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ऩरयच्छे द–एक
१. फोडिको ऩरयचम
वैदेजिक योजगायीरे नेऩारको अथितन्त्रराइि चरामभान फनाउन भहत्वऩूण ि मोगदान
ऩुमािउदै आएको छ । अथितन्त्रको भेरुदण्डको रुऩभा यहे को श्रभ िजिराइि
उत्ऩादनभूरक य प्रर्तस्ऩधॉ फनाउॉदै फैदेजिक योजगायीफाट आजजित ऩुजी

अनुबवराइि अर्धकतभ रुऩभा ऩरयचारन गने याज्मको नीर्त यहे को छ ।

, प्रववर्ध , सीऩ य

कूर ग्राहस्थ

उत्ऩादनभा वैदेजिक योजगायीफाट प्राप्त ववप्रेर्णको मोगदान औसत २५ प्रर्तित यहनुरे
वैदेजिक योजगायको भहत्वराइि उजागय गये को छ ।

सजचवारम स्थाऩना बएदे जख

०७७÷७८ सम्भ १३ वर्िर्बर भारै झन्त्डै ७० खवि ववप्रेर्ण नेऩार र्बर्रएको याष्ट्र फैंकको
तथमाॊक यहेको छ । मसयी वैदेजिक योजगायीभा जाने नेऩारी श्रर्भकहरुभध्मे गत आ.फ.
सम्भ ९ हजायबन्त्दा फढी श्रर्भकको भृत्मु बएको छ बने १८ समबन्त्दा फढी गजम्बय
ववयाभी तथा अॊगबॊ ग बएय पवकिएका छन् ।
मसयी वैदेजिक योजगायीफाट ५६ प्रर्तित घयधुयीरे र्नमर्भतरुऩभा ववप्रेर्ण ऩाइयहे को

तथमराइ भान्त्दा य प्रर्त घयधुयी और्त ऩरयवाय सॊ ख्मा ४.८८ को आधायभा नेऩारभा हार
३० राख ३९ हजाय घयधुयीका १ कयोड ४८ राखबन्त्दा फढी भार्नसहरु अवहरे ऩर्न
वैदेजिक योजगायफाट प्राप्त हुने ववप्रेर्णभा आजश्रत यहे का छन् बनेय फुझ्नु ऩने हुन्त्छ ।
आ.फ. २०५० ÷०५१ दे जख २०७७ ÷०७८ को दोस्रो चौभार्सक सम्भभा वैदेजिक

योजगाय ववबागफाट श्रभ स्वीकृर्त र्रई वैदेजिक योजगायीभा जाने २ राख ४२ हजाय

९४० भवहरा सवहत कूर ५५ राख ३० हजाय ५५५ जना श्रर्भकरे ऩठाएको ववप्रेर्णरे
मी घय ऩरयवायको च ुरो फल्न सहमोग ऩु¥माएको छ।

स्वदे िभा नै योजगायीका अवसयहरु प्रच ुय भाराभा उऩरधध हुन नसक्दासम्भ वैदेजिक
योजगायीभा जानु नेऩारी श्रर्भकहरुको फाध्मता हो ।

वैदेजिक योजगायीराइ

सुयजऺत,

व्मवजस्थत, भमािददत य तुरनात्भक रुऩभा फढी राबदामी फनाउन एवॊ वैदेजिक योजगायभा
जाने काभदाय य वैदेजिक योजगाय व्मवसामीको हक वहतको सॊ यऺण गने उद्देश्मरे
वैदेजिक योजगाय ऐन

तथा र्नमभावरी २०६४ को तजुभ
ि ा गयी कामािन्त्वमन बइयहे को

छ । ऐनको दपा (३८) अनुसाय भाननीम श्रभ

, योजगाय तथा साभाजजक सुयऺा

भन्त्रीज्मू को अध्मऺताभा गठन हुने फोडिभा सम्वजन्त्धत भन्त्रारम, योजगाय व्मावसामी सॊ घ

य ट्रेड मुर्नमनफाट सभेत प्रर्तर्नर्बत्व हुने व्मवस्था छ । ऐनको दपा (३९) भा वैदेजिक
योजगाय फोडिको काभ , कतिव्म य अर्धकायको व्मवस्था गरयएको छ । ववद्यभान ऐन तथा
र्नमभावरीराई काभदाय भैरी फनाउने उद्देश्मरे र्भर्त २०७६।०५।०१ गते वैदेजिक

योजगाय र्नमभावरी , २०६४ को ऩाॉचौं सॊ िोधन बएको छ बने वैदेजिक योजगाय फोडिको
बूर्भकाराई सभेत थऩ सिि फनाईएको छ । फोडिको र्नणिम कामािन्त्वमन गनि र्भर्त
२०६५ का र्तिक १८ गते फोडि सजचवारमको स्थाऩना बएऩर्छ वैदेजिक योजगायीभा
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सॊ रग्न काभदाय तथा र्तनका ऩरयवायको हक , वहत य कल्माणका रार्ग र्नयन्त्तय रुऩभा
कृमािीर यही आएको छ ।

१.१ वैदेजिक योजगाय फोडिको प्राथर्भकता तथा कामि ऺेर
(क) वैदेजिक योजगायभा सॊ रग्न काभदाय य ऩरयवायका सदस्महरु

राइ आर्थिक सहामता

उऩरधध गयाउने ।

(ख) वैदेजिक योजगायीको र्सरर्सराभा सभस्माभा ऩयी अरऩर काभदायको उद्दाय

एवॊ िव

व्मवस्थाऩन गने।

(ग) वैदेजिक योजगायीभा जाने काभदायहरुराई अर्नवामि ऩूव ि प्रस्थान अर्बभुखीकयण तार्रभको
ऩाठ्यक्रभ तथा िुल्क र्नधाियण एवॊ अनुगभन गने ।

(घ) सीऩ तार्रभका रार्ग ऩाठ्यक्रभ तथा िुल्क र्नधाियण
कामि गने ।

, सीऩ ऩयीऺण एवॊ अनुगभनसम्फन्त्धी

(ङ) वैदेजिक योजगायीफाट पकेका काभदायको ऺभता अर्बवृवि
ऩुनएिकीकयण कामिक्रभहरु सॊ चारन गने य गयाउने ।

, साभाजजक तथा आर्थिक

(च) वैदेजिक योजगायीका ववववध सवारहरुभा अध्ममन तथा अनुसन्त्धान गने तथा गयाउने ।
(छ)

सुयजऺत वैदेजिक योजगायीसम्फन्त्धी ववववध सचेतनाभूरक श्रव्म
साभग्रीहरुको र्नमर्भत र्नभािण, प्रकािन तथा ववतयण गने ।

÷दृष्म एवॊ सूचना

(ज)

वैदेजिक योजगायसॉग सम्फजन्त्धत सयोकायवाराहरुको सॊ स्थागत ऺभता अर्बवृवि गयी

(झ)

ु हरुभा नेऩारी दू तावाससॉगको सभन्त्वमनभा काभदायको सुयऺासम्फन्त्धी कामि
गन्त्तव्म भुरक

ऩरयचारन गने ।
गने ।
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ऩरयच्छे द–दुई
२. आ.फ. २०७७ /०७८ को सभीऺा
फोडि सजचवारमको आ.फ. २०७७÷०७८ को सभग्र प्रगर्त अऩेजऺत रुऩभा उऩरधधीभूरक
यहेको छ । खासगयी वैदेजिक योजगायभा सॊ रग्न नेऩारी काभदाय तथा र्तनका

ऩरयवायको वहत एवॊ कल्माणका रार्ग तोवकए फभोजजभका आर्थिक सहामता सम्फन्त्धी सेवा

ु भा काभदायको साभाजजक सुयऺा का रार्ग गरयएको ऩहरकदभीको
प्रवाह य गन्त्तव्म भुरक
िुरुआतका वहसावरे सभेत मो वर्िको उऩरधधी भूरक यह्रमो । मस आ.फ. भा सम्ऩन्न
भहत्वऩूणि गर्तववर्धहरु सॊ ऺेऩभा दे हाम फभोजजभ यहे का छन् –

(क) कल्माणकायी कामि
आ.फ. २०७७ ÷०७८ को १० भवहनासम्भभा श्रभ स्वीकृर्त र्रई वैदेजिक योजगायीको
क्रभभा भृत्मु बएका २७ भवहरा य १०७२ ऩुरुर् गयी कूर १०९९ जना नेऩारी

श्रर्भकहरुका नजजकको हकदायराई फोडिफाट र्नमभानुसाय कूर रु. ७० कयोड २५ राख
८५ हजाय आर्थिक सहामता प्रदान गरयएको छ । उि सॊ ख्माभध्मे मस अवर्धर्बर

१७

जना भवहरा य ५६२ जना ऩुरुर् गयी कूर ५७९ जनाको भृत्मु बएको हो । मसै गयी

११४ ऩुरुर् तथा ५ भवहरा गयी कूर ११९ जना र्फयाभी एवॊ अॊगबॊ ग बएका श्रर्भकराई
स्वास्थम उऩचाय खचि ÷ऺर्तऩूर्ति वाऩत कूर रु. ४ कयोड ४९ राख प्रदान गरयएको छ
बने वैदेजिक योजगायभा सॊ रग्न काभदायको ऩरयवायका सदस्म एकजना भवहराराई

स्वास्थम उऩचाय खचि वाऩत र्नमभानुसाय रु ५० हजाय प्रदान गरयएको छ । वैदेजिक

ु भा नै भृत्मु बएका य
योजगायीको क्रभभा कोर्बड –१९ सॊ क्रभणका कायण योजगायी भुरक
ु भा नै अन्त्त्मेविका रार्ग सहभर्त प्रदान गने २३४ ऩरयवायका सदस्महरुभध्मे
सोही भुरक
मस अवर्धर्बर जम्भा

७८ ऩरयवायराई फोडिको र्नणिमानुसाय प्रर्त ऩरयवाय थऩ रु ५०

हजाय सान्त्त्वना याहत वाऩत कूर रु.

३९ राख प्रदान गरयएको छ । सम्फजन्त्धत

ु भा अन्त्त्मेिी गरयएका २३४ जना नेऩारी काभदायभध्मे १३१ जना कोयोना
भुरक

सॊ क्रभणका कायण भृत्मु बएको जानकायी सभेत सम्फजन्त्धत र्नमोगहरुफाट प्राप्त हुन
आएको छ । मस अवर्धर्बर १९ भवहरा य ६६० ऩुरुर् गयी कूर ६७९ भृतक

काभदायको िव र्निुल्क व्मवस्थाऩन गरयएको छ । ऩूवप्र
ि स्थान अर्बभुखीकयण तार्रभ
र्रएका ५० जना भवहरा काभदाय राइि भार सजचवारमफाट र्नमभानुसाय यकभ िोधबनाि
गरयएको छ । साथै

, वैदेजिक योजगायीको क्रभभा भृत्मु तथा अॊ गबॊ ग बएका ६०

जजल्राका १९४६ जना फारफार्रकाहरुराई र्नमभानुसाय छारवृजि सहमोग प्रदान
गरयएको छ । मसका रार्ग कूर रु.

२ कयोड ५९ राख छारवृजि यकभ सम्फजन्त्धत

जजल्राजस्थत जिऺा कामािरम भापित् सम्फजन्त्धत ववद्याथॉहरुसम्भ ऩठाई सवकएको छ ।
वैदेजिक योजगायीको क्रभभा भृत्मु तथा अॊ गबॊ ग बएका काभदायका ऩरयवायरे ऩाउने

आर्थिक सहामता यकभ स्थानीम तहभापित् र्नवेदन र्रने य र्नमभानुसाय ऩाउने यकभ
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ऩीर्डत काभदाय एवॊ ऩरयवायका नजजकका हकदायको खाताभा र्सधै ऩठाउन सवकने गयी

सफ्टवेमय र्नभािण गने कामि सम्ऩन्न बएको छ बने मसै आ.फ. भा मसको सपरताऩूवक
ि
ऩयीऺण सभेत सम्ऩन्न बएको छ । कोर्बड
सभमभा सभेत प्राप्त र्नवेदनका आधायभा
हकदायराइि य १०९

–१९ को सॊ क्रभणका कायण र्नर्ेधाऻाको

७३१ भृत्मुबएका काभदायको र्नजकको

जना ववयाभी तथा अॊगबॊ ग बएका काभदायको

फैंक खाताभा

र्नमभानुसायको यकभ ऩठाईएको छ ।

(ख) कोर्बड –१९ का कायण अरऩर ऩये का काभदायको उद्दाय
र्भर्त २०७७।४।५ भा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत बएको

कोर्बड १९ को ववश्वव्माऩी

सॊ क्रभणको कायण वैदेजिक योजगायीको क्रभभा अरऩर ऩये का नेऩारी काभदायको उद्वाय

गयी स्वदे ि वपताि गने सम्फन्त्धी र्नदे जिका, २०७७ राइ कामािन्त्वमनभा ल्माइएको छ ।
मसै र्सरर्सराभा भरे र्समाफाट ८६ जना , मु.ए.इ. फाट ५३ जना , फहयाईनफाट १८ जना
एवॊ अन्त्मफाट ३० जना गयी कूर १८७ जना अरऩर काभदायको उद्दायका रार्ग

सम्फजन्त्धत र्नमोगको भाग फभोजजभ कूर रू १ कयोड ३५ राख यकभ ऩेश्की ऩठाई
उिाय गरयए को

छ । उद्वायको क्रभभा नेऩार पकािइएका काभदायहरू भध्मे

काठभाडौजस्थत होजल्डङ सेन्त्टयफाट
काभदायहरूराइ मातामात खचि

वेखचॉ बइि

घय जान

नऩाएका १८७

वाऩत १ राख ९७ हजाय १ सम रूऩैमाॉ

जना
सहमोग

ु हरू फाहे क अन्त्म ववर्बन्न भुरक
ु का ३ भवहरा
गरयएको र्थमो । भार्थ उल्रे जखत भुरक
सवहत ३९ जनाको उद्दायका रार्ग नेऩारी याजदू तावासहरुभा ऩराचाय गयी अनुयोध

गरयएको र्थमो। मस्तै गयी स्वदे ि पवकिएका नेऩारी काभदायहरुको तथमाॊक सॊ करनका
रार्ग अन्त्तयािष्ट्रम ववभानस्थरको आगभन कऺभा २४ सै घण्टा थऩ जनििी
ऩरयचारनका रार्ग आवश्मक सभन्त्वम य व्मवस्थाऩकीम सहमोग प्रदान गरयएको छ ।
ववदे िजस्थत नेऩारी र्नमोगहरूफाट र्नदे जिकाको कामािन्त्वमनभा

दे जखएका

व्मवहारयक

सभस्मा सभाधानका रार्ग भन्त्रारमफाट अवश्मक ऩहर बइि यहे को छ ।

(ग) सीऩ तार्रभ
ववर्बन्न ववर्मका

१८ वटा सीऩ तार्रभ ऩाठ्यक्रभहरुराई प्राववर्धक जिऺा तथा

व्मवसावमक तार्रभ ऩरयर्द् (र्स.वट.ई.र्ब.वट.ई.) अन्त्तगित यहे को ऩाठ्यक्रभ ववकास सर्भर्त
सभेतको सहबार्गताभा ऩाठ्यक्रभ ऩरयभाजिन गयी तह १ फयाफय अथाित ् न्त्मू नतभ् १६०

घण्टा कामभ गरयएको छ । मसै अवर्धभा िुल्क सभेत ऩुनयावरोकन गयी कामािन्त्वमनभा
ल्माइएको छ । आन्त्तरयक श्रभ फजाय को भागराई ध्मानभा याखी टामर -भाफिर कवटड्ड
वपवटड्ड, धमुवटजिमन, पर्निचय भेकय, आल्भुर्नमभ पेविकेटय, फ्रन्त्ट अवपस, गयी थऩ ५ वटा
सीऩ तार्रभ ववर्मभा नमाॉ ऩाठ्यक्रभ

तजुभ
ि ा य िुल्क र्नधाियण गने कामि सम्ऩन्न बएको

छ बने केमयर्गबयको ऩाठ्यक्रभराई सभेत ऩुनयावरोकन गयी थऩ व्मवहारयक

वनाइएको

छ । उल्रे जखत ववर्महरुभा सञ्चारन गरयने सीऩ तार्रभहरु नर्तजाभुखी फनाउने उद्देश्मरे
सम्फजन्त्धत कामिववर्धभा नै आवश्मक सॊ िोधन गयी सीऩ ऩयीऺणराइ अर्नवामि फनाइएको
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छ । सीऩ तार्रभराई वैदेजिक योजगाय ववबागको अनराईन ऩद्दर्तभा एकीकृत हुनेगयी य
सीऩ तार्रभ र्रएका व्मजिको सभग्र वववयण र्रने गयी

Training Management

Information System (TMIS) सफ्टवेमयको र्नभािण गयी कामािन्त्वमनभा ल्माइएको छ ।
आ.फ. २०७७ ÷०७८ भा ७ हजाय ९ सम ६० जनाराई रजऺत गयी सातै वटा
प्रदे िहरुभा र्स.वट.ई.र्ब.वट.ई. अन्त्तगितका आॊर्गक जिऺारमहरु भापित् र्निुल्क
१५ वटा ववर्मभा सीऩ तार्रभहरु सञ्चारन गरयएको छ

रुऩभा

। खासगयी वैदेजिक योजगायभा

जाने तथा पवकिएका काभदायराई सभेत रजऺत गयी बोजऩुय , इराभ, भहोियी, धनुर्ा, काभ्रे,
काठभाडौं, दोरखा, जचतवन, कास्की, ऩाल्ऩा, रुऩन्त्दे ही, दाङ, फाॉके, सल्मान, जुम्रा य कैरारी
जजल्रा सभेत सातै प्रदे ि सभेटने

गयी कूर १६ जजल्राहरुभा यहे का जिऺारमहरुसॉग

सम्झौता गयी र्निुल्क सीऩ तार्रभ सञ्चारन गरयएको य यावष्ट्रम सीऩ ऩयीऺण सर्भर्तभापित्
सीऩ ऩयीऺण गने गयी सम्झौता बई सीऩ तार्रभ कामािन्त्वमनभा ल्माईएको

छ ।

आन्त्तरयक य अन्त्तयािवष्ट्रम श्रभ फजायभा उच्च भाग यहे का खासगयी र्नभािण

, अर्तर्थ

सत्काय÷सेवासॉग सम्फजन्त्धत १ ८ वटा सीऩ ववर्महरुभा र्निुल्क तार्रभ सञ्चारन गरयएको
बए ताऩर्न नमाॉ बेरयएन्त्ट सवहतको कोर्बड

–१९ को दोस्रो रहयका कायण र्नर्ेधाऻा

रगामत अन्त्म ववववध कायणरे गदाि सञ्चारन बै यहे का तार्रभहरु स्थर्गत गनुि ऩये को छ ।
मद्यवऩ र्नर्ेधाऻा जायी हुन ु अगार्डसम्भ कूर ३ हजाय ३ सम जनारे र्निुल्क सीऩ तार्रभ
प्राप्त गये को बएता ऩर्न सीऩ ऩरयऺण हुन सकेको छै न । वैदेजिक योजगायफाट पवकिएका
नेऩारी काभदायहरुरे ववदे िभा र्सकेको सीऩ ऩयीऺण गयी प्रभाणऩर र्रन चाहे भा यावष्ट्रम
सीऩ ऩयीऺण सर्भर्तको र्नमर्भत कामिक्रभभा सहबागी बएय ऩयीऺा ददन ऩाउने य उि

ऩयीऺाको िुल्क फोडिफाट िोधबनाि गरयने कामिक्रभराई मस वर्ि ऩर्न र्नयन्त्तयता ददईए को
बए ताऩर्न कोर्बड–१९ को सॊ क्रभणका कायण सम्बव हुन सकेको छै न ।

(घ) ऩूव ि प्रस्थान अर्बभुखीकयण तार्रभ व्मवस्थाऩन
ऩूव ि प्रस्थान अर्बभुखीकयण तार्रभराई सभमानुकूर नर्तजाभुखी फनाउन मससॉग

ु , भध्मऩूव,ि
सम्फजन्त्धत कामिववर्ध तथा ऩाठ्यक्रभराई ऩरयभाजिन गरयएको छ बने खाडी भुरक
भरेर्समा, जाऩान÷कोरयमा, ईजयामर य अन्त्म गयी ६ वटा क्रियभा ववबाजन गयी तार्रभ
म्मानुअरहरु ववकास गने कामिराई र्तिता ददईएको छ । सभमानुकुर ऩरयभाजिन

गरयएको ऩूवप्र
ि स्थान अर्बभुजखकयण तार्रभ ऩाठ्यक्रभ य मसको कामािन्त्वमन ववर्धका

सम्फन्त्धभा एकरुऩता कामभ गने उद्देश्मरे नेऩारबय अर्बभुखीकयण तार्रभभा सॉरग्न
१९७ जना प्रजिऺकहरुराई सभूहगत चयणभा ७ ददनसम्भ ऩुनयताजगी तार्रभ सॊ चारन
बएको र्थमो । मस रगिै प्रदे ि १ , २ य ३ भा १५० जना प्रजिऺक उत्ऩादन गने
उद्देश्मरे प्रजिऺक प्रजिऺण कामिक्रभका रार्ग

प्रिासर्नक प्र जिऺण प्रर्तष्ठान ,

जावराखेरसॉग सहकामि अगार्ड फढाइएको बए ताऩर्न कोर्बड

–१९ का कायण अगार्ड

फढाउन सवकएन । ऩुनयताजगीभा सहबागी प्रजिऺकहरुको योिय फोडि सजचवारमको
वेबसाइटभा याख्ने य अर्बभुखीकयण तार्रभसॉग सम्फजन्त्धत कामिववर्ध
म्मानुअर, तार्रभभा प्रमोग गरयने श्रव्म

, ऩाठ्यक्रभ, तार्रभ

÷दृष्म साभग्रीहरु , दे िगत जानकायी ऩुजस्तका ,
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बार्ासम्फन्त्धी एऩ रगामत सम्ऩूण ि तार्रभ साभग्रीहरु योियभा यहे का प्रजिऺकहरु को सहज
ऩहुॉचका रार्ग र्सधै फोडिको वेवसाईटफाट डाउनरोड गयी प्रमोग गनि र्भल्ने गयी व्मवस्था
र्भराईएको छ ।
ऩूव ि प्रस्थान अर्बभुखीकयण तार्रभ सॊ स्थाहरुको र्नमर्भत अनुगभन गने उद्देश्मरे सवै
सॊ स्थाहरुको कऺा कोठाभा र्सर्स क्माभेयाको जडान गने कानुनी व्मवस्थाराई
कामािन्त्वमनभा ल्माउने य सजचवारम अन्त्तगितको श्रभ कर सेन्त्टयभापित अनराईन
अनुगभन प्रणारी फाट र्नमर्भत अनुगभन गने

गयी आवश्मक सेवा खरयद प्रकृमा अगार्ड

फढाईएको बए ताऩर्न कोर्बड –१९ को सॊ क्रभण तथा र्नर्ेधाऻाका कायण मो प्रकृमा
स्थर्गत गरयएको छ ।

(ङ)

नेऩारी काभदायको उद्दाय, हकवहत एवॊभ ् सुयऺाको प्रवििन


भरे र्समा सयकायको साभाजजक सुयऺा कामिक्रभ अन्त्तगित श्रभ स्वीकृर्त र्रई
भरे र्समाको साभाजजक सुयऺा

कामिक्रभभा आफि बएका नेऩारी श्रर्भकहरुराई

र्नमभानुसायको याहत सुववधा फोडि सजचवारमभापित् प्रदान गने कामिका रार्ग भरे र्समा
सयकाय, भानव सॊ िाधन भन्त्रारम अन्त्तगित

Social Security Organization

(SOCSO) य फोडि सजचवारमफीच सभझदायी ऩर (Memorandum of CooperationMOC) भा र्भर्त २०७७/१२/१८ भा

हस्ताऺय सम्ऩन्न बएको छ

। र्भर्त

२०७८/०१/०९ गते SOCSO य फोडि सजचवारमफीच सभझदायीऩर कामािन्त्वमनका
रार्ग प्रकृमागत सयरीकयण प्रमोजन प्राववर्धक टोरीको फैठक सभेत सम्ऩन्न बएको
छ ।


वैदेजिक योजगायीभा यहेका नेऩारी काभदायहरुको कल्माणका रार्ग ववदे िजस्थत

र्नमोगहरुभा सॊ चार्रत सुयजऺत गृहको स्तयोन्नर्तका रार्ग आर्थिक सहामता उऩरधध

गयाइएको छ । आ.फ. २०७७ ÷०७८ भा मस प्रमोजन का रार्ग ओभन य कुवेत
जस्थत नेऩारी याजदू तावासहरुभा रु ६ राख ५३ हजाय ऩेश्की ऩठाईएको छ ।


श्रभ स्वीकृर्त र्रई वैदेजिक योजगायीभा कामियत नेऩारी श्रर्भकराई ववर्बन्न पौजदायी
अर्बमोगभा जेर सजाम बएको अवस्थाभा र्नजको कानुनी प्रर्तयऺाका रार्ग

मससम्फन्त्धी र्नदे जिका फभोजजभ सम्फजन्त्धत दू तावासको भाग य ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको
र्सपारयसभा फोडिको र्नणिमानुसाय कानुनी प्रर्तयऺाका रार्ग यकभ ऩठाउने गरयएकोभा
आ.फ. २०७ ७÷०७८ भा नेऩारी याजदुतावास , मुएइि भा रु. १० राख २९ हजाय
ऩेश्की ऩठाईएको छ ।


कोर्बड–१९ का कायण योजगाय गुभाई वा अन्त्म कायणरे अरऩर ऩये का नेऩारी
काभदायहरुराई उद्दाय गयी नेऩार पकािउने कामिभा ववदे िजस्थत नेऩारी र्नमोगहरुभा
थऩ जनिजि आवश्मक बएको सन्त्दबिभा भाग बै आए फभोजजभ भरे र्समा

, साउदी

ु अयव इर्भये ट्स य ओभानभा यहे का नेऩारी
अयवको रयमाद तथा जेद्दा , कताय, सॊ मि
र्नमोगहरुभा जनसम्ऩकि सहामक कभिचायीहरुको भार्सक ऩारयश्रर्भकका रार्ग
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आवश्मक ऩने फजेट यकभ ऩययाष्ट्र भन्त्रारमभापित् रू

१ कयोड ऩेश्की उऩरधध

गयाइएको छ ।


वैदेजिक योजगायीको क्रभभा ववववध कायणरे अरऩर ऩये का २१६ जना काभदायराई
स्वदे ि वपताि गनि सहजीकयण गरयएको छ बने

१८७ जना अरऩर नेऩारी

काभदायको िव नेऩार जझकाइ सम्फजन्त्धत ऩरयवायभा फुझाइएको छ ।

(च) नीर्त र्नमभहरुको ऩुनयावरोक न/ऩरयभाजिन


र्भर्त २०७७ चैर ४ गते

को फोडि फैठकको र्नणिमानुसाय

सम्वजन्त्धत

सयोकायवारहरूको सहबार्गताभा वै दे जिक योजगाय नीर्त , २०६८, वैदेजिक योजगाय
फोडिको कामि सञ्चारन र्नदे जिकाको भस्मौदा तमायी

तथा वैदेजिक योजगायभा गएका

नेऩारी काभदायको कानुनी प्रर्तयऺा सम्वन्त्धी र्नदे जिका २०७५

रा इि सभमानुकुर

ऩरयभाजिन गने कामिका रार्ग छु ट्टाछु ट्टै सर्भर्त गठन बइ ऩुनयावरोकनको कामि
बइयहेको छ।


र्भर्त २०७७ भॊर्सय ९ य १० गते सम्ऩन्न फोडि फैठकका र्नणिमानुसाय सजचवारमफाट
तमाय ऩारयएको Foreign Employment Welfare Information Management System
(FEWIMS) कामािन्त्वमन गनि वैदेजिक योजगाय कल्माणकायी सूचना प्रणारी (सॊ चारन
तथा व्मवस्थाऩन) कामिववर्ध , २०७७ को भस्मौदा तथा
ऩुनएिकीकयण कामिक्रभ

(सॊ चारन तथा धमफस्थाऩन

वैदेजिक योजगाय फोडिको

) कामिववर्ध , २०७७

राई

आवश्मक सॊ िोधन सवहत स्वीकृर्त का रार्ग श्री श्रभ, योजगाय तथा साभाजजक सुयऺा
भन्त्रारमभा र्सपारयस गये को छ बने ऩूव ि प्रस्थान अर्बभुखीकयण तार्रभ ऩाठ्यक्रभ

,

२०७६ (ऩवहरो सॊ िोधन) स्वीकृत गयी कामािन्त्वमनभा ल्माइएको छ ।

(छ) सूचना प्रवाह


स्वीस सयकायसॉगको दद्वऩऺीम सम्झौता अन्त्तगित आ.फ. २०७७

÷०७८ भा फोडि

सजचवारमभा यावष्ट्रम आप्रवासन स्रोत केन्त्र स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइएको छ ।
स्रोत केन्त्रको सञ्चारनका रार्ग एक जना यावष्ट्रम आप्रवासन स्रोत केन्त्र अर्धकृत
प्रदे ि स्तयभा सभन्त्वम य सहजजकयणका रार्ग

४ जना कामिक्रभ अर्धकृतहरु

य

सेवा

कयायभा र्रइएको छ ।


कर सेन्त्टयको सेवा प्रवाहभा थऩ प्रबावकारयता ल्माउने उद्देश्मरे फोडि को र्नणिमानुसाय
भन्त्रारमभा यहेको श्रभ कर सेन्त्टयराई फोडि सजचवारमभा स्थानान्त्तयण गरयएको
छ । कर सेन्त्टयद्वाया र्नमर्भत रुऩभा प्रवाह बै आएको सूचना तथा ऩयाभिि सेवा य
ु ाई गने कामिका अर्तरयि फोडिफाट सञ्चारन हुने र्निुल्क सीऩ तार्रभ
गुनासो सुनव

ऩुनएिकीकयण कामिक्र भ य ऩूव ि प्रस्थान अर्बभुखीकयण तार्रभ सॊ स्थाको अनराईन
अनुगभन जस्ता भहत्वऩूणि कामि सभेत गने गयी कर सेन्त्टयराई ऩरयचारन गरयएको
छ ।

– 8–

,



ु न
वैदेजिक योजगायीभा जाने काभदायहरूराइ सहजीकयण गने उद्देश्मरे र्रबव
अन्त्तयािवष्ट्रम ववभानस्थरभा सहामता कऺ सञ्चारनभा

ल्माइएको छ । सुयजऺत

आप्रवासनका रार्ग यावष्ट्रम सञ्जारसॉगको सहकामिभा उि सहामता कऺभा २ जना

जनिजि र्नमर्भत रूऩभा ऩरयचारन गरयएको छ । मस कऺरे ववदे िफाट ल्माइएका
नेऩारी काभदायहरूको िव व्मवस्थाऩनभा सभेत सहमोग गदै आएको छ ।


नेऩार टे र्रर्बजन य ये र्डमो नेऩार

भापित

सुयजऺत वैदेजिक योजगाय

सूचनाभूरक सन्त्दे ि साभग्री सा प्तावहक रुऩभा उत्ऩादन य प्रिायणका

सम्फन्त्धी

गरयदै आएको

छ । नेऩार टे र्रर्बजनरे केन्त्रफाट हुने र्नवमभत साप्तावहक प्रिायणका अर्तरयि
ईटहयी प्रिायण केन्त्रफाट सभेत साप्तावहक कामिक्रभ र्निुल्क रुऩभा प्रिायण

गरययहेको छ बने ये र्डमो नेऩाररे केन्त्रीम प्रिायण नेऩारी बार्ाभा य फददिवास ऺेरीम
प्रिायण केन्त्रफाट भैथरी बार्ाभा कामिक्रभ प्रिायण बै यहे को छ ।


ववश्वववद्यारमभा स्नातक तहभा अध्ममनयत् ववद्याथॉहरुका रार्ग इन्त्टनििीऩ सहामता
अन्त्तगित ६ जना ईन्त्टनिहरु छनौट गयी ऩरयचारन गरयएको छ । मी जनििीराइ
वैदेजिक योजगायी सम्फन्त्धी सूचना तथा तथमाॊक सॊ करन

, सूचना प्रवाह , आर्थिक

सहामता ववतयणभा सहमोग रगामतका कामिहरूका रार्ग ऩरयचारन गरयएको छ ।


कोर्बड–१९ राइ रजऺत गयी

सचेतनाभूरक सूचना तथा श्रव्म –दृष्म साभग्रीहरु , ऩूव ि

प्रस्थान अर्बभुखीकयण तार्रभ य सीऩ तार्रभका रार्ग उत्प्रेयणा जगाउने गीर्त

सन्त्दे िहरु, श्रव्म–दृष्म साभग्रीहरु , दे िगत जानकायीभूरक अध्ममन साभग्रीहरु , घये र ु
काभदायराई उऩमोगी हुने साभग्रीहरु , पवकिएका काभदायको ऩुनस्थािऩनासॉग सम्फजन्त्धत
सचेतनाभूरक साभाग्रीहरु रगामत र्नमर्भत वावर्िक प्रगर्त वववयण तथा

दे िगत गोजी

ऩुजस्तका आददको र्नभािण ÷उत्ऩादन तथा प्रसायण ÷ववतयण गरयएको छ । वैदेजिक
योजगायीभा सॊ रग्न काभदाय तथा र्तनका ऩरयवायका रार्ग आवश्मक मी

जानकायीभूरक सूचना तथा सन्त्दे िहरु स्थानीम तहभा यहे का ववर्बन्न सञ्चाय
भाध्मभहरु, आप्रवासन स्रोत केन्त्रहरु, श्रभ कर सेन्त्टय, यावष्ट्रम आप्रवासन स्रोत केन्त्र य
वोडि सजचवारमको आर्धकारयक वेवसाईट
रुऩभा प्रचाय प्रसाय हुॉदै आएको छ ।

÷साभाजजक सञ्जारभापित् सभेत र्नमर्भत

२.१ कामािन्त्वमन हुन नसकेका कामिक्रभहरु तथा कायण
वैदेजिक योजगायीको र्सरर्सराभा कोर्बड

–१९ रगामतका कायण सभस्माभा ऩयी

पवकिएका नेऩारी काभदायहरुराई साभाजजक एवॊ आर्थिक ऩुनएिकीकयणका गने उद्देश्मरे
सजचवारमफाट तमाय ऩारयएको ऩुनएिकीकयण कामिववर्ध

(सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ),

२०७७ र्भर्त २०७७।९।१० गते को फोडिको फैठक फाट र्नणिम बइि र्सपारयस सवहत

स्वीकृर्तका रार्ग भन्त्रारमभा ऩेि बएकोभा हारसम्भ स्वीकृत हुन नसक्दा मस कामिक्रभ
अन्त्तगित चारू आ.फ. भा वैदेजिक योजगायफाट सभस्माभा ऩयी पवकिएका १० हजाय जना

काभदायराई रजऺत गयी स्वयोजगाय फनाउने उद्देश्म भुताववकका र्नधािरयत कामिक्रभहरू -

स्थानीम तहसॉगको सहकामिभा उद्यभिीरता ववकास , सीऩ तार्रभ , र्निुल्क सीऩ ऩयीऺण ,
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वविीम साऺयता , सहुर्रमतऩूण ि कजािका रार्ग सहजीकयण
रगामतका कामिक्रभहरु सञ्चारनभा ल्माउन सवकएन ।

, भनोसाभाजजक ऩयाभिि

२.२ उऩरधधी (बौर्तक तथा वविीम)
आ.फ. २०७७ ÷७८ को जेष्ठ भसान्त्त सम्भभा बौर्तक प्रगर्त नेऩार सयकाय स्रोत तपि

६७% य कोर्को स्रोत तपि ७८% यहे को छ । वविीम प्रगर्तको हकभा नेऩार सयकाय
स्रोततपि ६२% य कोर्को स्रोत तपि ७१% यहे को छ बने फेरुजू पछौट ५३.६% यहे को
छ । वविीम सुधायतपि ववर्बन्न फाजणज्म फैंकहरुभा धमाज नआउने गयी कर तथा चल्ती
खाताभा यहने यकभ धमाज आउने गयी र्नमर्भत रुऩभा ववर्बन्न फाजणज्म फैंकहरुभा

ऩुन्

रगानी गरयएको छ ।

२.३ प्रभुख सभस्मा तथा च ुनौर्तहरु
क. कानुनी तथा नीर्तगत


कामिववर्ध तथा र्नदे जिका सभमभै स्वीकृत हुन नसक्दा कामिक्रभ कामािन्त्वमनभा वढराई
हुने गये को ।



कानुनको अबावका कायण कोभाको ववयाभीराई नेऩार ल्माई उऩचाय गनि य कानुनी
प्रर्तयऺाभा सभस्मा दे जखएको ।



फोडि फैठकफाट स्वीकृत फावर्िक फजेट कामािन्त्वमन गने सम्फन्त्धभा फोडि
आर्थिक कामिका रार्ग अजख्तमायी नहुॉदा

सजचवारमराई

ऩटक ऩटक फोडि फैठकफाट नै र्नणिम गयाउनु

ऩदाि सेवा प्रवाहभा सभस्मा दे जखएको ।
ख. अन्त्तयर्नकाम सभन्त्वम


ववदे िजस्थत सम्फजन्त्धत र्नमोगसॉग सभन्त्वमभा सभस्मा यहे को छ । खासगयी केही

ु भा दूतावास तथा श्रभ सहचायीको व्मवस्था नहुदा काभदायको उद्दाय तथा भृतक
भुरक
काभदायको िव सभमभा नेऩार ल्माउन सभस्मा दे जखएको छ ।


फेरुजू पछौट रगामत काभदायको उद्दाय कामिभा ववर्बन्न दू तावाससॉगको सभन्त्वमभा
सभस्मा ।
ग. जनिजि व्मवस्थाऩन



फोडिको जजम्भेवायी ववस्ताय हुॉदै गएको तय सजचवारमभा जनिजिको सॊ ख्मा सीर्भत
यहनु ।
घ. स्रोत साधन




सजचवारमको आफ्नै बवन नहुन,ु ।

सीऩ तार्रभ य अर्बभुजखकयण तार्रभ रगामतका कामिक्रभको अनुगभनका रार्ग सवायी
साधनको अबाव हुन ु ।
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ऩरयच्छे द–तीन
३.

नेऩार सयकायको नीर्त य प्राथर्भकता
प्रत्मेक नेऩारी नागरयकराई योजगायीको छनौट गनि ऩाउने सॊ वैधार्नक हक प्राप्त छ ।

वैदेजिक योजगायराई सुयजऺत , भमािददत, व्मवजस्थत य िोर्णभुि फनाउन मस ऺेरको

ॉ ी , सीऩ, प्रववर्ध य
र्नमभन य व्मवस्थाऩन गने तथा वैदेजिक योजगायीफाट आजिन बएको ऩूज
अनुबवराई स्वदे िभा उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगाउन प्रोत्साहन गने सॊ वैधार्नक व्मवस्था
यहेको छ । मो व्मवस्थाको भभिराई आत्भसात् गदै फाध्मा

त्भक वैदेजिक योजगायीराई

न्त्मूनीकयण गने, न्त्मूनतभ् सीऩमुि जनिजिराई ऩूणरु
ि ऩभा सुसूजचत एवॊ सचेत फनाएय भारै
वैदेजिक योजगायीभा ऩठाउने य प्राप्त हुने सीऩमुि जनिजि तथा ववप्रेर्णराई याष्ट्र
र्नभािणभा उऩमोग गने नीर्त याज्मरे र्रएको छ ।

वैदेजिक योजगायीका चक्रराई सुयजऺत , भमािददत, िोर्णभुि य अर्धकतभ प्रर्तपरदामक
फनाउने सन्त्दबिभा चारु ऩञ्च फवर्िम मोजनारे व्मवस्था गये का कामिनीर्तहरुराई सम्फोधन

हुने गयी फोडि सजचवारमको फावर्िक नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेट ऩरयरजऺत हुदै आएको छ ।
ॉ ा नम्फय ७० भा सवै नागरयकराई भमािददत
आ.फ. ०७८ ÷७९ को फजेट विव्म फुद
योजगायी सुर्नजित गनि सयकायी

, र्नजी, सहकायी य गैयसयकायी ऺेरको सभन्त्वम य

ॉ ा
सहकामिभा काभ य योजगायीका अवसय र्सजिना गरयनेछ बन्ने उल्रे ख गरयएको छ बने फुद
नम्फय ७२ भा श्रभ फजायभा प्रवेि गने मुवा

, वैदेजिक योजगायीफाट पवकिएका तथा

स्वदे िभा योजगाय गुभाएका श्रर्भकको सीऩ ववकास गयी ऺभता अर्बफृवि गनि हस्तकरा ,
प्रजम्फङ्ग, ववजुरी भभित , इरेक्ट्रोर्नक्स, कुक, कार्रगढ, र्सकभॉ, डकभॉ, र्सराई कटाई ,
धमुवटर्समन, कऩार कटाई, सवायी साधन तथा भोवाइर भभित रगामतका धमवसामभा थऩ

१ राख धमजिराई सीऩ तार्रभ प्रदान गनि रु . ४० कयोड र्फर्नमोजन गरयएको उल्रे ख
छ । नेऩार सयकायरे अवरम्फन गने वैदेजिक योजगाय सम्फन्त्धी नीर्त तथा कामिक्रभ य
फजेट विव्मको प्राथर्भकताको ऩुयक अॊ गको रुऩभा फोडिको फावर्िक नीर्त तथा कामिक्रभ
य फजेट तजुभ
ि ा गरयएको छ ।
अकोतपि स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (थ) फेयोजगायको तथमाॊक
ॉ ा नम्फय (४) भा सुयजऺत फैदेजिक योजगायी य वैदेजिक योजगायीभा
सॊ करन अन्त्तगित फुद
यहेको श्रभ िजिको सूचना तथा तथमाॊकको सॊ करन तथा व्मवस्थाऩन

, (५) योजगाय

सूचना केन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन , (६) वैदेजिक योजगायीभा जाने श्रभ िजिको
रार्ग वविीम साऺयता य सीऩभूरक तार्रभको सञ्चारन

, (७) वै दे जिक योजगायीफाट

पकेका व्मजिहरूको साभाजजक ऩुन्एकीकयण य (८) वैदेजिक योजगायीफाट प्राप्त ऻान
सीऩ य उद्यभिीरताको उऩमोग गने कामिनीर्त उल्रे ख बएका छन् ।
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,

वैदेजिक योजगायीराइ सुयजऺत, व्मवजस्थत य भमािददत फनाउने सन्त्दबिभा नेऩार सयकायरे
Global Forum For Migration and Development (GFMD), Global Compact on Safe,
Orderly and Regular Migration (GCM), दीगो ववकास रक्ष्म, २०३० (S.D.G.) जस्ता
अन्त्तयािवष्ट्रम पोयभहरू य अफुधाफी डामरग, कोरोम्फो प्रोसेस, दजऺण एर्समारी सहमोग
सॊ गठन (साकि) जस्ता ऺेर्रम पोयभहरूभा व्मि गये का प्रर्तफिताहरूराइ सभेत भनन
गयी फोडिको वावर्िक नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेट तजुभ
ि ा गरयएको छ ।
नेऩारको सॊ ववधान, ऩन्त्रौं मोजना, आ.व. २०७८÷७९ को फजेट विव्म, स्थानीम सयकाय
सॊ चारन ऐन , २०७४ य वैदेजिक योजगाय ऐन , २०६४ तथा र्नमभावरी , २०६४ रे
र्नददिि गये का काभ कतिव्म एवॊ बूर्भका , ववर्बन्न सभमभा गदठत कामिदरहरुका भहत्वऩूण ि
सुझावहरु सभेतका आधायभा तथा औऩचारयक भाध्मभफाट वैदेजिक योजगायीभा जान

चाहने, गएका य वैदेजिक योजगायीफाट पकेका नेऩारी काभदाय एवॊ र्तनका ऩरयवायको
वहतराई केन्त्रववन्त्दुभा याखी आ. व. ०७८।७९ को रार्ग वैदेजिक योजगाय फोडिको
फावर्िक नीर्त तथा कामिक्रभ तजुभ
ि ा गरयएको छ ।

३.१ आ.फ. २०७८।७९ को रार्ग फोडिको वावर्िक नीर्त, कामिक्रभ य फजेट
३.१.१ उद्देश्म
(क)

फोडिफाट प्रदान गरयने र्नमर्भत कल्माणकायी सेवाराई क्रभि् स्थानीम तहसम्भ ववस्ताय
गयी अनराइन प्रणारी भापित् प्रवाह गने ।

(ख) कोर्बड–१९ रगामत अन्त्म कायणरे ववदे िभा अरऩर ऩये का काभदायहरूको उद्वाय,
य ऩुनयस्थाऩना गने ।

(ग) सीऩ य ऩू

याहत

विप्रस्थान अर्बभुखीकयण तार्रभराइि नर्तजाभूरक फनाउने ।

(घ) वैदेजिक योजगायीसॉग सम्फजन्त्ध ववववध सवारभा अध्ममन अनुसन्त्धान गने ।
(ङ) सुयजऺत य भमािददत वैदेजिक योजगायीको प्रवििन गने ।

३.१.२ नीर्त
(क) फैदेजिक योजगाय फोडिका सेवाहरू स्थानीम तहभा अनराइन प्रणारीफाट प्रवाह गनि

Foreign Employment Welfare Information Management System (FEWIMS) य मससॉग
सम्फजन्त्धत कामिववर्ध कामािन्त्वमनभा ल्माइनेछ ।

(ख) कोर्बड–१९ रगामत अन्त्म कायणरे ववदे िभा अरऩर ऩये का काभदायहरूको उद्वाय तथा
याहत प्रदान गरयनेछ । वैदेजिक योजगायीभा सॉरग्न काभदायराइ सम्फजन्त्धत दे िको
कानुन फभोजजभ साभाजजक सुयऺाको दामयाभा ल्माउन ऩहर गरयनेछ।
(ग)

वैदेजिक योजगायीको क्रभभा सभस्माफाट ऩीर्डत बई पवकिएका काभदायराई स्थानीम तह,
दातृ र्नकाम एवॊ ववकास साझेदाय, र्नजी ऺेर रगामतका
ऩुनए
ि वककयण गरयनेछ ।
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सयोकायवारासॉगको सहकामिभा

(घ) फोडिको सभग्र व्मवस्थाऩनभा नभूना ऩयीऺणको रूऩभा काठभाडौभा र्निुल्क ऩू

विप्रस्थान

अर्बभुजखकयण तार्रभ सॊ चारन गरयने य अर्बभुखीकयण तार्रभको प्रबावकारयताका रार्ग
अनराइन अनुगभन प्रणारी सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।

(ङ) वैदेजिक योजगायीभा जाने य पकेका काभदायराइि सीऩमुि य दऺ फनाउन सयकायी य

र्नजी ऺेरका तार्रभ प्रदामक सॊ स्थाहरूसॉगको सहकामिभा र्निुल्क सीऩ तार्रभ सञ्चारन
कामिराइ र्नयन्त्तयता ददइिनेछ ।

(च) ववश्वववद्यारम, प्राजऻक सॊ स्था वा दातृ र्नकामसॉगको सहकामिभा वैदेजिक योजगायीसॉग
सम्फजन्त्धत ववववध सवारहरूभा अध्ममन अनुसन्त्धान गरयने य कोर्बड

–१९का कायण

अजघल्रो आ.फ. भा सम्ऩन्न हुन नसकेका ववर्बन्न अध्ममन कामिदर तथा सर्भर्तका
कामिहरूराइ र्नयन्त्तयता ददई सम्ऩन्न गरयनेछ ।

(छ) यावष्ट्रम आप्रवासन स्रोत केन्त्र, श्रभ कर सेन्त्टय, तथा सञ्चाय भाध्मभ य साभाजजक

सञ्जारको ऩरयचारन गयी सुयजऺत, भमािददत तथा राबदामी वैदेजिक योजगायीफाये
सचेतनाभूरक सूचना तथा सन्त्दे िहरू प्रवाह गरयनेछ ।

(ज) वैदेजिक योजगाय व्मवसामी सॊ घ, गैय आवासीम नेऩारी सॊ घ, सम्फद्घ सचायकभॉ रगामत
अन्त्म सयोकायवाराहरुसॉगको सभन्त्वम य सहकामिराई थऩ सुदृढ गरयने तथा सॊ स्थागत
ऺभता अर्बवृिीसम्फन्त्धी कामि कामािन्त्वमभा ल्माइिनेछ ।

आ.ि. ०७८/७९ को अनम
ु ाननत आय र व्ययको संक्षिप्त वििरण
क_

कूर अनुभार्नत आम

रू. ६ अफि २६ कयोड ३६ हजाय

ख_

आ.व. ०७८/७९ को अनुभार्नत खचि

रू. १ अफि ५४ कयोड ९३ राख ५० हजाय

ग_

आगाभी वर्िका रार्ग कोर्भा वचत यहने

रू. ४ अफि ७१ कयोड ६ राख ८६ हजाय

अनुभार्नत यकभ रु.

३.३ आ.फ. ०७८ /७९ का रार्ग प्रस्ताववत कामिक्रभ
(अ) कामिक्रभगत खचि वववयण
(क) अनराइन प्रणारीफाट प्रवाह गरयने आर्थिक सहामता
क्र.सं.

प्रस्तावित काययक्रम

१

भृतक काभदायका ऩरयवायराई आर्थिक सहामता

२

भृतक काभदायका ऩरयवायराई रु ५० हजाय सान्त्त्वना याहत सहामता

३

अॊगबॊ ग वा गम्बीय ववयाभी बएका काभदायराई तथा अििता र्नधाियण गयी ददइने
आर्थिक सहामता

४

र्नमभ ४६ वभोजजभको ववर्ेिऻ सर्भर्तको व्मवस्थाऩन खचि

५

वैदेजिक योजगाय (ऩाॉचौ सॊ िोधन

र्नमभावरी), २०७५

को र्नमभ

(२८) को उऩर्नमभ (६) फभोजजभ प्रदान गरयने आर्थिक सहामता
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६

काभदायका ऩरयवायराई ववतयण गरयने स्वास्थमोऩचाय सहमोग \

७

ववद्यारमस्तयभा छारवृजि सञ्चारन

८

काभदायको िव र्नजको घय ठे गानासम्भ ऩुमािउने

९

वैदेजिक योजगायीभा जान छनौट बएका भवहरारे अर्बभुखीकयण तार्रभ र्रॉदा र्तये को
यकभ िोधबनाि

१०

अनराइन प्रणारी सॊ चारनफाये अर्बभुजखकयण

(ख) अरऩर काभदायहरूको उद्वाय तथा याहत य साभाजजक सुयऺाको ऩहर
क्र.सं.

प्रस्तावित काययक्रम

११

नेऩारी काभदायको कानूनी प्रर्तयऺा सम्फन्त्धी

१२

सुयजऺत गृहको सञ्चारनभा सहमोग

१३

अरऩर काभदायको िव नेऩार ल्माउने खचि

१४

वैदेजिक योजगायीको र्सरर्सराभा कोर्बड

–१९ रगामत अन्त्म कायण अरऩरभा

काभदायको उिाय खचि (गजम्बय प्रकृर्तको ववयाभी , हवाइ वटकट, क्वाये न्त्टाइन , स्थार्नम
मातामात एवॊ वऩ.र्स.आय. खचि सभेत)

१५

र्रब ुवन अन्त्तयावष्ट्रम ववभानस्थरभा सूचना तथा ऩयाभिि कऺ व्मवस्थाऩन

१६

नेऩारी दूतावासहरुभा जनसम्ऩकि सहामक कभिचायी व्मवस्थाऩन खचि

१७

ु भा बएका
काभदायको स्वास्थम रगामत साभाजजक सुयऺाका ववर्मभा गन्त्तव्म भुरक
असर अभ्मासहरुको अध्ममन भ्रभण तथा अनुबव आदान प्रदान

य सभझदायीऩरभा

हस्ताऺय खचि
१८

काउन्त्सेरय÷श्रभसहचायीराई तार्रभ

(ग)

ऩुनएि वककयण कामिक्रभ

क्र.सं.

प्रस्तावित काययक्रम

1९

भनोसाभाजजक ऩयाभिि सेवा सवहतको सुयजऺत गृह सञ्चारन

20

वैदेजिक योजगायफाट सभस्माभा ऩयी पवकिएका काभदायहरुराई उद्यभजिरता तार्रभ
सञ्चारन

21

वविीम साऺयता तार्रभ

२2

सहुर्रमतऩूणि कजाि वा वस्तुगत सहामताका रार्ग सहजीकयण

23

स्थानीम तहसॉग सम्ऩकि, सभन्त्वम वैठक तथा साझेदायी ऩूव ि तमायी
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(घ) ऩू

विप्रस्थान अर्बभुजखकयण तार्रभ/अनराइन अनुगभन

क्र.सं. प्रस्तावित काययक्रम
२४

अनराइन अनुगभन स्थाऩना य सॊ चारन खचि

२५

दे िगत गोजी ऩुस्तीका छऩाई तथा ववतयण

२६

दे िगत श्रव्म दृष्म तार्रभ साभग्री ववकास तथा ववतयण

२७

प्रदे ि स्तयभा प्रजिऺक प्रजिऺण

२८

ऩूवध
ि ाय र्नयीऺण तथा अनुगभन खचि

29

अर्बभुखीकयण तार्रभ प्रजिऺक खचि, हर बाडा य तार्रभ साभग्री

30

अर्बभुखीकयण तार्रभ प्रदामक सॊ स्थाहरुराई अनुजिऺण/अन्त्तयवक्रमा/सभीऺा-कजम्तभा ३
प्रदे ि_

(ङ) र्निुल्क सीऩ तार्रभ सञ्चारन
क्र.सं.
३१

प्रस्तावित काययक्रम
र्निुल्क सीऩ ववकास तार्रभ (

५ हजाय जना

य अजघल्रो आ.फ. को

५ हजाय

क्रभागत,ऩुनएिकीकयण कामिक्रभका रार्ग सभेत)
३२

सीऩ ऩयीऺण िुल्क (१० हजाय जना)

33

सीऩ तार्रभ प्रदामक सॊ स्थाको ऩूवािधाय र्नयीऺण/अनुगभन

34

सीऩ तार्रभ प्रदामक सॊ स्थाहरुराई अनुजिऺण/अन्त्तयवक्रमा/सभीऺा

(च) अध्ममन अनुसन्त्धान
क्र.सॊ .
३५

प्रस्ताववत कामिक्रभ
ववश्वववद्यारमभा एभ.वपर. तहभा अध्ममनयत् ववद्याथॉहरूभध्मे छनौटभा ऩये का ३
जनाराइ वैदेजिक योजगायी ववर्मभा िोधकामिका रार्ग आर्थिक सहमोग

३६

वैदेजिक योजगायीफाट पवकिएका काभदायको सीऩ दऺता य वैदेजिक योजगायीको क्रभभा
काभदायको भृत्मुका कायण ववर्मभा अनुसन्त्धान

37

अजघल्रो आ.फ. भा ववववध प्रमोजन गदठत एवॊ वक्रमाजिर कामिदर एवॊ सर्भर्तफाट
कोर्बडका कायण ऩूण ि हुन नसकेका काभहरूको र्नयन्त्तयताका रार्ग खचि (कानुनी
प्रर्तयऺा, वैदेजिक योजगाय नीर्त ऩुनयावरोकन, फोडि सजचवारमको कामि सञ्चारन

र्नदे जिका तजुभ
ि ा) तथा चारू आ.फ. भा गठन हुने कामिदरको व्मवस्थाऩन खचि य ववऻ
ऩरयचारन खचि सभेत।
38

ववश्वववद्यारमभा स्नािक तहभा अध्ममनयत ववद्याथॉहरूराइ इन्त्टनिजिऩ अध्ममन सहमोग
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(छ) सूचना तथा ऩयाभिि
क्र.सं.

प्रस्तावित काययक्रम

३९

यावष्ट्रम आप्रवासन स्रोत केन्त्र कामिक्रभ खचि

४०

श्रभ कर सेन्त्टय व्मवस्थाऩन तथा सॊ चारन

४१

सुयजऺत वैदेजिक योजगायसम्फन्त्धी साप्तावहक टे र्रर्बजन कामिक्रभ उत्ऩादन य प्रिायण

४२

वैदेजिक योजगायसम्वन्त्धी साप्तावहक ये र्डमो कामिक्रभ

४३

वैदेजिक योजगायसम्फन्त्धी सन्त्दे िभूरक श्रव्म/दृष्म साभग्री उत्ऩादन य प्रिायण

४४

वैदेजिक योजगाय सम्फन्त्धी ब्रोर्समय/फ्माक्टर्सट/प्रर्तवेदन रगामत ऐन कानुन आदद
साभग्रीको छऩाई तथा ववतयण

45

आप्रवासी काभदाय ददवस

46

फोडि सजचवारमको र्डजजटर नागरयक वडाऩर य होर्डङ्गफोडि र्नभािण ३ वटा

(ज) सयोकायवाराहरुसॉगको सहकामि य सॊ स्थागत ऺभता अर्बवृिी
क्र.सं.

प्रस्तावित काययक्रम

४७

वैदेजिक योजगाय व्मवसामीहरुको वहत, कल्माण य सॊ स्थागत ऺभता अर्बवृद्घी खचि

४8

काभदायको सुयऺा, उद्दाय य ऩुनस्थािऩनाका रार्ग गैयआवासीम नेऩारी सॊ घ, नेऩार उद्योग
फाजणज्म सॊ घ रगामत वविीम सॊ स्थासॉग छरपर/सहकामिका रार्ग फैठक रगामतका
खचिहरु

49

वैदेजिक योजगायसॉग सम्फजन्त्धत सॊ चायकभॉहरुको ऺभता अर्बवृद्घी

50

सजचवारमका कभिचायीहरुको ऺभता अर्बवृवि

51

वैदेजिक योजगाय कामािरमको सेवा प्रवाह सुदृढीकयण सहमोग

आ.फ. २०७८÷०७९ को रार्ग कोर् तपि प्रस्ताववत फजेटको सॊ जऺप्त वववयण
अ

कामिक्रभगत खचि (क दे जख ज सम्भ)

१ अफि रु. ४९ कयोड ९४ राख ५०
हजाय

आ

व्मवस्थाऩकीम य कामािरम सञ्चारन खचि

१ कयोड ८८ राख

इ

ॉ ीगत खचि
ऩुज

३० राख

१

कोर्को स्रोत तपि प्रस्ताववत वजेट रू

१ अफि ५२ कयोड १२ राख ५० हजाय

२

नेऩार सयकाय स्रोत रू

१ कयोड ९४ राख

३

वैदेजिक अनुदान (स्वीस एस.डी.सी.) रू

८७ राख

आ.फ. २०७८÷०७९ को प्रस्ताववत कुर फजेट रू.
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१ अफि ५४ कयोड ९३ राख ५० हजाय

