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वैदेतिक रोजगार बोडष

पररच्छे द–एक
१.

बोडषको पररचय
तवगत डेढ दिक यता रहर वा बाध्यताले वैदेतिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरुको संख्या उल्लेखनीय
रुपमा वृति हुँदै जाुँदा यस क्षेरमा चुनौतत तथा अवसर दुवै बढ्दै गएको छ । आ

.ब. २०५०÷०५१ देतख

२०७६÷०७७ को चैर मसान्त्तसम्म १५ वर्षको अवतधमा वैदेतिक रोजगार तवभागबाट २ लाख ३७ हजार
९६१ मतहला सतहत कू ल ५४ लाख ९६ हजार ४६० जना जनितिलाइ वैदेतिक रोजगारीका लातग श्रम
स्वीकृ तत प्रदान गरे को देतखन्त्छ । सुरतक्षत वैदेतिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गदै सुरतक्षत , व्यवतस्थत, मयाषददत
र तुलनात्मक रुपमा बढी लाभदायी बनाउन तथा वैदेतिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेतिक रोजगार
व्यवसायीको हक तहतको संरक्षण गने प्रस्तावना सतहत वैदेतिक रोजगार ऐन

, २०६४ को तजुषमा गरी

कायाषन्त्वयन भइरहेको छ । उि ऐनको दफा (३८) अनुसार माननीय श्रम, रोजगार तथा सामातजक सुरक्षा
मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा वैदेतिक रोजगार बोडषको गठन गररएको र सोही ऐनको दफा

(३९) मा वैदेतिक

रोजगार बोडषको काम , कतषव्य र अतधकारको व्यवस्था गररएको छ । तवद्यमान ऐन तथा तनयमावलीलाई
कामदार मैरी बनाउने उद्देश्यले तमतत २०७६।०५।०१ गते नेपाल सरकारले वैदेतिक रोजगार तनयमावली ,
२०६४ को पाुँचौं पटक संिोधन गरे को छ भने वैदेतिक रोजगार बोडषको भूतमकालाई समेत थप सिि
बनाईएको छ । बोडषको तनणषय कायाषन्त्वयन गनष तमतत २०६५ कातततक १८ गते बोडष सतचवालयको स्थापना
भएदेतख नै वैदेतिक रोजगारीमा संलग्न कामदार तथा ततनका पररवारको हक

, तहत र कल्याणका लातग

तनरन्त्तर रुपमा बोडष कृ यािील रही आएको छ ।
१.१

वैदेतिक रोजगार बोडषको प्राथतमकता तथा कायष क्षेर

क)

वैदेतिक रोजगारमा संलग्न कामदार र पररवारका सदस्यहरुको स्वास््य उपचारका लातग आर्थथक सहायता
उपलब्ध गराउने , मृत्यु तथा अंगभंग भएमा कामदारका पररवारलाई आर्थथक सहायता लगायत
बालबातलकाहरुलाई छारवृति सहायता उपलब्ध गराउने ।

ख)

वैदेतिक रोजगारीको तसलतसलामा तवतभन्न समस्यामा परी अलपर परे का कामदारको उद्दार गरी नेपाल
फकाषउने तथा अलपर परे का िव नेपाल तझकाई मृतकको घर ठे गानासम्म पुयाषउने ।

ग)

पूवष प्रस्थान अतभमुखीकरण तातलमको पाठ्यक्रम तथा िुल्क तनधाषरण एवं अनुगमन गने ।

घ)

सीप तातलमका लातग पाठ्यक्रम तथा िुल्क तनधाषरण, सीप परीक्षण एवं अनुगमन गने ।

ङ)

वैदेतिक रोजगारीबाट फके का कामदारको क्षमता अतभवृति

, सामातजक तथा आर्थथक पुनएषकीकरण

कायषक्रमहरु संचालन गने÷गराउने ।
च)

वैदेतिक रोजगारीका तवतवध सवालहरुमा अध्ययन तथा अनुसन्त्धान गने÷गराउने ।

छ)

सुरतक्षत वैदेतिक रोजगारी सम्बन्त्धी तवतवध सचेतनामूलक श्रव्य ÷दृष्य एवं सूचना सामग्रीहरुको तनयतमत
तनमाषण, प्रकािन तथा तवतरण गने ।

ज)

गन्त्तव्य मुलुकहरुमा नेपाली दूतावाससुँगको समन्त्वयमा कामदारको सुरक्षासम्बन्त्धी कायष गने ।
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पररच्छे द–दुई

२.

आ.ब. २०७६÷०७७ को समीक्षा
वैदेतिक रोजगारीमा संलग्न कामदार तथा ततनका पररवारको समग्र तहत तथा कल्याणकारी कायष गने प्रमुख
दातयत्व भएकोले आ.ब. २०७६।०७७ मा बोडषका कायषहरु समग्रमा सन्त्तोर्जनक रहेको छ भने सूचना तथा
प्रचार प्रसारको दृतिकोणबाट समेत यो वर्ष उपलब्धीमूलक नै रहेको छ । कोतभड १९ को संक्रमणबाट
बन्त्दाबन्त्दी भएको कारणले गदाष तनधाषररत लक्ष्य अनुरुपका के ही कायषक्रमहरु सम्पन्न हन सके नन् । बोडषको
अतनवायष दातयत्वतफष कल्याणकारी कायषका लातग आ.ब. २०७६।०७७ को जेठ मसान्त्त सम्म ५६ करोड ८४
लाख २४ हजार खचष भएको छ । उि रकम वैदेतिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग भएकालाई
तनयमानुसार आर्थथक सहयोग गनष , कामदारका पररवारलाई स्वास््य उपचार , पूवष प्रस्थान अतभमुखीकरण
तातलम वापत मतहला कामदारलाई िोध भनाष

, तवदेिमा अलपर परे का कामदार एवं िवहरु नेपाल

तझकाउन, वैदेतिक रोजगार छारवृति तवतरण लगायतका कायषहरुमा खचष गररएको छ । वैदेतिक
रोजगारीको क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग भएका कामदारका पररवारले पाउने आर्थथक सहायता रकम स्थानीय
तहमाफष त् तनवेदन तलने र तनयमानुसार पाउने रकम पीतडत कामदार एवं पररवारका नतजकका हकदारको
खातामा तसधै पठाउन सदकने गरी सफ्टवेयर तनमाषण कायष सम्पन्न भएको छ भने यस आ .ब. २०७७।०७८
बाट परीक्षणको रुपमा के ही स्थानीय तहबाट िुरु गने योजना रहेको छ ।
चालु आ .ब. २०७६।०७७ मा वैदेतिक रोजगारीमा जान चाहने तथा फके का कामदारलाई लतक्षत गरी
तवतभन्न तवर्यमा सातैवटा प्रदेिहरुमा तनिुल्क सीप तातलम संचालन गने कायषलाई ततव्रता ददईएको छ ।
वैदेतिक रोजगार तवभागबाट अनुमतत प्राप्त १९ तवर्यमध्ये १३ वटा तवर्यको पाठ्यक्रमहरुलाई पररमाजषन
गरी रातिय सीप परीक्षण सतमततको तह १ बराबर अथाषत् न्त्यूनतम् १६० घण्टा

(३० कायषददन ) को

बनाईएको छ भने प्रत्येक सीप तवर्यमा िुल्क समेत पुनरावलोकन गररएको छ । साथै आन्त्तररक श्रम
बजारमा मागको अवस्थालाई ध्यानमा राखी टायल माबषल करटड्ड दफरटड्ड

, व्युरटपालषर सहायक , जुतनयर

फर्थनचर मेकर, आल्मुतनयम फे तव्रके टर सहायक, जुतनयर फ्रन्त्ट अदफस गरी थप ५ वटा सीप तातलम तवर्यमा
नयाुँ पाठ्यक्रम तजुषमा गररएको छ भने के यर तगभरको पाठ्यक्रमलाई समेत पुनरावलोकन गरी थप
व्यवहाररक हनेगरी पररमाजषन गररएको छ । सीप तातलमलाई वैदेतिक रोजगार तवभागको अनलाईन
पद्दततमा एकीकृ त हनेगरी र सीप तातलम तलएका व्यतिको समग्र तववरण तलने गरी तविेर् सफ्टवेयरको
तनमाषण गने कायष सम्पन्न गररएको छ । आ .ब. २०७६।७७ मा करीब १० हजार जनालाई तनिःिुल्क सीप
तातलम प्रदान गने लक्ष्य अनुसार ऋत्खख्त् का आंतगक प्रातवतधक तिक्षालयहरु

(काठमाडौं, काभ्रे, बुटवल,

पोखरा, महोिरी, धनुर्ा र नेपालगञ्ज ) बाट तवतभन्न सीप तवर्यमा तातलम संचालन भएका छन् । तनजी
क्षेरबाट समेत सातवटै प्रदेिमा तनिुल्क सीप तातलम प्रदान गनष सीप तातलम प्रदायक संस्थाहरु छनौट गने
कायष सम्पन्न गररएको भए तापतन कोतभड

–१९को संक्रमण र बन्त्दाबन्त्दीको कारण सञ्चालनमा ल्याउन

सदकएन । वैदेतिक रोजगारबाट फर्ककएका कामदारलाई रातिय सीप परीक्षण सतमततमाफष त् तनिुल्क सीप
परीक्षण गने गरी सम्झौता भएको छ ।
पूवष प्रस्थान अतभमुखीकरण तातलमलाई समयानुकूल नततजामुखी बनाउन यससुँग सम्बतन्त्धत कायषतवतध तथा
पाठ्यक्रमलाई पररमाजषन गररएको छ भने खाडी मुलुक , मध्यपूव,ष मलेतसया, जापान÷कोररया, ईजरायल र
अन्त्य गरी ६ वटा क्लिरमा तवभाजन गरी तातलम म्यानुअलहरु तवकास गने कायषलाई ततव्रता ददईएको छ ।
आ.ब. ०७७÷७८ मा यी पाठ्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट कायाषन्त्वयन गने ददिातफष बोडष सतचवालयले
ध्यान के न्त्रीत गनेछ । सुरतक्षत वैदेतिक रोजगार सम्बन्त्धमा ियचथ तत्भत ष्लन तवतध तथा तररका बारे
सम्बतन्त्धत क्षेरका संचारकमीहरुलाई ज्ञान एवम् सीप प्रदान गने उद्देश्यले २ ददने आवातसय तातलम सम्पन्न
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भएको छ । त्यसैगरी मलेतसयामा नेपाली कामदार पठाउने इजाजतपर प्राप्त संस्थाका प्रतततनतधहरुलाई
मलेतसयासुँगको तिपक्षीय सम्झौता लगायतको तवर्यमा वैदेतिक रोजगार तवभागसुँगको सहकायषमा
अनुतिक्षण कायषक्रम सम्पन्न गररयो ।
सुरतक्षत वैदेतिक रोजगारीका लातग सूचना प्रवाह गने कायषमा पतन यो आर्थथक वर्ष महत्वपूणष रह्यो ।
सके सम्म स्वदेिमा नै श्रम गरौं , वैदेतिक रोजगारीमा जानु नै छ भने सबै कु रा राम्रोसुँग बुझेर मार जानुपछष
भन्ने सन्त्देि सतहतका श्रव्य सामग्रीहरु रे तडयो तथा एफ.एम. रे तडयो माफष त् देिभर प्रसारण गररएका छन् भने
कोतभड–१९ सम्बन्त्धी सचेतना बढाउने उद्देश्यले स्थानीय भार्ामा सूचनाहरु तनमाषण गरी स्थानीय एफ .एम.
रे तडयोहरुबाट प्रिारण भएका छन् । यसका अलावा अतभमुखीकरण तथा सीप तातलमको महत्व झतल्कने
श्रव्य तथा श्रव्य दृष्य सामग्रीहरु समेत तनमाषण गरी रे तडयो र टेतलतभजनहरुबाट समेत प्रसारण गररएको छ ।
साथै, नेपाल टेतलतभजन र रे तडयो नेपालबाट साप्तातहक रुपमा सुरतक्षत वैदेतिक रोजगारी सम्बन्त्धी
कायषक्रमहरु प्रसारण गररएका छन् । सतचवालयमा रातिय आप्रवासन सूचना के न्त्रको स्थापना गरी तवतभन्न
तजल्लाहरुमा रहेका आप्रवासन सूचना के न्त्रबाट तवतरण गने गरी तवतभन्न जानकारीमूलक सूचना
सामग्रीहरुको प्रकािन तथा तवतरण गररएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामातजक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्त्तगषतका सबै तनकायहरुबाट हने गरे का काम
कारवाहीहरु प्रतत महत्वपूणष जानकारी ददने

, सकारात्मक सुझाव ग्रहण गने र सेवाग्राहीहरुको गुनासो

सुनुवाई गने उद्देश्यले मन्त्रालयमा अत्याधुतनक प्रतवतध सतहतको “कल सेन्त्टर” को स्थापना र सञ्चालन गने
कायषलाई यस आ .ब. मा तनरन्त्तरता ददईएको छ । गुनासो सुनुवाई सम्बन्त्धमा सम्बतन्त्धत तनकायबाट
सम्बोधन भए नभएकोबारे माननीय मन्त्रीज्यू तथा सतचवज्यूबाट अनलाईनबाटै अनुगमन गनष सदकने
व्यवस्था समेत गररएको छ । श्रम कल सेन्त्टरको व्यवस्थापनका लातग छु ट्टै कायषतवतध तजुषमा गरी
कायाषन्त्वयनमा ल्याइएको छ ।
वैदेतिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरुको कल्याणका लातग तवदेितस्थत तनयोगहरुमा संचातलत
सुरतक्षत गृहको स्तरोन्नतत र जनसम्पकष सहायक पररचालनका लातग बोडषबाट आर्थथक सहायता उपलब्ध
गराइएको छ । स्वदेितभर समेत वैदेतिक रोजगार तवभाग अन्त्तगषत श्रम कायाषलयहरुमा सेवाग्राहीहरुको
तहत÷सुतवधाका लातग आवश्यक सेवा सुतवधाहरु मागका आधारमा उपलब्ध गराउने कायषलाई समेत
तनरन्त्तरता ददइएको छ ।
कोतभड–१९ को संक्रमणका कारण तेस्रो चौमातसकको िुरुवात देतख नै मुलुक बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा
रहेतापतन सतचवालयबाट सम्पन्न गररएका के ही महत्वपूणष कायषहरु देहाय बमोतजम रहेका छन् –
क)

बन्त्दाबन्त्दी िुरु भएपतछ तत्कालै कोतभड –१९ का कारण बैदेतिक रोजगारीमा रहेका नेपाली
कामदारलाई पनष सक्ने प्रभाव र समस्या समाधान गनष अपनाउनु पने रणनीततक उपायहरुबारे मा
गहन अध्ययन गरी सोको प्रततवेदन मन्त्रालयमा पेि गररएको छ ।

ख)

वैदेतिक रोजगारीको क्रममा तवतवध कारणले मृत्यु भएका तथा बन्त्दाबन्त्दी र अन्त्तराषतिय उडान
बन्त्द भएको कारण नेपाल ल्याउन नसदकएका मृतक कामदारको त्यांक सम्बि नेपाली तनयोग
तथा कन्त्सुलर तवभागसुँग समन्त्वय गरी संकलन गने कायष भएको छ । यस तवर्म पररतस्थततमा
मृतकको िव सम्बतन्त्धत मुलुकमा नै अन्त्त्येतिका लातग सहमतत प्रदान गने पररवारलाई रु
हजार सान्त्त्वना राहत प्रदान गनष मा

. ५०

. मन्त्रीस्तरको तनणषय कायाषन्त्वयनमा आएको छ । यो

तनणषयबाट १०० भन्त्दा बढी मृतक कामदारको िव सम्बतन्त्धत मुलुकमा नै अन्त्त्येतिको लातग
पररवारबाट सहमतत प्राप्त भएको छ ।
ग)

मृतक कामदारको िव सम्बतन्त्धत मुलुकमा अन्त्त्येतिका लातग पररवारका सदस्यहरुलाई सम्पकष गने ,
सूचना प्रदान गने तथा मनोसामातजक परामिष सतहत पररवारबाट सहमततका लातग आवश्यक
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प्रकृ याहरुबारे जानकारी ददने कायषका लातग श्रम कल सेन्त्टर पररचालन गररएको तथयो । यस
कायषमा आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणका लातग गृह मन्त्रालयमाफष त् सबै तजल्ला प्रिासन
कायाषलयमा र संघीय मातमला तथा सामान्त्य प्रिासन मन्त्रालय माफष त् सबै स्थानीय तहलाई समेत
अनुरोध गररएको तथयो ।
घ)

श्रम स्वीकृ तत तलई वैदेतिक रोजगारीमा गएका तथा करार अवतधतभर समस्यामा परी अलपर
परे का र आममाफी पाएका नेपाली श्रतमकहरुलाई नेपाल फकाषउन मलेतसया , यु.ए.ई., बहराईन र
साउदी अरवमा माग भए बमोतजम रु

.

८० लाख रकम पठाईएको

छ।
ङ)

कोतभड लगायत वैदेतिक रोजगारीका समसामतयक तवर्यमा सन्त्देिमूलक सूचना तनमाषण गने
स्थानीय संचारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गने

,

, वैदेतिक रोजगारसम्बन्त्धी सचेतनामूलक

सामग्रीहरुको छपाई गने , सीप तातलम तथा स्थानीय तहबाट आर्थथक सहायता प्रदान गने सम्बन्त्धी
अनलाईन सफ्टवेयर तनमाषण गने कायष समेत लकडाउन अवतधतभरै सम्पन्न गररएका छन् ।
२.१

कायाषन्त्वयन हन नसके का कायषक्रमहरु तथा कारण
कोतभड–१९ को संक्रमण र बन्त्दाबन्त्दीका कारण आ .ब. २०७६।०७७ मा लक्ष्य अनुरुपका के ही कायषक्रमहरु
कायाषन्त्वयनमा ल्याउन सदकएन भने सञ्चालन भैरहेका सीप तातलम लगायतका कायषक्रम समेत स्थतगत गनुष
परे को छ । तविेर्गरी अतभमुखीकरण तातलमसम्बन्त्धी तोदकएका कायषहरु

, तविीय साक्षरता तातलम ,

मनोसामातजक परामिष सतहतको सुरतक्षत गृह संचालन गने कायष , उद्यमतिलता तवकास तातलम , वैदेतिक
भ्रमण आदद जस्ता महत्वपूणष कायषहरु प्रकृ या िुरु गररएको भए तापतन सम्पन्न हन सके नन् । खासगरी
कायषतवतधको अभावमा पुनएषकीकरणसम्बन्त्धी कायषहरु अगातड बढाउन सदकएन ।
२.२

आ.ब. २०७६÷०७७ को तवतनयोजन र खचष
आर्थथक बर्ष ०७६।७७ मा चालु खचष कायषक्रमतफष (कल्याणकारी कायष , कायषक्रम खचष, कायाषलय व्यवस्थापन
खचष) जम्मा रु १ अबष २८ करोड ७६ लाख तवतनयोजन भएकोमा ६८ करोड ६ लाख ५६ हजार खचष
भएको छ । पुुँजीगततफष रु २७ लाख ५० हजार बजेट स्वीकृ त भएकोमा ितप्रततित खचष भएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारबाट तवतनयोतजत रकम चालु खचष तफष १ करोड ७ लाख भएकोमा ९८ लाख १२
हजार खचष भएको छ ।

२.३

उपलब्धी (भौततक तथा तविीय)
आ.ब. २०७६÷०७७ मा भौततक प्रगतत नेपाल सरकार स्रोत तफष १००% र कोर्को स्रोत तफष ८९% रहेको
छ । तविीय प्रगततको हकमा नेपाल सरकार स्रोततफष ८३ .६३% र कोर्को स्रोत तफष ४३ .३४% रहेको छ
भने बेरुजू फछौट ५५ % रहेको छ । तविीय सुधारतफष तवतभन्न बातणज्य बैंकहरुमा ब्याज नआउने गरी कल
तथा चल्ती खातामा रहने रकम ब्याज आउने गरी तनयतमत रुपमा तवतभन्न बातणज्य बैंकहरुमा पुनिः लगानी
गररएको छ ।
आर्थथक वर्ष ०७६ ÷७७ मा सम्पन्न उल्लेतखत महत्वपूणष कायषहरुका अलावा सम्पन्न भएका अन्त्य कायषहरुको
तवस्तृत तववरण समेत समेटी सतचवालयबाट छु ट्टै प्रगतत तववरण प्रकािन तथा तवतरण गररने योजना रहेको
छ।

२.४

प्रमुख समस्या तथा चुनौततहरु


कायषतवतध तथा तनदेतिका समयमै स्वीकृ त हन नसक्दा कायषक्रम कायाषन्त्वयनमा दढलाई हने गरे को ।
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तवदेितस्थत सम्बतन्त्धत तनयोगसुँग समन्त्वयमा समस्या रहेको छ । खासगरी जोडषन लगायतका
रोजगारदाता मुलुकमा दूतावास तथा श्रम सहचारी नभइ दददा कामदारको उद्दार तथा मृतक
कामदारको िव समयमा नेपाल ल्याउन समस्या देतखएको छ ।



वैदेतिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या ददनप्रततददन बढ्दै जाुँदा समस्याहरु समेत वृति भएको तर
सो बमोतजम आवश्यक जनिति न्त्यून भएकोले कायषसम्पादनमा करठनाई
भएको ।



बोडषको तनणषय कायाषन्त्वयनमा सतचवालयलाई आर्थथक सहायता प्रदान गनष अतनवायष दातयत्व तफष
के हीमा बाहेक अन्त्य आर्थथक कायषका लातग अतख्तयारी नहुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या
देतखएको छ ।
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पररच्छे द–तीन

३.

नेपाल सरकारको नीतत र प्राथतमकता
प्रत्येक नेपाली नागररकलाई रोजगारीको छनौट गनष पाउने संवैधातनक हक प्राप्त छ । वैदेतिक रोजगारलाई
सुरतक्षत, मयाषददत, व्यवतस्थत र िोर्णमुि बनाउन यस क्षेरको तनयमन र व्यवस्थापन गने तथा वैदेतिक
रोजगारीबाट आजषन भएको पूुँजी , सीप, प्रतवतध र अनुभवलाई स्वदेिमा उत्पादनमूलक क्षेरमा लगाउन
प्रोत्साहन गने संवैधातनक व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाको ममषलाई आत्मसात् गदै बाध्यतावि हने
वैदेतिक रोजगारीलाई न्त्यूनीकरण गने , न्त्यूनतम् सीपयुि जनितिलाई पूणषरुपमा सुसूतचत एवं सचेत
बनाएर मारै वैदेतिक रोजगारीमा पठाउने र प्राप्त हने सीपयुि जनिति तथा तवप्रेर्णलाई राि तनमाषणमा
उपयोग गने नीतत राज्यले तलएको छ ।
पन्त्रौं योजना (आ.ब. ०७६÷७७–०८०÷८१) को दीघषकालीन रातिय रणनीततले तीव्र, ददगो र रोजगारमूलक
आर्थथक वृति हातसल गने उद्देश्य राखेको छ । मुलुकको आर्थथक रुपान्त्तरणका लातग प्रमुख सम्वाहकको रुपमा
गुणस्तरीय मानव पूुँजी तनमाषण , उद्यमिील कायष संस्कृ तत , तवकास र सम्भावनाको पूणष उपयोग गने तथा
यसका लातग सामातजक पूुँजी र तवश्वभर फै तलएका नेपाली समुदायलाई सहयोगी क्षेरको रुपमा अंतगकार
गरे को छ । उि योजनाको पररच्छे द १० को रणनीतत ५ मा वैदेतिक रोजगारीका चक्रलाई सुरतक्षत
मयाषददत, िोर्णमुि र अतधकतम प्रततफलदायक बनाउने उल्लेख गररएको छ । यस अन्त्तगषत वैदेतिक
रोजगारको क्षेरलाई सुरतक्षत , व्यवतस्थत र मयाषददत बनाउनका लातग देहाय बमोतजमका कायषनीततहरु
रातखएका छन् िः
१.

प्रमुख गन्त्तव्य मुलुकहरुसुँग श्रम सम्झौता गनुषका साथै तवदेिमा रहेका नेपाली श्रतमकहरुको हक
तहतको संरक्षण र सामातजक सुरक्षाका लातग श्रम कू टनीतत अवलम्बन गररनेछ ।

२.

गन्त्तव्य मुलुकमा कामदारको हक तहतको संरक्षण , प्रवद्र्धन र उिारका लातग त्यहाुँ रहेका सेवा
प्रदायक, गैरआवासीय तथा प्रवासी नेपाली संघ संगठन र प्रतततित रोजगारदाता कम्पनीसुँग
प्रभावकारी समन्त्वय कायम गररनेछ ।

३.

देिलाई आवश्यक पने जनितिको पतहचान र व्यवस्थापन गदै जगेडा श्रतमकलाई गन्त्तव्य
मुलुकसुँग श्रम सम्झौता गरी वैदेतिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गररनेछ ।

४.

वैदेतिक रोजगारको लातग जानेहरुको पूवष अतभलेख राखी त्यसलाई सुरतक्षत व्यवतस्थत एवम्
मयाषददत गररनेछ । साथै

,

सबैखाले तवकृ ततहरुको कडाईका साथ तनयन्त्रण

गररनेछ ।
आ.ब. ०७७÷७८ को नेपाल सरकारको नीतत तथा कायषक्रमको बुुँदा नम्बर ३९ मा कोतभड

–१९ को

संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका श्रतमकलाई लतक्षत गरी सीप तवकास तातलम र रोजगारी एवं आय
आजषन सम्बन्त्धी तविेर् कायषक्रम संचालन गररने उल्लेख भएको छ । त्यस्तै बुुँदा नम्बर ८१ मा सीपयुि र
दक्ष श्रतमकहरुको अभावलाई सम्बोधन गनष प्रातवतधक तिक्षा तथा व्यावसातयक तातलम पररर्द् र श्रम तथा
सीप तवकास सम्बन्त्धी सबै तनकायका कायषक्रमहरुलाई एकीकृ त रुपमा पररचालन गररने तथा
आवश्यकतानुसार सबै स्थानीय तहमा छोटो अवतधका घुम्ती तातलम संचालन गररने नीतत रहेको छ । बुुँदा
नम्बर ८२ मा नवप्रवतषनकारी युवा तथा अन्त्य उद्यमी र वैदेतिक रोजगारबाट फर्र्केका अनुभवी तथा
सीपयुि उद्यमिील युवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय िुरु गनष िुरुवाती पुुँजी उपलब्ध गराउने नीतत तथा बुुँदा
नम्बर १०४ मा अधष बेरोजगार र वैदेतिक रोजगारीबाट फके का युवाहरुलाई कृ तर् व्यवसायमा आकर्थर्त
गररने उल्लेख छ भने बुुँदा नम्बर २७० मा नेपाली कू टनीततक तनयोगहरुलाई सुरतक्षत र मयाषददत वैदेतिक
रोजगारीका लातग पररचालन गने नीतत नेपाल सरकारले तलएको छ ।
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,

आ.ब. ०७७।७८ को बजेटको बुुँदा नम्बर ६२ मा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेतिक
रोजगारीबाट फके कालाई पाररश्रतमक सतहतको जनसहभातगता मूलक र प्रतवतध सतहतको श्रममूलक तवकास
तनमाषणमा पररचालन गनष नेपाल सरकारबाट आवश्यक रकमको व्यवस्था तमलाईएको उल्लेख छ । त्यस्तै
बुुँदा नम्बर ६४ मा

कोरोनाका कारण देिको श्रम बजारमा कायषरत तवदेिी कामदाहरु स्वदेि

फर्ककए पतछ तसजषना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप तवकास

, तातलम र प्रतवतधको

पहुँ ुच पु ¥याउने प्रबन्त्ध तमलाइने , कोरोनाको कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार
सृजना हन नसक्ने क्षेरमा कायषरत रहेका मजदुरको सीप रुपान्त्तरण गरी अन्त्यर काम गनष सक्षम तुल्याउन
उत्पादन र सेवा क्षेरका हस्तकला

, प्लतम्बङ, तबजुली ममषत , इलेतक्रोतनक्स, कु क, कातलगड, तसकमी,

डकमी, तसलाई कटाइ , व्युरटतियन, कपाल कटाई लगायतका सीप तवकास तातलम तथा प्रतिक्षण संघ र
प्रदेिस्तरमा संचालन गरी कम्ततमा ५० हजार व्यतिले रोजगारीको अवसर प्रदान गररने उल्लेख गररएको
छ । बजेट बिव्यको बुुँदा नम्बर ६६ मा प्रातवतधक तथा व्यवसातयक तिक्षा एवम् तातलम प्रदायक संस्थाको
सुदढृ ीकरण गरी आगामी बर्ष ७५ हजार व्यतिलाई सीपमूलक तातलम प्रदान गने र यसबाट वैदेतिक
रोजगारीबाट फके का युवाले रोजगारी प्राप्त गने अपेक्षा तलएको छ । बजेट बिव्यको बुुँदा नम्बर ७० मा
वैदेतिक रोजगार प्रबद्र्धन कोर्लाई वैदेतिक रोजगारीमा गएका श्रतमकको कल्याणका अततररि रोजगारी
पुनस्र्थापना गने कायषक्रममा समेत उपयोग गररने र वैदेतिक रोजगारीबाट फके का व्यतिहरुको सीप

,

अनुभव र रुतचको अतभलेख बनाई देितभर तसजषना हने कामका अवसरमा जोतडने कु रा उल्लेख गररएको
छ।
अकोतफष स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ को दफा ११ (थ) बेरोजगारको त्यांक संकलन अन्त्तगषत
बुुँदा नम्बर (४) मा सुरतक्षत बैदेतिक रोजगारी र वैदेतिक रोजगारीमा रहेको श्रम ितिको सूचना तथा
त्यांकको संकलन तथा व्यवस्थापन, (५) रोजगार सूचना के न्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, (६) वैदेतिक
रोजगारीमा जाने श्रम ितिको लातग तविीय साक्षरता र सीपमूलक तातलमको सञ्चालन

, (७) वै ेदेतिक

रोजगारीबाट फके का व्यतिहरूको सामातजक पुनिः एकीकरण र (८) वैदेतिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप
र उद्यमिीलताको उपयोग गने कायषनीतत उल्लेख भएका छन् ।
यसरी नेपालको संतवधान, पन्त्रौं योजना, आ.व. २०७७÷७८ को नेपाल सरकारको नीतत तथा कायषक्रम तथा
बजेट, स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ र वैदेतिक रोजगार ऐन , २०६४ तथा तनयमावली, २०६४
ले तनर्कदि गरे का काम कतषव्य एवं भूतमका

, तवतभन्न समयमा गरठत कायषदलहरुका महत्वपूणष सुझावहरु

समेतका आधारमा तथा औपचाररक माध्यमबाट वैदेतिक रोजगारीमा जान चाहने

, गएका र वैदेतिक

रोजगारीबाट फके का नेपाली कामदार एवं ततनका पररवारको तहतलाई के न्त्रतवन्त्दम
ु ा राखी आ. व. ०७७।७८
का लातग वैदेतिक रोजगार बोडषको बार्थर्क नीतत तथा कायषक्रम तजुषमा गररएको छ ।
३.१

आ.ब. २०७७।७८ को लातग बोडषको वार्थर्क नीतत, कायषक्रम र बजेट

३.१.१ उद्देश्य
क)

बोडषबाट प्रदान गररने सेवाहरुलाई प्रतवतधमैरी बनाई पहुँच तवस्तार गने ।

ख)

कोतभड–१९ का कारण गन्त्तव्य मुलुकमा अलपर परे का वैधातनक नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेि दफताष
एवम् उद्दार गने ।

ग)

कोतभड–१९ लगायतका समस्याबाट प्रभातवत भई फर्ककएका कामदारलाई पुनएषकीकरण गने ।

घ)

वैदेतिक रोजगारमा जाने र फर्ककने कामदारहरुको सीप क्षमता अतभवृति गने ।

ङ)

तवदेिमा रहेका नेपाली कामदारहरुको उद्दार, हकतहत एवंम् सुरक्षाको प्रवद्र्धन गने ।

च)

पूवष प्रस्थान अतभमुखीकरण तातलमलाई पररणाममुखी र गुणस्तरीय बनाउने ।

छ)

वैदेतिक रोजगार नीतत तथा कायषयोजनाको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कायाषन्त्वयन गने ।
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ज)

बोडषको ५ बर्े रणनीततक योजना तजुषमा र कायष सञ्चालन तनदेतिका पुनरावलोकन

÷पररमाजषन गरी

कायाषन्त्वयनमा ल्याउने ।
झ)

रोजगार प्रवद्र्धनका लातग सचेतना अतभवृति गने ।

३.१.२ नीतत
क)

बोडषबाट प्रदान गररने तनयतमत कल्याणकारी सेवालाई अनलाइन प्रणाली माफष त स्थानीय तहसम्म तवस्तार
गरी सेवाग्राहीको पहुँचलाई सरल र सहज बनाइने छ ।

ख)

कोतभड–१९ का कारण गन्त्तव्य मुलुकमा अलपर परे का नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेि दफर्थत एवम्
उद्दारका लातग तविेर् कायषक्रम संचालन गररनेछ ।

ग)

वैदेतिक रोजगारीको क्रममा कोतभड

–१९ लगायतका समस्याबाट प्रभातवत भई फर्ककएका नेपाली

कामदारलाई वैदेतिक रोजगार कल्याणकारी कोर्को आर्थथक क्षमता बमोतजम प्राथतमकताका आधारमा
सामातजक, आर्थथक पुनएषकीकरण कायषक्रम संचालनमा ल्याइनेछ ।
घ)

वैदेतिक रोजगारीमा दक्ष तथा सीपयुि कामदार मार पठाउने नीतत क्रमििः कायाषन्त्वयनमा ल्याईने छ ।
त्यसका लातग श्रम गन्त्तव्य मुलुकको मागको आधारमा सीपमूलक तातलम कायषक्रम संचालन गररनेछ ।

ङ)

वैदेतिक रोजगारीबाट फके का कामदारले तवदेिमा तसके का सीपको अतभलेख राख्ने , सीप परीक्षण गराउने र
आवश्यकता अनुसार थप सीपमूलक तातलम प्रदान गरी स्वदेिमा नै रोजगारी तथा रोजगार श्रृजना गने
वातावरण तमलाइने छ ।

च)

नेपाली कामदारको उद्दार , तहत एवंम् सामातजक सुरक्षाको प्रवद्र्धनका लातग नेपाली तनयोग माफष त
सम्बतन्त्धत रोजगार मुलुकको सम्बि तनकायसुँग समन्त्वय गररनेछ ।

छ)

पूवषप्रस्थान अतभमुतखकरण तातलमलाई नततजामूखी हने गरी क्रमििः तसकाई परीक्षण माफष त
गुणस्तरीयरुपमा कायाषन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।

ज)

वैदेतिक रोजगार सम्बन्त्धी नीतत एवम् कायषयोजनाको आधारमा वैदेतिक रोजगार बोडषको ५ बर्े रणनीततक
योजना तजुषमा तथा बोडषको कायष सञ्चालन तनदेतिका पररमाजषन÷ संिोधन गरी कायाषन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।

झ)

सुरतक्षत व्यवतस्थत र मयाषददत रोजगारीको प्रवद्र्धनका लातग सचेतनामूलक सूचना तथा सामाग्रीहरु
उत्पादन तथा प्रसारण गररनेछ ।

३.२

आ.ब. ०७७÷७८ का लातग प्रस्तातवत कायषक्रम तथा बजेट

क)

बोडषबाट प्रदान गररने तनयतमत कल्याणकारी सेवालाई अनलाइन प्रणाली माफष त स्थानीय तहसम्म तवस्तार
गरी सेवाग्राहीको पहुँचलाई सरल र सहज बनाइने छ ।

कायषक्रमहरु


मृतक कामदारका पररवारलाई आर्थथक सहायता



मृतक कामदारका पररवारलाई रु ५० हजार सान्त्त्वना राहत सहायता



रु सात लाख आर्थथक सहायता नपाउनेको हकमा प्रदान गररने आर्थथक सहायता



कामदारका पररवारलाई तवतरण गररने स्वास््योपचार सहयोग



तवद्यालयस्तरमा छारवृति सञ्चालन



कामदारको िव तनजको घर ठे गानासम्म पुयाषउने



वैदेतिक रोजगारीमा जान छनौट भएका मतहलाले अतभमुखीकरण तातलम ललदा ततरे को रकम िोधभनाष

ख)

कोतभड–१९ का कारण गन्त्तव्य मुलुकमा अलपर परे का नेपाली कामदारहरुलाई स्वदेि दफर्थत एवम्
उद्दारका लातग तविेर् कायषक्रम संचालन गररनेछ ।
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कायषक्रमहरु


ऐनको दफा ७५ (२) वमोतजम वैदेतिक रोजगारमा अलपर कामदारको उिार

(गतम्भर प्रकृ ततको तवरामी

समेत)
ग)

वैदेतिक रोजगारीको क्रममा कोतभड

–१९ लगायतका समस्याबाट प्रभातवत भई फर्ककएका नेपाली

कामदारलाई वैदेतिक रोजगार कल्याणकारी कोर्को आर्थथक क्षमता बमोतजम प्राथतमकताका आधारमा
सामातजक, आर्थथक पुनएषकीकरण कायषक्रम संचालनमा ल्याइनेछ । यस अन्त्तगषत तबिेर् गरी वैदेतिक
रोजगारीबाट फके का कामदारले तवदेिमा तसके का सीपको अतभलेख राख्ने

, सीप परीक्षण गराउने र

आवश्यकता अनुसार थप सीपमूलक तातलम प्रदान गरी स्वदेिमा नै रोजगारी तथा रोजगार श्रृजना गने
वातावरण तमलाइने छ ।
कायषक्रमहरु


वैदेतिक रोजगारीबाट फके का कामदारहरुको सीप परीक्षण वापतको िुल्क सोधभनाष



बैदेतिक रोजगारवाट फर्ककएकाहरुका लातग तनिःिुल्क सीपमूलक तातलम



वैदेतिक रोजगारबाट फर्ककएकालाई उद्यमिीलता तातलम



मनोसामातजक परामिष सेवा



वैदेतिक रोजगारबाट फर्ककएका कामदारहरुलाई तविीय साक्षरता तातलम



स्थानीय तहको क्षमता अतभवृति र अनुगमन



तविीय संस्थाबाट सहतलयतपूणष कजाषका लातग समन्त्वय तथा सहजीकरण

घ)

वैदेतिक रोजगारीमा दक्ष तथा सीपयुि कामदार मार पठाउने नीतत क्रमििः कायाषन्त्वयनमा ल्याईने छ ।
त्यसका लातग श्रम गन्त्तव्य मुलुकको मागको आधारमा सीपमूलक तातलम कायषक्रम संचालन गररनेछ ।

कायषक्रमहरु


वैदेतिक रोजगारमूलक सीप तवकास तातलम आ.व. ०७६।७७ को भुिानी ददन बाुँकी क्रमागत



सीप तातलम प्रदायक संस्थाको पूवाषधार तनरीक्षण÷अनुगमन



घरे लु कामदारसम्बन्त्धी पाठ्यक्रम र कायषतवतध पुनरावलोकन



सीप तातलम प्रदायक संस्थाहरुलाई अनुतिक्षण÷अन्त्तरदक्रया÷समीक्षा

ड)

नेपाली कामदारको उद्दार , तहत एवंम् सामातजक सुरक्षाको प्रवद्र्धनका लातग नेपाली तनयोग माफष त
सम्बतन्त्धत रोजगार मुलुकको सम्बि तनकायसुँग समन्त्वय गररनेछ ।

कायषक्रमहरु


तवदेितस्थत जेलमा रहेका कामदारका कानूनी प्रततरक्षा



तनयोगमा रहेका सुरतक्षत गृहको सञ्चालनमा सहयोग



तवदेिमा अलपर परे का कामदारको िव तझकाउने कायष



कामदारको स्वास््य लगायत सामातजक सुरक्षाका लातग रोजगारदाता मुलुकसुँग समझदारी कायम गने



काउन्त्सेलर÷श्रमसहचारीलाई भार्ा सम्बन्त्धी तातलम÷अतभमुतखकरण कायषक्रम

च)

पूवषप्रस्थान अतभमुतखकरण तातलमलाई नततजामूखी हने गरी क्रमििः तसकाई परीक्षण माफष त
गुणस्तरीयरुपमा कायाषन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।

कायषक्रमहरु


क्लिर अनुसारको अतभमुखीकरण तातलम म्यानुअलको तयारी र छपाई



म्यानुअल अनुसारको श्रव्य दृष्य तातलम सामग्री तवकास



प्रतिक्षक प्रतिक्षण र पुनताषजगी कायषक्रम संचालन



अतभमुतखकरण पूवषधार तनरीक्षण
– 9–


छ)

पूवष प्रस्थान अभतमुखदकरण तातलम अनलाइन अनुगमन तथा व्यवस्थापन
वैदेतिक रोजगार सम्बन्त्धी नीतत एवम् कायषयोजनाको आधारमा वैदेतिक रोजगार बोडषको ५ बर्े रणनीततक
योजना तजुषमा तथा बोडषको कायष सञ्चालन तनदेतिका पररमाजषन÷ संिोधन गरी कायाषन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।

कायषक्रमहरु


बोडषको ५ बर्े रणनीततक योजना तजुषमा



वैदेतिक रोजगार नीततको पुनरावलोकन र बोडषको कायषसंचालन तनदेतिका २०६८ को पररमाजषन गने

ज)

सुरतक्षत व्यवतस्थत र मयाषददत रोजगारीको प्रवद्र्धनका लातग सचेतनामूलक सूचना तथा सामाग्रीहरु
उत्पादन तथा प्रसारण गररनेछ ।

कायषक्रमहरु


रातिय आप्रवासन स्रोत के न्त्र संचालन



श्रम कल सेन्त्टर व्यवस्थापन तथा संचालन



सुरतक्षत वैदेतिक रोजगारसम्बन्त्धी टेतलतभजन कायषक्रम उत्पादन र प्रिारण (नेपाल टेतलतभजनबाट)



वैदेतिक रोजगारसम्वन्त्धी साप्तातहक रे तडयो कायषक्रम (रे तडयो नेपालवाट)



वैदेतिक रोजगारसम्बन्त्धी सन्त्देिमूलक श्रव्य÷दृष्य सामग्री उत्पादन र प्रिारण



तवतभन्न भार्ामा सचेतनामूलक सूचना तथा सन्त्देिहरुको तनमाषण गरी के न्त्रीय तथा स्थानीय रे तडयो

÷एफ.एम.

बाट प्रिारण


वैदेतिक रोजगार सम्बन्त्धी देिगत तववरण

÷ब्रोतसयर÷फ्याक्टतसट तथा अध्ययन प्रततवेदन लगायत अन्त्य

सूचनामूलक सामग्रीको छपाई तथा तवतरण


वैदेतिक रोजगारसम्बन्त्धी ऐन , तनयम, तनदेतिका, मापदण्ड÷कायषतवधीहरुको एदककृ त छपाइ
पररमाजषन समेत)



आप्रवासी कामदार ददवस



सुरतक्षत वैदेतिक रोजगारीसम्बन्त्धी बार्थर्क प्रततवेदन प्रकािन तथा तवतरण



प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादन तथा तवतरण

चालु आ.व.को लातग स्वीकृ त खचष तववरण
क

कायषक्रमका लातग कु ल प्रस्तातवत खचष

१ अबष ८६ करोड

ख

पुजीगत खचष

३० लाख

ग

व्यवस्थापकीय तथा कायाषलय संचालन खचष

२ करोड १४ लाख

घ

नेपाल सरकार स्रोत-चालू_

१ करोड ८२ लाख

ङ

वैदेतिक नगद अनुदान (स्वीस एसडीसी)

५३ लाख

आ.ब. २०७७÷०७८ को लातग कू ल बजेट

१ अबष ९० करोड ७९ लाख
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(संिोधन

