जानकारी प्राप्त भईरहेको छ।्यसै रिममा धत्रनेत्र 
कनसलटेनसी (संचालक कोमल राज उपाध्या्य), धमनवा कमपनी 
धसनामंगल (संचालक हेमराज राई), वट्पल ् टार ईमपलोईमेनट (संचालक 
भीम गरुुङ्ग समेत), फोरइभर ह्यमुन ररसोसया सामािसुी समेतमा धनररषिण 
गरी शजममेवार संचालकहरूलाइ धन्यनत्रणमा धलई समबर् धनका्यमा पेि 
गररएको छ।

माियाल वटमले प्राप्त गनुासो/उजरुी अध्य्यन गरी कानूनी दा्यरामा 
ल्याउन ववष्यको अध्य्यन, धबश्षेण गरी कानूनी कारबाहीका लाधग 
समबर् धनका्यमा प्र्ततु गरररहेको छ। 

मपाश्यल रटम गठन
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