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कार्यकारी निर्देशक १
रा.प.प्रथम, प्रशासन सरह

दरबन्दी विवरण
रा.प. प्रथम सरह १
रा.प.द्वित्तीय ३
रा.प. तृतीय ४
रा.प.अनं.प्रथम ६
श्रेनिबिहिन ४

प्रशासन, योजना
अनगु मन साखा
उपसचिव १

कल्याण, पनु र्स्थापना/
पनु एकीकरण तथा संचार साखा
उपसचिव १

प्रशिक्षण तथा अध्ययन
अनसु न्धान साखा
उपसचिव १

शा.अ.१
लेखा अधिकृ त -१
ना.स.ु १
लेखापाल-१
कम्प्युटर अपरे टर -१
ह.स.चा.१
का.स-१

शा.अ.१
ना.स-ु २
का.स.-१

शा.अ.-१
ना.स.ु -१
का.स–१
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;lrjfnosf] kl/ro

करार सेवाबाट
पर्ति
ू गरिने पदहरु
ह.स.चा-२
चौकीदार-२

;|ft] M j}b]lzs /f]huf/df uPsfx¿sf] ljj/0f:श्रम आप्रवासन रिपाेर्ट २०२०
� https://dofe.gov.np/yearly.aspx
� d[To'÷c+ue+u ;+Vof M j}=/f]= af]8{sf] ;lrjfno, @)७८/२/३१

;Ddsf]

� ljk|]if0f cfk|jfx : cy{ dGqfno -Macroeconomics indicator,

https://data.mof.gov.np/macroeconomicChart.aspx
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—
—
—
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;'/lIft j}b]lzs /f]huf/L ;DaGwL ;r]tgfd"ns sfo{qmd
-8s'd]G6«L /cGo ;r]tgfd'ns ;Gb]z_ tof/u/L -l6=eL=,
/]l8of], Pkm=Pd= af6 k|;f/0f ul/Psf]_,
j}b]lzs /f]huf/ ;DaGwdf ;do ;dodf g]kfn ;/sf/nfO{ k/fdz{
pknAw u/fOPsf],
;'/lIft cGt/f{li6«o >d ahf/sf]vf]hL /ugtJo d'n'ssf
sfdbf/x¿sf]l:ylt ;DaGwdf sfo{bn dfkm{t ;do ;dodf
cWoog cg';Gwfgsf]sfo{ ;Dkfbg ePsf],
;'/lIft u[x ;~rfngdf ;xof]u ePsf] .
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फोन नं. ०१-५३२०३११, ०१-५३२०४३३
इमेल :info@feb.gov.np
श्रम कल सेन्टर ः ११४१, १६६००१५०००५

क) परिचय 

१.७ 	वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका लागि काननू ी प्रतिरक्षा तथा
परामर्शका लागि सहयोग गर्ने,

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम
वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठन भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सरु क्षा
मन्त्रीज्यूको अध्यक्षता रहने वोर्डमा विभिन्न निकायका उच्चपदस्थ सरकारी
अधिकारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सम्बद्घ संघ, संस्था, ट्रेड यनि
ु यन, विज्ञ
र यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुका प्रतिनिधि सहित २५ जना सदस्यहरु रहने
व्यवस्था छ ।

१.८ सरु क्षित गृह सञ्चालन ः विदेश गएका नेपाली कामदारका लागि
रोजगारदाता मल
ु क
ु स्थित नेपाली राजदतू ावासबाट सरु क्षित गृह
सञ्चालन गर्ने,

वोर्डको नियमित कार्य संचालन गर्न वैदेशिक रोजगार वोर्डको सचिवालय रहेको
छ । वैदेशिक रोजगार वोर्ड सचिवालयको स्थापना २०६५ साल कार्तिक १८
गते भएको हो ।

ख) उद्देश्य
•
•

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सरु क्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने,
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र रोजगार व्यवसायीको हकहित
संरक्षण गर्ने ।

ग) सम्पादन गर्ने मुख्य कार्यहरू
१) 	कल्याणकारी कार्यहरु
१.१ विदेशमा अलपत्र परे का कामदारको उद्घार,
१.२ विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव झिकाउने र घर ठे गानासम्म
पर्या
ु उने,
१.३ मृत्यु भएका कामदारका हकदारलाई तोकिए बमोजिमको आर्थिक
सहायता दिने,
१.४ अगं भगं भएका कामदारलाई तोकिए बमोजिमको आर्थिक
सहायता दिने,
१.५ कामदारको परिवार गम्भीर विरामी भएमा तोकिए बमोजिम दिईने
उपचार सहयोग प्रदान गर्ने,
१.६ 	वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु वा पर्णू अशक्त भएका
कामदारको छोरा छोरीलाई छात्रवृति प्रदान गर्ने,

१.९	स्वदेश फर्कि एका कामदारलाई पर्नु एकीकरण तथा पर्नस्था
ु पना
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

२) सरु क्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रवर्द्धन कार्यहरु
२.१	वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सचेतनामल
ू क कार्यक्रम सञ्चालन
(टि.भी., रेडियो, एफ.एम. बाट डकुमेन्ट्री उत्पादन र प्रसारण),

४) अन्य कार्यहरु
४.१	वैदेशिक रोजगारलाई सरु क्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नीति
निमाणर्को कार्यमा राय सझु ाव दिने,
४.२ परराष्ट्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विदेशी नियोगहरु र अन्य सरकारी तथा गैहृ
सरकारी निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
४.३	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने ।

af]8{ ;lrjfnosf] :yfkgfb]lv @)&*÷)@÷#! ut]
;Dd ;Dkfbg ePsf d'Vo sfo{x¿
ljj/0f

dlxnf k'?if

hDdf

२.२ सरु क्षित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी,

ljb]zdf cnkq k/]sf sfdbf/sf]
p¢f/÷vf]htnf;

१४

२३६

२५०

२.३	वैदेशिक राेजगारालार्इ सरु क्षित र व्यवस्थित गराउन सचू ना
संकलन, प्रशाेधन र प्रकाशन

j}b]lzs /f]huf/Ldf uO{ d[To' ePsf sfdbf/sf
xsbf/nfO{ tf]lsP adf]lhdsf] cfly{s ;xfotf
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c+ue+u ÷uDeL/la/fdL ePsf sfdbf/nfO{ tf]lsP
adf]lhdsf] cfly{s ;xfotf

६२

१८५७

१९१९

j}b]lzs /f]huf/Ldf uO{ d[To' ePsf d[ts
sfdbf/sf] zj 3/ 7]ufgf;Dd k'¥ofpg] sfo{

६९

३०१९

३०८८

ljb]zdf d[To' ePsf sfdbf/sf]zj lemsfpg]sfo{

१७

५१२

५२०

३.३ अभिमखि
ु करण र सीपमल
ू क तालिम दिन अनमु ति पत्र वा इजाजत
पत्र वा इजाजत पत्र प्राप्त सस्था
ं को अनगु मन गर्ने/गराउने,

j}b]lzs /f]huf/Ldf uPsf sfdbf/sf kl/jf/
ulDe/ la/fdL eO{ :jf:Yo pkrf/sf] nflu tf]lsP
adf]lhdsf] cfly{s ;xof]u

५१

५०

१०१

३.४ विदेशबाट फर्के का कामदारको निशलु ्क सीप परीक्षण कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने,

dlxnf sfdbf/sf]cled'vLs/0f tflnd kfkt
lt/]sf] /sd zf]w egf{ lnPsf] ;ªVof

६२८

६२८

३.५ पर्वू प्रस्थान अभिमखि
ु करणका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT)
सञ्चालन गर्ने,

d[To' jf k"0f{ cztm ePsf sfdbf/sf 5f]/f
5f]/LnfO{ 5fqj[lt k|bfg ul/Psf ;ªVof

२०२५ ४२३३

६२५८

३.६	वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विविध विषयमा अध्ययन तथा
अनसु न्धान गर्ने ।

j}b]lzs /f]huf/Ldf hfg] sfdbf/nfO{ nlIft u/L
;~rfng ePsf];Lk tflnddf ;xefuL ;ªVof

२.४ गन्तव्य मल
ु क
ु मा कामदारहरुको स्थिति अध्ययन ।

३) प्रशिक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानात्मक कार्यहरु
३.१ 	वैदेशिक रोजगारमल
ू क सीप विकास तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा र
तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
३.२ अभिमखि
ु करण तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने
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