नेपाल सरकार

श्रम रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेजिक रोजगार बोर्डको सजिवालय

आ.ब. २०७७।०७८ असोज महिनासम्मको सं जक्षप्त प्रगतत
(१)

उद्दार (Repatriation)

क)

अलपर कामदारको उद्दारका लातग पिल



कोतिर्-१९ का कारण समस्यामा परी स्वदे ि फहकडएका नेपाली कामदारिरुको तथयांक सं कलनका

लातग अन्त्तराडष्ट्रय हवमानस्थलको आगमन कक्षमा २४ सै घण्टा थप जनिक्ती पररिालनका लातग
आवश्यक समन्त्वय र व्यवस्थापकीय सियोग प्रदान गररएको ।



वैदेजिक रोजगारीको तसलतसलामा कोतिर्-१९ लगायत अन्त्य कारण अलपर परे का नेपाली
कामदारिरुलाई कोषको रकमबाट उद्दारका लातग सम्बजन्त्ित तनयोगिरुसँग तनयतमत सम्पकड तथा

समन्त्वय िैरिेको छ । यसै तसलतसलामा ३ महिला सहित ३९ जनाको उद्दारका लातग हवतिन्न
ु का नेपाली राजदू तावासिरुमा परािार गरी अनुरोि गररएको छ ।
मुलक
ख)

अलपर िव व्यवस्थापन



वैदेजिक रोजगारीका तसलतसलामा हवहवि कारणले मृत्यु िएका एक महिला सहित २६८ जना
मृतक कामदारको िव अन्त्तराडष्ट्रय हवमानस्थलदे जख तनिुल्क रुपमा सम्बजन्त्ित मृतकको घर

ठे गानासम्म ढु वानी गररएको छ िने सम्बजन्त्ित पररवारको तफडबाट सिमतत प्राप्त िएका कूल २३४
ु मा नै अन्त्त्येष्टी गररएको छ । यसरी सिमतत प्रदान गने पररवारलाई
जनाको िव सम्बजन्त्ित मुलक
सान्त्त्वना राित स्वरुप बोर्डबाट प्रदान गररने थप ५० िजार रकम प्रदान गने कायड अगार्ी

ु मा अन्त्त्येष्टी गररएका २३४ जना नेपाली कामदारमध्ये १३१
बढाईएको छ । सम्बजन्त्ित मुलक
जना कोरोना सं क्रमणका कारण मृत्यु िएको जानकारी समेत सम्बजन्त्ित तनयोगिरुबाट प्राप्त िुन
आएको छ ।

(२)

राित (Relief)
वैदेजिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु वा अड्गिड्ग िएका कामदारका नजजकका िकदारलाई तनयमानुसारको
आतथडक सिायता, अंगिं ग िएका कामदारलाई क्षततपूती/राित लगायत अलपर कामदारको उद्दारका
कायडका लातग असोज महिनासम्ममा सजिवालयबाट दे िाय बमोजजमको रकम खिड गररएको छ –
तस॰नं॰

राित हववरण

महिला

पुरुष

जम्मा

१

मृतक कामदारका पररवारलाइ सात

५

३२३

३२८

२

अड्गिड्ग/हवरामी िएका कामदारलाइ

१

२२

२३

लाख आतथडक सियोग
आतथडक सिायता

रकम रु
२१,९२,१०,०००।००
१,०५,९०,०००।००

३

अलपर

िव

नेपाल

जिकाउनका

२

५

७

२७,७०,८३१।००

४

मृतकको

घर

ठे गानासम्म

१

२६७

२६८

५९,४०,०१६।५१

५

अलपर कामदारको उद्दार/हटकटका

86

३०,००,०००।००

लातग रकम पठाईएको
िव

तनिुल्क ढु वानी गररएको

लातग मले तसयामा रकम पठाईएको

कूल

९

७०३

७१२

२४,१५,१०,८४७।५१

वैदेजिक रोजगार तनयमावली, २०६४ को पाँिौं सं िोिनमा व्यवस्था िए बमोजजम वैदेजिक रोजगारीको
क्रममा मृत्यु, अंगिं ग, स्वास्थय उपिार, छारवृत्ती सिायता लगायत कामदार तथा ततनका पररवारको

राित एवं सामाजजक सुरक्षाका लातग बोर्डबाट प्रदान िुँदै आएको आतथडक सिायताका लातग स्थानीय
तिबाट नै तनवेदन ददन सहकने र सजिवालयबाट यस्ता आतथडक सिायता रकम पीतर्तको बैंक खातामा
तसिै पठाउन सहकने व्यवस्था िए अनुरुप सजिवालयबाट अनलाईन प्रणाली (Foreign Employment

Welfare Information Management System-FEWIMS) र उक्त प्रणाली सञ्चालनका लातग आवश्यक
पने कायडहवतिको मस्यौदाको तजुम
ड ा गने काम अजन्त्तम िरणमा पुगेको छ । बोर्डको आगामी बैठकमा
यसबारे प्रस्तुतत एवं छलफल गरी तनणडयाथड पेि गने सजिवालयले तयारी गरे को छ ।

(२)

पुनएडकीकरण (Reintegration)
वैदेजिक रोजगारीको तसलतसलामा कोतिर्–१९ लगायतका कारण समस्यामा परी फहकडएका नेपाली
कामदारिरुलाई सामाजजक एवं आतथडक पुनएडकीकरणका गने उद्देश्यले सजिवालयबाट तयार पाररएको

पुनएडकीकरण कायडहवति (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), २०७७ को मस्यौदा छलफल एवं तनणडयाथड बोर्डको
बैठकमा पेि गरे को छ । बोर्डको आगामी बैठकमा तनणडय िै मन्त्रालयबाट नीततगत रुपमा सिमतत

प्राप्त िएपतछ कायडक्रम कायाडन्त्वयमा लाने गरी सजिवालयबाट आवश्यक तयारी पूरा गरी सकेको छ ।

(३)

अन्त्य



िैजक्षक सर २०७७ को लातग छारवृजत्त सिायता प्रदान गनड सूिना प्रकािन गरी तनवेदन सं कलन गने
कायड सुिारु गररएको ।





तनिुल्क िव ढु वानीको लातग परामिड सेवा खररद सम्िौता सम्पन्न िएको ।
कायाडलय सुरक्षाका लातग परामिड सेवा खररद प्रकृया सम्पन्न गररएको ।
हवश्वहवद्यालयमा स्नातक तिमा अध्ययनरत् हवद्याथीिरुका लातग इन्त्टनडिीप सिायता अन्त्तगडत ६ जना
ईन्त्टनडिरु छनौट गरी पररिालन गररएको ।



सुरजक्षत वैदेजिक रोजगारसम्बन्त्िी तनयतमत सूिनामूलक सन्त्देि सामग्रीको साप्ताहिक रुपमा उत्पादन र

प्रिारणका लातग नेपाल टे तलतिजन र रे तर्यो नेपालसँग सम्िौता सम्पन्न िै तनयतमत रुपमा प्रिारण
िैरिेको । सम्िौता अन्त्तगडत नेपाल टे तलतिजनले ईटिरी प्रिारण केन्त्रबाट तनिुल्क रुपमा साप्ताहिक

कायडक्रम प्रिारण गरररिेको छ िने रे तर्यो नेपालले बददडवास क्षेरीय प्रिारण केन्त्रबाट मैथली िाषामा
तनिुल्क रुपमा कायडक्रम प्रिारण िैरिेको ।



िालू आ. ब. का लातग श्रम कल सेन्त्टरको सेवा खररद प्रकृया अगार्ी बढाईएको ।

