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वैदेजिक रोजगार बोर्िको आ.व. 2079/080 को वार्र्िक नीर्ि, 
कार्िक्रम र वजेट  

 
१. वैदेजिक रोजगार बोर्िको पररचर् 

वैदेजिक रोजगार व्र्वसार्लाई सरुजक्षि, व्र्वजस्थि र मर्ािददि बनाउन, वैदेजिक रोजगारमा जान े
कामदार र वैदेजिक रोजगार व्र्वसार्ीको कक र्किको सररक्ष  गनि, वैदेजिक रोजगारीको लार्ग 
नर्ााँ र आकर्िक गन्त्िव्र्को खोजी िथा प्रवर्द्िन गने प्रर्ोजन समेिको लार्ग वैदेजिक रोजगार ऐन, 

२०६४ को दफा ३८ को उपदफा १ बमोजजम बैदेजिक रोजगार बोर्िको स्थापना भई बोर्िको 
सजचवालर् माफि ि बोर्िका र्न िर्करू कार्ािन्त्वर्नमा आईरकेको छ । वैदेजिक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा ३८ अनसुार माननीर् श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रीज्रू्को 
अध्र्क्षिामा र्वर्भन्न मन्त्रालर्, रोजगार व्र्ावसार्ी सरघ, वैदेजिक रोजगार र्वज्ञकरू र टे्रर् 
र्रु्नर्नबाट समेि प्रर्िर्नर्ित्व कनु ेगरी वैदेजिक रोजगार बोर्िको गठन कनुे व्र्वस्था रकेको छ । 
र्मर्ि २०६५ कार्ििक १८ गिे प्रिासर्नक ईकाइको रुपमा बोर्ि सजचवालर्को स्थापना भएपर्छ 
वैदेजिक रोजगारीमा सरलग्न कामदार िथा र्िनका पररवारको कक, र्कि र कल्र्ा का लार्ग 
र्नरन्त्िर रुपमा कृर्ािील रकी आएको छ । 

 
२.  बोर्िको गठन िथा कार्ि के्षर 
२.१  गठन  

वैदेजिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३८ को उपदफा (१) बमोजजम बोर्िको गठन देकार् 
बमोजजम रकेको छ : 
(क) श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्री/राज्र्मन्त्री  - अध्र्क्ष 

(ख) श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा राज्र्मन्त्री/सकार्क मन्त्री  -  उपाध्र्क्ष 

(ग) सदस्र्, रार्िर् र्ोजना आर्ोग (सम्बजन्त्िि के्षर केने)   -  सदस्र् 

(घ) सजचव, श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर्  -  सदस्र् 

(ङ) सजचव वा र्नजले िोकेको रा.प. प्रथम शे्र ीको प्रर्िर्नर्ि,  

 गकृ मन्त्रालर्        -  सदस्र् 

(च) सजचव वा र्नजले िोकेको रा.प. प्रथम शे्र ीको प्रर्िर्नर्ि,  

 परराि मन्त्रालर्       -  सदस्र् 

(छ) सजचव वा र्नजले िोकेको रा.प. प्रथम शे्र ीको प्रर्िर्नर्ि,  

 अथि मन्त्रालर्        -  सदस्र् 

(ज) सजचव वा र्नजले िोकेको रा.प. प्रथम शे्र ीको प्रर्िर्नर्ि,  

 कानून, न्त्र्ार् िथा सरसदीर् मार्मला मन्त्रालर्    -  सदस्र् 
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(झ) सजचव वा र्नजले िोकेको रा.प. प्रथम शे्र ीको प्रर्िर्नर्ि,  
मर्कला, बालबार्लका िथा समाज कल्र्ा  मन्त्रालर्  -  सदस्र् 

(ञ) मकार्नदेिक, र्वभाग      -  सदस्र् 

(ट) प्रर्िर्नर्ि (प्रथम शे्र ी सरक), नेपाल राि बैङ्क    -  सदस्र् 

(ठ) वैदेजिक रोजगारका र्विेर्ज्ञकरुमध्रे्बाट नेपाल सरकारद्वारा  

 मनोर्नि एकजना मर्कला समेि दईु जना     -  सदस्र् 

(र्) वैदेजिक रोजगार व्र्वसार्ी सरघको अध्र्क्ष र सोकी  

 सरघले मनोनर्न गरी पठाएको एकजना मर्कला प्रर्िर्नर्ि गरी  

 दईुजना         -  सदस्र् 

(ढ) वैदेजिक रोजगार सम्बन्त्िी सीपमूलक र अर्भमजुखकर   

 िार्लम सञ्चालककरुमध्रे्बाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि  

 एकजना मर्कला सर्कि दईुजना       -  सदस्र् 

( ) दफा 72 बमोजजम स्वीकृर्ि प्राप्त स्वास््र् सरस्थाका  

 कम्िीमा एम.बी.बी.एस. उत्ती ि जचर्कत्सकमध्रे् नेपाल  

 सरकारद्वारा मनोर्नि एक जना      -  सदस्र् 

(ि) नेपाल सरकारले िोकेका कुनै चारवटा मान्त्र्िाप्राप्त  

 टे्रर् र्रु्नर्न मकासरघको अध्र्क्ष वा त्र्स्िा मकासरघले  

 मनोनर्न गरी पठाएका एक-एक जना प्रर्िर्नर्ि गरी चारजना  -  सदस्र् 

(थ) प्रर्िर्नर्ि, नेपाल उद्योग वाज ज्र् मकासरघ     -  सदस्र् 

(द) प्रर्िर्नर्ि, प्रार्वर्िक जिक्षा िथा व्र्ावसार्र्क िार्लम पररर्द्  -  सदस्र् 

(ि) कार्िकारी र्नदेिक         -  सदस्र्-सजचव 

 

२.२  बोर्िको कार्ि के्षर 
(क) वैदेजिक रोजगारीको क्रममा मतृ्र् ुिथा अरगभरग भएमा र्नर्मानसुारको आर्थिक सकार्िा उपलब्ि 

गराउने । 

(ख) गन्त्िव्र् मलुकुकरुमा नेपाली दूिावाससाँगको समन्त्वर्मा समस्र्ामा परेका कामदारको उद्दार 
लगार्ि काननुी िथा स्वास््र् सरुक्षासम्बन्त्िी कार्ि गने । 

(ग) वैदेजिक रोजगारीमा जान े कामदारकरुलाई अर्नवार्ि पूवि प्रस्थान अर्भमखुीकर  िार्लमको 
पाठ्यक्रम िथा िलु्क र्निािर  एवर अनगुमन गने । 

(घ) सीप िार्लमका लार्ग पाठ्यक्रम िथा िलु्क र्निािर , सीप परीक्ष  एवर अनगुमनसम्बन्त्िी कार्ि 
गने ।   

(ङ) वैदेजिक रोजगारीबाट फकेका कामदारको क्षमिा अर्भवृर्र्द्, सामाजजक िथा आर्थिक पनुएिकीकर  
कार्िक्रमकरु सरचालन गने र गराउने । 
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(च) वैदेजिक रोजगारीका र्वर्वि सवालकरुमा अध्र्र्न/अनसुन्त्िान गने िथा गराउने । 

(छ)  सरुजक्षि वैदेजिक रोजगारीसम्बन्त्िी र्वर्वि सचेिनामूलक श्रव्र्÷दृष्र् एवर सूचना सामग्रीकरुको 
र्नर्र्मि र्नमाि , प्रकािन िथा र्विर  गने । 

(ज)  वैदेजिक रोजगारसाँग सम्बजन्त्िि सरोकारवालाकरुको सरस्थागि क्षमिा अर्भवृर्र्द् गरी पररचालन  
गने । 

(झ)  वैदेजिक रोजगारीको र्सलर्सलामा समस्र्ामा परी अलपर कामदारको उद्दार एवर िव व्र्वस्थापन 
गने। 

 
3.  वैदेजिक रोजगारको र्वद्यमान अवस्था 

प्रत्रे्क वर्ि नेपालको आन्त्िररक श्रम 
बजारमा प्रवेि गने श्रम िजिमध्रे् 
अर्िकारि रोजगारीका लार्ग मलेर्सर्ा, 
खार्ी लगार्ि र्वश्वका अन्त्र् र्वर्भन्न 
मलुकुकरुमा जाने गरेका छन ्। वैदेजिक 
रोजगारीबाट प्राप्त कनुे र्वप्ररे्  राज्र्को 
लार्ग र्वदेिी मदु्रा आजिन गने एक प्रमखु 
स्रोि बन्न पगेुको छ । आन्त्िररक श्रम 
बजारमा पर्ािप्त मारामा रोजगारीको 
अवसर उपलब्ि नकनुाले र्वुा जनिजि 
रोजगारीका लार्ग र्वदेजिन ु परेको छ । 
र्वश्वभर मकामारीको रुपमा फैर्लएको 
कोर्भर् -१९ को सरक्रम ले अन्त्िरािर्िर् 
श्रम बजार लगार्ि र्वश्व अथििन्त्रमा 
नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । र्सका 
अलावा अन्त्र् र्वर्वि कार करुले गदाि 
समेि वैदेजिक रोजगारलाई सरुजक्षि िथा 
व्र्वजस्थि बनाउने कार्ि र्नकै चनुौर्िपू ि 
रकन गएको छ ।  

 
आ.ब. २०६५/०६६ देजख २०७0/ 
०७1 सम्म श्रम स्वीकृर्ि र्लई वैदेजिक 
रोजगारीमा जाने नेपाली नागररककरुको 
सरख्र्ा प्रत्रे्क वर्ि क्रर्मक रुपमा वृर्र्द् कुाँदै 
गएको देजखन्त्छ । िर आ.व. 2071/ 
072 देजख 2077/078 सम्म क्रर्मक  

श्रम स्वीकृति तिई वैदेतिक रोजगारीमा जाने 

नेपािी श्रतमकहरुको तववरण 

आ.व. वैदेतिक रोजगारमा गएकाहरुको तववरण (पुन 

श्रम स्वीकृति बाहेक) 

पुरुष मतहिा जम्मा 

२०६५/०६६ २११,३७१ ८,५९४ २१९,९६५ 

२०६६/०६७ २८४,०३८ १०,०५६ २९४,०९४ 

२०६७/०६८ ३४४,३०० १०,४१६ ३५४,७१६ 

२०६८/०६९ ३६१,७०७ २२,९५८ ३८४,६६५ 

२०६९/०७० ४२३,१२२ २७,७६७ ४५०,८८९ 

२०७०/०७१ ४९०,५१७ २९,१२१ ५१९,६३८ 

२०७१/०७२ ४७७,६९० २१,४१२ ४९९,१०२ 

२०७२/०७३ ३८५,२२६ १८,४६७ ४०३,६९३ 

२०७३/०७४ ३६२,७६६ २०,१०५ ३८२,८७१ 

२०७४/०७५ ३३१,६७९ २२,४१९ ३५४,०९८ 

२०७५/०७६ २१५,६३० २०,५७८ २३६,२०८ 

२०७६/०७७ १७२,२४७ १८,२०६ १९०,४५३ 

२०७७/०७८ ६४,९०३ ७,१७८ ७२,०८१ 

२०७८/०७९* २०८,६२४ १८,०७७ २२६,७०१ 

कूि ४,३३३,८२० २५५,३५४ ४,५८९,१७४ 

स्रोत: वैदेशिक रोजगारका लाशग श्रम आप्रवासन, नेपालको शथिशत  

प्रशतवेदन, २०२०, वैदेशिक रोजगार शवभाग । 
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रुपमा घट्दै गएको देजखन्त्छ । चालू 
आ.ब.को दि मर्कनाको अवर्िमा पनु: 
वैदेजिक रोजगार जानेको सरख्र्ामा क्रर्मक 
रूपमा वृर्र्द् भइ कुल 2,26,701 जनाले 
नर्ााँ श्रम स्वीकृिी र्लइ वैदेजिक रोजगारीमा 
गएको र्वभागको ि्र्ारकबाट स्पष्ट कनु्त्छ । 
र्स र्कसावले आ.ब. २०६५/०६६ देजख 
आ.ब. २०७८/०७९ को प्रथम दि 
मर्कनासम्ममा २,५५,३५४ मर्कला र 
४३,३३,८२० परुुर् गरी कूल 
४५,८९,१७४ जना नेपाली नागररकले श्रम 
स्वीकृर्ि र्लई वैदेजिक रोजगारीमा गएको 
देजखएको छ । र्र्नै नागररककरुले र्वदेिी 
भमूीमा कमाई गरी उल्लेजखि अवर्िर्भर 
८१ खवि ११ अवि रुपैर्ााँ र्वप्ररे्  रकम 
नेपाल पठाएको ि्र् नेपाल राि बैकबाट 
प्रकाजिि आवर्िक प्रर्िवेदनकरुमा उल्लेख 
भएको छ । नेपालको अथििन्त्रलाई मजविु 
िथा चलार्मान बनाई राख्न र्वप्ररे् को 
मकत्वपू ि र्ोगदान रकी आएको छ भने अको 
िफि  सोकी अवर्िर्भर र्वर्वि कार  
१०,४८२ जनाले ज्र्ान गमुाउन ु परेको छ 
भने २,००० जना भन्त्दा बढी अरगभरग वा 
प्रर्िकूल स्वास््र् अवस्थामा स्वदेि फर्कि न ु
परेको िीिो र्थाथि पर्न कामीसाँग रकेको  
छ । र्ी ि्र्करुलाई ध्र्ानमा राख्दै 
वििमान अवस्थामा नेपालको आन्त्िररक श्रम 
बजारमा प्रर्ािप्त मारामा रोजगारीको अवसर 

शृ्रजना गने वािावर  बनाउन नसक्दा सम्म सरुजक्षि िथा व्र्वजस्थि कनुे गरी वैदेजिक 
रोजगारीलाई अल्पकालीन र नीर्िको रुपमा र्लन ुपने अवस्था छ ।     
वैदेजिक रोजगार ऐन, 2064 को दफा ३९ मा वैदेजिक रोजगार बोर्िको काम, कििव्र् र 
अर्िकारको व्र्वस्था गररएको छ । र्वद्यमान ऐन िथा र्नर्मावलीलाई श्रर्मकमैरी बनाउन े
उद्देश्र्ले र्मर्ि २०७६।०५।०१ गिे वैदेजिक रोजगार र्नर्मावली, २०६४ को पााँचौं सरिोिनले 
वैदेजिक रोजगार बोर्िको भरू्मकालाई थप सिि बनाएको छ ।  

 
 

वैदेतिक रोजगारीको सकारात्मक  

िथा नकारात्मक पाटाहरु 

आ.व. 

तवपे्रषण 

आप्रवाह रु. 

(अबबमा)  

मृत्यु सखं्या 
अंगभंग 

सखं्या 

२०६५/०६६ २०९.७ ७८ ८ 

२०६६/०६७ २३१.७ ४२१ १० 

२०६७/०६८ २५३.६ ५६४ ३१ 

२०६८/०६९ ३५९.६ ६४७ ५७ 

२०६९/०७० ४३४.६ ७७२ ९० 

२०७०/०७१ ५४३ ८७७ ११६ 

२०७१/०७२ ६१७ १००६ १८४ 

२०७२/०७३ ६६५ ८२६ ११७ 

२०७३/०७४ ६९५ ७५८ २०४ 

२०७४/०७५ ७५५ ८२६ ३६१ 

२०७५/०७६ ८७९.३ ७६३ ३५४ 

२०७६/०७७ ८७५ ६७२ २०५ 

२०७७/०७८ ९६१.१ १२४३ १४३ 

२०७८/०७९* ६३१ १०२९ २१३ 

कूि ८,१११ १०,४८२ २,०९३ 

स्रोत: मतृ्य,ुअंगभगं संख्या, वैदशेिक रोजगार वोर्ड,  

शवप्रेषण आप्रवाह, अर्ड मन्त्रालय, नेपाल बाशणज्य बैंक   

*प्रर्म आठ मशहना आ.व (२०७८/७९)  
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4.  आ.ब. २०७८/०७९ को नीर्ि, कार्िक्रम र वजेटको समीक्षा 
४.१  वार्र्िक कार्िक्रमकरूको भौर्िक िथा र्वत्तीर् प्रगर्िको अवस्था 

आ.ब. २०७८÷७९ को बैिाख मसान्त्ि सम्ममा भौर्िक प्रगर्िको र्कसाबले नेपाल सरकार स्रोि 
िफि  ६१% र कोर्को स्रोि िफि  ८३.६% प्रगर्ि रकेको छ । र्वत्तीर् प्रगर्िको ककमा नेपाल 
सरकार स्रोििफि  ६०% र कोर्को स्रोि िफि  ८३% रकेको छ भने बेरुजू फछौट ५५.७३% 
रकेको छ । र्वत्तीर् सिुारिफि  र्वर्भन्न बाज ज्र् बैंककरुमा कल िथा चल्िी खािामा रकेको  
रकम ब्र्ाज आउने गरी कुल रू ५ अवि ३५ करोर् र्वर्भन्न बाज ज्र् बैंककरुमा र्नर्र्मि रुपमा 
पनुः लगानी गररएको छ ।    

४.२ आ.ब. २०७८/०७९ को प्रथम दि मर्कनामा वैदेजिक रोजगार बोर्िवाट सम्पाददि कार्िकरु
  
वैदेजिक रोजगारमा सरलग्न नेपाली कामदार िथा र्िनका पररवारको र्कि एवर कल्र्ा का लार्ग 
िोर्कए बमोजजमका आर्थिक सकार्िा सम्बन्त्िी सेवा प्रवाक र गन्त्िव्र् मलुकुमा कामदारको 
सामाजजक सरुक्षाका लार्ग गररएको पकलकदमीको िरुुवािका र्कसावले आ.ब. २०७८÷०७९ को 
प्रगर्ि अपेजक्षि रुपमा उपलब्िीमूलक रकेको छ । र्स आ.ब.मा बोर्ि सजचवालर्बाट सम्पन्न 
मकत्वपू ि गर्िर्वर्िकरु सरके्षपमा देकार् बमोजजम रकेका छन ्– 

 
४.२.१ सजचवालर्बाट प्रदान गररन ेआर्थिक सकार्िालाइ अनलाइन प्र ालीबाट सरचालन 

 वैदेजिक रोजगारीको क्रममा मतृ्र् ुवा अरगभरग कुाँदा बोर्िबाट र्नर्मानसुार प्रदान गररने आर्थिक 
सकार्िाका लार्ग स्थानीर् िकसाँगको समन्त्वर्मा अनलाईन प्र ालीबाट र्सिै पीर्र्ि वा मिृक 
कामदारको नजजकको ककदारको बैक खािामा भिुानी गने िथा बोर्िबाट प्रदान गररने अन्त्र् 
सेवाकरु समेि अनलाईन प्र ालीमाफि ि प्रवाक गने कार्ि र्स आ.ब. बाट औपचाररक रुपमै 
िरुुवाि गररएको छ । 

 आ.ब. २०७८÷०७९ को प्रथम दि मर्कनासम्ममा श्रम स्वीकृर्ि र्लई वैदेजिक रोजगारीमा 
गएका कामदारकरू मध्रे् मतृ्र् ुभएका ३५ मर्कला र १,२२३ परुुर् गरी कूल १,२५८ जना 
नेपाली श्रर्मककरुका नजजकको ककदारलाई बोर्ि सजचवालर्बाट र्नर्मानसुार कूल रु. ७५ 
करोर् ३३ लाख ९९ कजार आर्थिक सकार्िा प्रदान गररएको छ । उि सरख्र्ामध्रे् आ.ब. 
२०७८÷०७९ को १० मर्कनासम्ममा २५ जना मर्कला र ७१९ जना परुुर् गरी कूल 
७४४ जनाको मतृ्र् ुभएको ि्र्ाङ्क छ ।  

 १७४ परुुर् िथा १६ मर्कला गरी कूल १९० जना र्बरामी एवर अरगभरग भएका श्रर्मकलाई 
स्वास््र् उपचार खचि÷क्षर्िपूर्िि वापि कूल रु. ७ करोर् ८२ लाख ४७ कजार रुपैर्ााँ प्रदान 
गररएको छ भन े वैदेजिक रोजगारमा सरलग्न कामदारको पररवारका ७ जना सदस्र्लाई 
स्वास््र् उपचार खचि वापि र्नर्मानसुार रु ३ लाख ३० कजार रुपैर्ा प्रदान गररएको छ ।  

 वैदेजिक रोजगारीको क्रममा कोर्भर्–१९ सरक्रम का कार  रोजगारीकै क्रममा मतृ्र् ुभएका 
र सोकी मलुकुमा नै अन्त्त्रे्र्ष्ट गररएका ३८ मिृकका ककवालालाई बोर्िको र्न िर्ानसुार प्रर्ि 
पररवार थप रु ५० कजार सान्त्त्वना राकि वापि कूल रु. १९ लाख प्रदान गररएको छ ।  
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 २५ मर्कला र ६३६ परुुर् गरी कूल ६६१ मिृक कामदारको िवको लार्ग र्नःिलु्क िव 
वकान सेवा उपलब्ि गराईएको छ । र्स कार्िका लार्ग २ करोर् १२ लाख ६७ कजार 
खचि भएको छ । 

 पूविप्रस्थान अर्भमखुीकर  िार्लम र्लएका १०३१ जना मर्कला कामदारलाइि सजचवालर्बाट 
र्नर्मानसुार सािसर् रुपैर्ााँ िोिभनाि गररएको छ ।  

 वैदेजिक रोजगारीको क्रममा मतृ्र् ु िथा अरगभरग भएका श्रर्मक पररवारकरु मध्रे् ३३ 
जजल्लाका १४८१ जना बालबार्लकाकरुलाई र्नर्मानसुार छारवृजत्त सकर्ोग प्रदान गने गरी 
र्न िर् भएको छ भने थप र्नवेदनकरु उपर छानवीन गने कार्िलाई र्नरन्त्िरिा ददईएको छ । 

 मतृ्र् ु वा अरगभरग भए वापि प्रदान गररने आर्थिक सकार्िाका लार्ग र्नवेदन ददने म्र्ाद 
गजुिएको कार  िोर्कए बमोजजमको रकम नपाउने कामदार वा र्िनका पररवारका लार्ग 
वैदेजिक रोजगार र्नर्मावली, २०६४ (पााँचौ सरिोिन) को र्नर्म (२८) को उपर्नर्म (६) 
बमोजजम राकि स्वरुप रु २५ कजार प्रदान गररन े व्र्वस्था छ । स्थानीर् िकमाफि ि ्
अनलाईन प्र ालीको प्रर्ोग गरी र्नवेदन ददन सर्कन े र र्नर्मानसुार पाउने रकम पीर्र्ि 
कामदार एवर पररवारका नजजकका ककदारको खािामा र्सिै पठाउन सर्कन े व्र्वस्था 
कार्ािन्त्वर्नमा आए पश्चाि र र्सबारे स्थानीर् िकमा व्र्ापक प्रचारप्रसार भएपर्छ उल्लेजखि 
रकम कै लार्ग पर्न स्थानीर् िकमाफि ि र्नवेदन ददन ेसरख्र्ामा उल्लेखनीर् रुपमा वृर्द्ी भएको 
छ । चालू आ.ब. को दि मर्कनामा अनलाईन प्र ालीमाफि ि र्नवेदन ददन े१५६ पररवारको 
नजजकको ककदारलाइ रू २५ कजारका दरले जम्मा रु ३९ लाख रकम भिुानी गररएको  
छ ।  

 
४.२.२ अलपर कामदारकरूको उद्वार िथा राकि र सामाजजक सरुक्षाको पकल 

 वैदेजिक रोजगारीको क्रममा फौजदारी अर्भर्ोग लागेका ३ जना नेपाली कामदारको काननुी 
प्रर्िरक्षाका लार्ग मलेर्सर्ाजस्थि नेपाली दूिावासको र्सफाररसका आिारमा ८ लाख ९० 
कजार ६३० रुपैर्ााँ र र्एुइमा २ जना श्रर्मकको काननुी प्रर्िरक्षाका लार्ग ९ लाख ३० 
कजार परराि मन्त्रालर् माफि ि ्सम्बजन्त्िि दूिावासमा पठाईएको छ । 

 ओमानजस्थि नेपाली दूिावासको अनरुोिका आिारमा सरुजक्षि गकृको सञ्चालन प्रर्ोजनको 
लार्ग रु ५ लाख रकम पेश्की उपलव्ि गराइएको छ ।  

 र्वर्भन्न मलुकुकरुमा र्वर्वि कार ले मतृ्र् ु भै अलपर परेका ३२ जना नेपाली कामदारको 
िव नेपाल ल्र्ाउन कूल रु १ करोर् ६ लाख खचि भएको छ ।  

 वैदेजिक रोजगारीको र्सलर्सलामा गम्भीर प्रकृर्िको र्वरामी भएर वा कोर्भर्–१९ लगार्ि 
अन्त्र् कार  अलपर परेका ७८३ जना कामदारको उर्द्ार गररएको छ । र्सरी उद्दार गने 
क्रममा कवाइ र्टकट, क्वारेन्त्टाइन, स्थानीर् र्ािार्ाि एवर र्प.र्स.आर. लगार्िका कार्ि 
प्रर्ोजनको लार्ग रु २० लाख रुपैर्ााँ खचि भएको छ । 

 मलेर्सर्ा, साउदी अरव, किार, र्.ुए.ई. जस्िा बढी सरख्र्ामा नेपाली कामदार कार्िरि 
मलुकुकरुमा समस्र्ामा परेका श्रर्मककरूको सकर्ोगका लार्ग सम्बजन्त्िि देिका नेपाली 
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दूिावासकरुमा जनसम्पकि  सकार्क कमिचारी व्र्वस्थापन प्रर्ोजनका लार्ग रू ७० लाख 
रुपैर्ााँ पेश्की उपलव्ि गराइएको छ । 

 वैदेजिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रर्मककरुलाई सूचना, परामिि लगार्ि अन्त्र् आवश्र्क 
सकार्िा प्रदान गने उद्दशे्र्ले काठमार्ौको अन्त्िरार्िर् र्वमानस्थलमा सूचना िथा सकार्िा 
कक्ष सञ्चालन गने कार्िलाई र्नरन्त्िरिा ददईएको छ भने चालू आ.ब. मा भैरकवाजस्थि नर्ााँ 
अन्त्िरािर्िर् र्वमानस्थलमा समेि र्ो सेवा र्वस्िार गररएको छ । र्स्िैगरी सोकी प्रकृर्िको 
सेवा राकदानी िथा कन्त्सलुर सेवा र्वभागबाट समेि प्रवाक गररदै आएको छ । र्स कार्िका 
लार्ग र्वश्वर्वद्यालर्मा स्नात्तक िकमा अध्र्र्नरि र्वद्याथीकरूलाइ इन्त्टनिजिप अध्र्र्न सकर्ोग 
कार्िक्रम अन्त्िगिि ३ मर्कला र ३ परुुर् गरी जम्मा ६ जना र्वद्याथीकरूलाइ छनौट गरी 
पररचालन गररएको छ । 

 मलेर्सर्ा सरकारको सामाजजक सरुक्षा सम्वन्त्िी कार्िक्रममा आवर्द् भएका नेपाली श्रर्मककरू 
मध्रे् कार्िस्थल दघुिटना र कार्ि समर् र्भर मतृ्र् ु भएका १७ जना श्रर्मक िथा र्िनका 
पररवारलाइ मलेर्सर्ाको Social Security Organization(SOCSO) बाट र्नर्मानसुारको 
क्षर्िपूर्िि/आर्थिक सकार्िा रकम उपलव्ि गराउन सकजजकर  गररएको छ । 

 
४.२.३ पनुः एकीकर  कार्िक्रम 

 कोर्भर्को िेस्रो लकरका कार  केकी समर्का लार्ग गररएको लकर्ाउन र पनुःएकीकर  
सम्वन्त्िी काननुको अभावमा अपेक्षा गरे अनरुुप कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा समस्र्ा रह्यो । 
र्द्यर्प वैदेजिक रोजगारीबाट फर्कि एका र स्वदेिमा नै स्वरोजगार कनु चाकनेकरुलाई लजक्षि 
गरी िनकुाँ, स्र्ाङजा, जजरी र दाङ जजल्लाकरुमा ११८ मर्कला र २७२ परुुर् गरी कूल ३९० 
जनालाई र्वत्तीर् साक्षरिा िार्लम समेि सञ्चालन गररएको छ । र्सका लार्ग सम्बजन्त्िि 
जजल्लामा रार्िर् बाज ज्र् बैंक, कृर्र् र्वकास बैंक लगार्ि र्नजी के्षरका बैंककरु साँग समेि 
सककार्ि गररएको छ ।    

 
४.२.४ पूविप्रस्थान अर्भमजुखकर  िार्लम  

 सम्वर्द् सरोकारवालाकरूको मााँगका आिारमा पूवि प्रस्थान अर्भमजुखकर  िार्लम सम्वन्त्िी थप 
१४९ जना प्रजिक्षक उत्पादन गने उद्देश्र्ले प्रदेिस्िरमा नै प्रजिक्षक प्रजिक्ष  कार्िक्रम 
सम्पन्न गररएको छ ।  

 वैदेजिक रोजगारीमा जाने नपेाली श्रर्मककरुलाई देिगि जानकारी ददने उद्देश्र्ले र्वर्भन्न १० 
वटा देिकरुको देिगि जानकारीमूलक पजुस्िकाकरुको छपाई गरी र्विर  गररएको छ । 

 अर्भमखुीकर  िार्लमलाई प्रभावकारी बनाउन देिगि श्रव्र् िथा दृश्र् िार्लम सामग्री समेि 
उत्पादन गरी िार्लम मागिदििनका आिारमा र्सको प्रर्ोग गने गरी र्विर  गररएको छ । 

 पूवि प्रस्थान अर्भमखुीकर  िार्लमलाई थप प्रभावकारी बनाउने र र्सका लार्ग िार्लम 
प्रदार्क सरस्थाकरुको गनुासो सनुवुाई गरी उजचि मागकरुको सम्बोिन गने उद्देश्र्ले 
अन्त्िरर्क्रर्ा छलफल कार्िक्रम सम्पन्न भएको छ ।  
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 बोर्िको सजचवालर्बाट नमूना परीक्ष को रूपमा पूवि प्रस्थान अर्भमखुीकर  िार्लम सञ्चालन 
गने कार्िको समेि िरुूवाि गररएको छ । र्सका लार्ग चालू आ.ब. मा स्वीकृि कार्िक्रम 
अनसुार बोर्ि सजचवालर् अन्त्िगिि एउटा सरु्विा सम्पन्न नमूना िार्लम कलको र्नमाि  समेि 
गररएको छ । मर्कला कामदारलाइ पूवि प्रस्थान अर्भमखुीकर  िार्लम र्लए वापिको िलु्क 
र्नर्मानसुार सजचवालर्बाट िोिभनाि गररने रकमबाट व्र्वस्थापन गने गरी पर्कलो चर मा 
जोर्िनमा गामेन्त्ट कम्पनीमा काम गनि जान े२6 जना मर्कला कामदारकरूलाइ नर्ााँ पाठ्यक्रम 
अनसुार दइु ददन े देिगि अर्भमखुीकर  िार्लम प्रदान गररएको छ भने र्सलाइ र्नरन्त्िरिा 
ददने गरी काम अगार्ी बढाइएको छ । 

 

४.२.५ र्नःिलु्क सीप िार्लम सञ्चालन 
 वैदेजिक रोजगारबाट फर्कि एका वा जान चाकने दवैु पक्षलाई लजक्षि गरी सािै प्रदेिमा 

र्स.टी.ई.भी.टी. का १६ वटा आरर्गक जिक्ष  सरस्थाकरुसाँग सम्झौिा गरी र्वर्भन्न १८ वटा 
रोजगारमूलक सीप र्वर्र्करुमा र्निलु्क एक मर्कने सीप िार्लम सरचालन भइरकेको छ ।  

 चालू आ.ब.मा १० कजार जनालाई र्निलु्क रोजगारमूलक सीप िार्लम ददने लक्ष्र् रकेको भए 
िापर्न कोर्भर् लगार्िका समस्र्ाका कार  ७,३६० जनालाई िार्लम प्रदान गने गरी 
सम्झौिा गररएकोमा प्रथम दि मर्कनामा ४,९२९ जनाले सफलिापूविक िार्लममा सकभागी 
भएका छन ्।  

 र्नःिलु्क िार्लममा सकभागी भई सफलिापूविक िार्लम सम्पन्न गने प्रजिक्षाथीकरुले रार्िर् 
सीप परीक्ष  सर्मर्िबाट र्लईने सीप परीक्ष मा सकभागी भई सफल भएमा सीप परीक्ष  
वापिको िलु्क समेि सजचवालर्बाट िोिभनाि गने गरी सम्बर्द् जिक्ष  सरस्थाकरुसाँग सम्झौिा 
गररएको छ । 

 र्नःिलु्क सीप िार्लममा सकभागीकरूको सीप पररक्ष  गदाि 67 प्रर्िििले रार्िर् सीप 
पररक्ष  सर्मर्िको िक १ वरावरको प्रमा पर प्राप्त गनि सफल भएका छन ्। 

 गि वर्िको िार्लमको समीक्षा गरी आगामी वर्िमा र्नःिलु्क रोजगारमूलक सीप िार्लमलाई 
प्रभावकारी िथा नर्िजामखुी कनुे गरी कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाउन अपनाउन ु पने थप र्वर्ि एवर 
प्रकृर्ाबारे गकन छलफल गरी टुरगोमा पगु्न िार्लममा सककार्ि गरेका जिक्ष  सरस्थाका प्राचार्ि 
लगार्ि िार्लम फोकल पसिनकरुसाँग एक ददने समीक्षा गोष्ठी समेि सम्पन्न भएको छ ।   

  
४.२.६ सरुजक्षि वैदेजिक रोजगारीका लार्ग र्नर्र्मि सूचना िथा परामिि सेवा प्रवाक 

 स्वीस सरकारसाँगको दद्वपक्षीर् सम्झौिा अन्त्िगिि बोर्ि सजचवालर्बाट सञ्चार्लि रार्िर् 
आप्रवासन स्रोि केन्त्द्रमाफि ि स्थानीर् िकमा आप्रवासी स्रोि केन्त्द्रकरुलाई प्रभावकारी रुपमा 
पररचालन गने कामको थालनी भएको छ । र्सका लार्ग सजचवालर्मा एक जना रार्िर् 
आप्रवासन स्रोि केन्त्द्र अर्िकृि र प्रदेि स्िरमा समन्त्वर् र सकजजकर का लार्ग ४ जना 
कार्िक्रम अर्िकृिकरुलाई पररचालन गररएको छ । आप्रवासी स्रोि केन्त्द्र (सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन) कार्िर्वर्ि, २०७८ र्मर्ि २०७८।१०।१६ गिे मन्त्रालर्बाट स्वीकृि भई 
कार्ािन्त्वर्नमा गने र्सलर्सलामा स्थानीर् िकमा सञ्चालन भईरकेका आप्रवासन स्रोि 
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केन्त्द्रकरुलाई बोर्िमा सूजचकर को प्रकृर्ा अगार्र् बढाउन स्थानीर् िककरुलाई साविजर्नक 
सूचनामाफि ि आग्रक गररएको छ भने प्राप्त र्नवेदन अनसुार स्रोि केन्त्द्रकरुलाई सूचीकर  गने 
कार्िको थालनी भैसकेको छ । र्स अन्त्िगिि पर्कलो चर मा 23 वटा सूचना केन्त्द्रकरुलाई 
सूचीकर  गरीएको छ ।    

 कल सेन्त्टरको सेवा प्रवाकमा थप प्रभावकाररिा ल्र्ाउने उद्देश्र्ले माननीर् मन्त्रीस्िरीर्  
र्न िर्ानसुार वोर्ि सजचवालर्मा रकेको कल सेन्त्टरलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गने गरी 
बोर्िको सजचवालर्बाट मन्त्रालर्मा नै पनुः स्थानान्त्िर  गररएको छ । कल सेन्त्टरमा 
मन्त्रालर् िथा मन्त्रालर् मािकिका सबै र्नकार्करुसाँग सम्बजन्त्िि र्वर्भन्न जजज्ञासा, गनुासाकरु, 
सझुाव लगार्ि कूल ४०,१३४ जना सेवाग्राकीकरुबाट सम्पकि  भएकोमा १५,७७२ जनाको 
समस्र्ा सम्बजन्त्िि र्नकार्बाट सम्बोिन गररएको, ११० वटा प्रिोिन वा अनसुन्त्िानको 
क्रममा रकेको, १६३ वटा कारवाकीको प्रकृर्ामा रकेका छन ् भन े १६४ वटा गनुासाकरु 
फछौट कनु वााँकी रकेका छन।् 

 नेपाल टेर्लर्भजन र रेर्र्र्ो नेपाल लगार्िका सरचार माध्र्मकरू माफि ि सरुजक्षि वैदेजिक 
रोजगार सम्बन्त्िी सूचनामूलक सन्त्देि सामग्री साप्तार्कक रुपमा उत्पादन र प्रिार  गररदै 
आएको छ । नेपाल टेर्लर्भजनले केन्त्द्रबाट कनु े र्नर्र्मि साप्तार्कक प्रिार का अर्िररि 
ईटकरी िथा कोकलपरु प्रिार  केन्त्द्रबाट समेि साप्तार्कक कार्िक्रम र्निलु्क रुपमा प्रिार  
भईरकेको छ भने कार्िक्रमलाई फेसबकु माफि ि लाईभ गने िथा रू्ट्युब माफि ि समेि सबैले 
केनि र्मल्ने गरी आवश्र्क व्र्वस्था गररएको छ । र्स्िै गरी रेर्र्र्ो नेपालले केन्त्द्रीर् प्रिार  
नेपाली भार्ामा र बददिवासबाट कनुे के्षरीर् प्रिार  केन्त्द्रबाट मैर्थली भार्ामा साप्तार्कक 
कार्िक्रम र्नर्र्मि रुपमा प्रिार  भईरकेको छ ।  

 कोर्भर्–१९ लाइ लजक्षि गरी सचेिनामूलक सूचना िथा श्रव्र्–दृष्र् सामग्रीकरु, पूवि प्रस्थान 
अर्भमखुीकर  िार्लम र रोजगारमूलक सीप िार्लमका लार्ग उत्प्ररे ा जगाउने गीर्ि 
सन्त्देिकरु, श्रव्र्–दृष्र् सामग्रीकरु, देिगि जानकारीमूलक अध्र्र्न सामग्रीकरु, घरेल ु
कामदारलाई उपर्ोगी कनु े सामग्रीकरु, फर्कि एका कामदारको पनुःस्थापनासरग सम्बजन्त्िि 
सचेिनामूलक सामाग्रीकरु लगार्ि र्नर्र्मि वार्र्िक प्रगर्ि र्ववर  िथा देिगि गोजी पजुस्िका 
आददको र्नमाि ÷उत्पादन िथा प्रसार ÷र्विर  गररएको छ । वैदेजिक रोजगारीमा सरलग्न 
कामदार िथा र्िनका पररवारका लार्ग आवश्र्क र्ी जानकारीमूलक सूचना िथा सन्त्देिकरु 
स्थानीर् िकमा रकेका र्वर्भन्न सञ्चार माध्र्मकरु, आप्रवासन स्रोि केन्त्द्रकरु, श्रम कल सेन्त्टर, 
रार्िर् आप्रवासन स्रोि केन्त्द्र र वोर्ि सजचवालर्को आर्िकाररक वेवसाईट÷सामाजजक 
सञ्जालमाफि ि ्समेि र्नर्र्मि रुपमा प्रचार प्रसार कुाँदै आएको छ । 

 बोर्ि सजचवालर्मा र्र्जजटल नागररक बर्ापर र कोर्र्ङ्गबोर्ि माफि ि सेवाग्राकीलाई सूचना प्रवाक 
गररएको छ भने राकदानी र्वभाग एवर काठमार्ौ र भैरकवा र्वमानस्थलमा समेि र्र्जजटल 
कोर्र्िङ बोर्ि िथा टेर्लर्भजनमाफि ि सरुजक्षि वैदेजिक रोजगार प्रकृर्ाबारे सचेिनामूलक 
सन्त्देिकरु प्रवाक गररएका छन ्। र्सका साथै बोर्िबाट प्रदान गररन ेसेवाकरु र र्ी सेवा प्राप्त 
गने प्रकृर्ाका सम्बन्त्िमा सेवाग्राकीकरुलाई ससूुजचि गने उद्दशे्र्ले १५६ वटा पार्लकाकरुमा 
सञ्चार्लि सूचना केन्त्द्रकरुलाई फ्लेक्स र्सट र्विर  गररएको छ ।  
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 प्रत्रे्क वर्ि र्र्सेम्बर १८ का ददन मनाईने अन्त्िरािर्िर् आप्रवासी कामदार ददवस र्स वर्ि 
पर्न सप्ताकव्र्ापी रुपमा र्वर्वि कार्िक्रमकरु सर्कि मनाउने र्सर्लसलामा मन्त्रालर्का 
सजचवज्रू्को अध्र्क्षिामा गदठि मूल समारोक सर्मर्िको सजचवालर्को रुपमा बोर्िले 
आवश्र्क समन्त्वर् िथा सकजीकर  गरेको छ । वैदेजिक रोजगारीको क्षेरमा र्क्रर्ािील 
सरकारी, र्नजी के्षर, गैरसरकारी, सरचार माध्र्म लगार्ि अन्त्र् सवै सरोकारवालाकरुको 
सकभार्गिामा र्ो ददवस स्थानीर् िकदेजख केन्त्द्रसम्म कोर्भर्–१९ समेिलाई ध्र्ानमा राखी 
र्वर्भन्न सचेिनामूलक कार्िक्रमकरुको आर्ोजना गरी सम्पन्न गररएको छ । 

 

४.२.७ नीर्ि र्नर्मकरुको पनुरावलोकन/पररमाजिन 
 र्मर्ि २०७७ मरर्सर ९ र १० गिे सम्पन्न बोर्ि बैठकका र्न िर्ानसुार सजचवालर्बाट िर्ार 

पाररएको Foreign Employment Welfare Information Management System (FEWIMS) 
कार्ािन्त्वर्न गनि वैदेजिक रोजगार कल्र्ा कारी सूचना प्र ाली (सरचालन िथा व्र्वस्थापन) 
कार्िर्वर्ि, २०७8 को मन्त्रालर्बाट स्वीकृि भै कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईएको छ ।  

 आप्रवासी स्रोि केन्त्द्र (सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन) कार्िर्वर्ि, २०७८ र्मर्ि 
२०७८।१०।१६ गिे मन्त्रालर्बाट स्वीकृि भई कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईएको छ । 

 वैदेजिक रोजगारबाट समस्र्ामा परी फर्कि एका नेपाली कामदारकरुका लार्ग पनुःएकीकर  
कार्िक्रम (सरचालन िथा ब्र्बस्थापन) कार्िर्वर्ि, २०७७ स्वीकृर्िका लार्ग श्रम, रोजगार िथा 
सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालर्मा र्सफाररस भएकोमा मन्त्रालर्को िफि बाट र्नदेजिकाको रुपमा 
पररमाजिन गरी नेपाल सरकार, मन्त्रीपररर्दमा स्वीकृर्िका लार्ग पेि गररएको छ । 

 बोर्िको र्मर्ि २०७७।१२।४ को र्न िर्ानसुार सजचवालर्का कार्िकारी र्नदेिकको 
सरर्ोजकत्वमा गदठि कार्िदलबाट िर्ार पाररएको बोर्िको नर्ााँ कार्ि सञ्चालन र्नदेजिकाको 
मस्र्ौदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृर्िका लार्ग श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरुक्षा 
मन्त्रालर्मा र्सफाररस सर्कि पेि गररएको छ भने मन्त्रालर्को िफि बाट आवश्र्क पररमाजिन 
सर्कि मजन्त्रपररर्दमा स्वीकृर्िका लार्ग पेि गनि आवश्र्क िर्ारी गररएको छ ।  

5. कार्ािन्त्वर्न कनु नसकेका कार्िक्रमकरु िथा कार करु 
वैदेजिक रोजगारीको र्सलर्सलामा कोर्भर्–१९ लगार्िका कार  समस्र्ामा परी फर्कि एका नेपाली 
कामदारकरुलाई सामाजजक एवर आर्थिक पनुःएर्ककर  गने उद्देश्र्ले सजचवालर्बाट िर्ार 
पाररएको पनुःएर्ककर  कार्िर्वर्िको अभावमा पू ि रुपमा कार्ािन्त्वर्न कनु सकेन । र्द्यर्प 
पनुःएर्ककर  कार्िक्रम अन्त्िगिि फकेकाकरुलाई र्नःिलु्क रोजगारमूलक सीप िार्लम, र्नःिलु्क 
सीप परीक्ष , र्वत्तीर् साक्षरिा लगार्िका कार्िक्रमकरु सञ्चालन गररएका छन ् । र्स्िैगरी 
कामदारकरुको स्वास््र् लगार्िका अवस्था बझु्ने उद्देश्र्ले स्वीकृि भएको वैदेजिक अध्र्र्न 
भ्रम  कार्िक्रम कोर्भर्का कार  कार्ािन्त्वर्न कनु सकेन । र्स्िैगरी वैदेजिक रोजगार 
व्र्वसार्ीकरुको र्कि, कल्र्ा  र सरस्थागि क्षमिा अर्भवरृ्िसम्बन्त्िी कार्िक्रम समेि र्वर्वि कार  
सम्पन्न कनु सकेन । 
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६. प्रमखु समस्र्ा िथा चनुौिीकरु 
६.१  काननुी िथा नीर्िगि  

 वैदेजिक रोजगार बोर्िको कार्िसञ्चालन र्नदेजिका र पनुःएकीकर  सम्वन्त्िी कार्िर्वर्ि समर्मै 
स्वीकृि कनु नसक्दा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा समस्र्ा भएको छ । 

 स्पष्ट कानूनको अभावमा कोमाको र्वरामीलाई नेपाल ल्र्ाई उपचार गनि र काननुी प्रर्िरक्षामा 
समस्र्ा देजखएको छ । 

 बोर्ि बैठकबाट स्वीकृि बार्र्िक बजेट कार्ािन्त्वर्न गने सम्बन्त्िमा बोर्ि सजचवालर्लाई 
आर्थिक कार्िका लार्ग अजख्िर्ारी नकुाँदा पटक पटक बोर्ि बैठकबाट नै र्न िर् गराउन ुपदाि 
सेवा प्रवाकमा समस्र्ा देजखएको छ । 

६.२  अन्त्िर र्नकार् समन्त्वर्  
 र्वदेिजस्थि सम्बजन्त्िि र्नर्ोगसाँगको समन्त्वर्मा समस्र्ा रकेको छ । खासगरी वैदेजिक 

रोजगारीमा गएका नेपाली श्रर्मककरूको सरख्र्ा िेरै भएका केकी मलुकुका दूिावासमा श्रम 
सकचारीको व्र्वस्था कनु नसक्दा कामदारको उद्दार िथा मिृक कामदारको िव समर्मा 
ल्र्ाउन समस्र्ा देजखएको छ ।  

 बोर्िबाट कल्र्ा कारी कार्िका लार्ग र्वर्भन्न देिमा रकेका नेपाली र्नर्ोगकरूमा उपलव्ि 
गराइएको पेश्की रकमको म.ले.प. कदुा औल्र्ाइएको वेरूज ुरकम र्नर्ोगकरूबाट  समर्मा नै 
से्रस्िा प्राप्त नकनुाले फछौट कनु सकेको छैन।  

 र्नर्ोग र बोर्ि सजचवालर् र्वच र्नर्र्मि रूपमा छलफल िथा अन्त्िर्क्रि र्ा नकनुाले अलपर 
कामदारकरूको उद्दार कार्िमा समस्र्ा पने गरेको छ । 

 
६.३  जनिजि व्र्वस्थापन  

 बोर्िको जजम्मेवारी र्वस्िार कुाँदै गएको िर सजचवालर्मा कार्िबोझको िलुनामा जनिजि 
अपर्ािप्त रकेको । 

 बोर्िको सजचवालर्वाट सम्पाददि कार्ि सरवेदनजिल र अत्र्ावश्र्क प्रकृर्िका रकेको कार  
कमिचारी जनुसकैु समर्मा पर्न पररचार्लि कनुपुने अवस्था रकेको िर कार्िप्रकृर्िको िलुनामा 
कुनै र्कर्समको थप प्रोत्साकन सरु्विा नकुाँदा कमिचारीलाइ र्टकाई राख्न समस्र्ा रकेको । 

 
६.४ स्रोि सािन  

 बोर्ि सजचवालर्को आफ्नै प्रिासर्कर् भवन नभएको ।  
 सीपिार्लम र अर्भमजुखकर  िार्लम लगार्िका कार्िक्रमको स्थलगि अनगुमनका लार्ग 

उपरू्ि सवारी सािनको अभाव भएको । 
 

७.  नपेाल सरकारको नीर्ि र प्राथर्मकिा 
 प्रत्रे्क नेपाली नागररकलाई रोजगारीको छनौट गनि पाउने सरवैिार्नक कक प्राप्त छ । वैदेजिक 

रोजगारलाई सरुजक्षि, मर्ािददि, व्र्वजस्थि र िोर् मिु बनाउन र्स के्षरको र्नर्मन र व्र्वस्थापन 
गने िथा वैदेजिक रोजगारीबाट आजिन भएको पूाँजी, सीप, प्रर्वर्ि र अनभुवलाई स्वदेिमा 
उत्पादनमूलक के्षरमा लगाउन प्रोत्साकन गने सरवैिार्नक व्र्वस्था रकेको छ । र्ो व्र्वस्थाको 
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ममिलाई आत्मसाि गदै बाध्र्ात्मक वैदेजिक रोजगारीलाई न्त्रू्नीकर  गने, न्त्रू्निम ् सीपर्िु 
जनिजिलाई पू िरुपमा ससूुजचि एवर सचेि बनाएर मारै वैदेजिक रोजगारीमा पठाउने र प्राप्त कनु े
सीपर्िु जनिजि िथा र्वप्ररे् लाई राि र्नमाि मा उपर्ोग गने नीर्ि राज्र्ले र्लएको छ । 

आ.ब. ०७९÷८० को बजेट विव्र्को वदुा नर. १२६ देजख १३४ सम्म श्रम िथा रोजगारको 
र्वर्र्मा उल्लेख भए अनसुार सबै बेरोजगार र्वुाको र्ोग्र्िा, क्षमिा र सीप समेि झजल्कने गरी 
ि्र्ााँक अद्यावर्िक गररन,े सरघ प्रदेि र स्थानीर् सरकारको सककार्िमा सीपमूलक व्र्वसार्र्क 
िार्लम सञ्चालन गने एवर सीपर्िु व्र्जिको ि्र्ााँक अद्यावर्िक गने, सािै प्रदेिमा बकउुद्देश्र्ीर् 
िार्लम केन्त्द्र स्थापना गने जस्िा मकत्वपू ि कार्िक्रमकरु समावेि भएका छन ्। र्सैगरी वैदेजिक 
रोजगारीमा रकेका नेपाली नागररकले प्राप्त गदै आएको सेवालाई अनलाइन प्र ालीबाट प्रवाक गने, 
टेर्लमेर्र्र्सन सेवा प्रदान गने र उनीकरुलाई उत्पादनमूलक के्षरमा लगानीका लार्ग सजञ्चि कोर् 
स्थापना गने कार्िक्रमका साथै वैदेजिक रोजगारमा रकेकाकरुलाई समेि सामाजजक सरुक्षा 
र्ोजनाकरुमा क्रमिः आवर्द् गदै लैजान ेकार्िक्रम बजेटमा समेर्टएको छ । उि आ.ब. मा 
सकरु्लर्िपू ि ऋ लाई पर्न सरकारले र्नरन्त्िरिा ददन े भएको छ । वैदेजिक रोजगारबाट 
फकेकाकरुले गने व्र्वसार्लाई प्रवििन गनि च्र्ालेञ्ज फण्र्को स्थापना गरी सकरु्लर्पू ि ऋ  
प्रदान गने कार्िक्रम बजेटमा समावेि गररएको छ । र्ी कार्िक्रमकरुका साथै वैदेजिक 
रोजगारलाई सरुजक्षि, मर्ािददि बनाइने सन्त्दभिमा आवश्र्किा अनसुार सीप प्रदान गने, काल 
काठमार्ौंबाट प्रदान गररदै आएको श्रम स्वीकृर्ि सबै ठाउाँबाट अनलाइन माफि ि प्रदान गने 
कार्िक्रम सरकारको वार्र्िक बजेटमा समेर्टएको छ ।  

 स्थानीर् सरकार सरचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (थ) बेरोजगारको ि्र्ाङ्क सरङ्कलन अन्त्िगिि 
सरुजक्षि बैदेजिक रोजगारी र वैदेजिक रोजगारीमा रकेको श्रम िजिको सूचना िथा ि्र्ाङ्क 
सरङ्कलन िथा व्र्वस्थापन, रोजगार सूचना केन्त्द्रको व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन, वैदेजिक रोजगारीमा 
जाने श्रम िजिको लार्ग र्वत्तीर् साक्षरिा र सीपमूलक िार्लमको सञ्चालन, वैदेजिक रोजगारीबाट 
फकेका व्र्जिकरूको सामाजजक पनुःएकीकर  र वैदेजिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र 
उद्यमिीलिाको उपर्ोग गने र्वर्र्करू उल्लेख भएका छन ्।  
वैदेजिक रोजगारीलाइ सरुजक्षि, व्र्वजस्थि र मर्ािददि बनाउन े सन्त्दभिमा Global Forum For 

Migration and Development (GFMD), Global Compact on Safe, Orderly and Regular 

Migration (GCM), दीगो र्वकास लक्ष्र्, २०३० (S.D.G.) जस्िा अन्त्िरािर्िर् फोरमकरू र 
अबिुाबी र्ार्लग, कोलोम्बो प्रोसेस, दजक्ष  एर्सर्ाली सकर्ोग सरगठन (साकि ) जस्िा क्षरे्रर् 
फोरमकरूमा नेपाल सरकारका िफि बाट व्र्ि भएका प्रर्िबर्द्िाकरूलाइ समेि सम्बोिन गनि 
सकर्ोग प-ुर्ाउन समेि बोर्िको वार्र्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा गररएको छ ।  

 

८. वैदेजिक रोजगार बोर्िको आ.ब. २०७९।८० को वार्र्िक, नीर्ि, कार्िक्रम र बजेट  
नेपालको सरर्विान, पन्त्रौं आवर्िक र्ोजना, आ.व. २०७९÷८० को बजेट विव्र्, स्थानीर् 
सरकार सरचालन ऐन, २०७४ र वैदेजिक रोजगार ऐन, २०६४ िथा र्नर्मावली, २०६४ ले 
र्नददिष्ट गरेका काम कििव्र् एवर भरू्मका, र्वर्भन्न समर्मा गदठि कार्िदलकरुका मकत्वपू ि 
सझुावकरु िथा औपचाररक माध्र्मबाट वैदेजिक रोजगारीमा जान चाकन/ेगएका र वैदेजिक 
रोजगारीबाट फकेका नेपाली कामदार एवर र्िनका पररवारको र्कि समेिलाई केन्त्द्रर्वन्त्दमुा राखी 
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आ. व. ०७९।८० को लार्ग वैदेजिक रोजगार बोर्िको देकार् वमोजजमका उरे्द्श्र्करु प्राप्त 
गनिका लार्ग िपर्सलमा उल्लेख भए वमेजजमका बार्र्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा गररएको  
छ ।   

 
९.  वार्र्िक कार्िक्रमको उद्दशे्र् 

(क)  वैदेजिक रोजगारमा गएका कामदारको ककर्कि िथा कल्र्ा कारी कार्िको सम्वर्द्िन  
गने । 

(ख)  वैदेजिक रोजगारीमा जाने र फर्कि एका कामदारको क्षमिा अर्भवरृ्द्ी गने । 

(ग)  सरुजक्षि वैदेजिक रोजगारी सम्वन्त्िी सूचना प्रवाक गने ।  
(घ)  लजक्षि वगिका लार्ग सामाजजक सरुक्षाका कार्िक्रमकरू सरचालन गने । 

(ङ)  वैदेजिक रोजगारीबाट फर्कि एका कामदार र र्िनका पररवारको पनुःएर्ककर  गने । 

(च)  बोर्िबाट प्रवाक कनुे सेवालाइ सरल, सकज र प्रर्वर्िमैरी बनाई सिुासन प्रवर्द्िन गने ।  
 
१०.  वार्र्िक कार्िक्रमको प्राथर्मकिा  

(क)  वैदेजिक रोजगारीको क्रममा समस्र्ामा परेका नेपाली श्रर्मककरूको उद्वार िथा राकिका 
लार्ग प्रभावकारी व्र्वस्था र्मलाउने ।  

(ख) वैदेजिक रोजगारीमा जान चाकने र फर्कि एका कामदारलाइ मागका आिारमा 
रोजगारमूलक सीप िार्लम प्रदान गरी क्षमिा अर्भवृर्र्द् गने । 

(ग) सरुजक्षि वैदेजिक रोजगारीका सम्वन्त्िमा सरोकारवालाकरूमा सूचना प्रवाक माफि ि ससूुजचि 
गराउने ।   

(घ) वैदेजिक रोजगारीका क्रममा समस्र्ामा परी उद्वार गररएका नेपाली श्रर्मककरुलाई 
पनुःस्थापना गने । 

(ङ)  र्वर्भन्न कार्िक्रमकरू माफि ि वैदेजिक रोजगारीबाट फर्कि एका कामदारलाइ सामाजजक, 
आर्थिक र उद्यमिीलिा प्रवर्द्िनका माध्र्मबाट पनुःएकीकर  कार्िक्रममा सकर्ोग गने। 

(च) वैदेजिक रोजगारीमा सरलग्न नेपाली श्रर्मककरुको स्वास््र् सरुक्षालाइ ध्र्ानमा राख्दै टेली 
मेर्र्र्सन सेवा सरचालन गने साथै सामाजजक सरुक्षाका कार्िक्रममा आवद्िाका लार्ग 
आवश्र्क कार्ि गने ।  

(छ) सरुजक्षि र मर्ािददि वैदेजिक रोजगारीको प्रवर्द्िनका लार्ग अध्र्र्न/अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी 
कार्ि गने ।  

(ज)  वैदेजिक रोजगार बोर्िबाट उपलव्ि गराउने सेवालाई अनलाइन प्र ाली माफि ि ् प्रवाक  
गने । 

(झ) वैदेजिक रोजगारको के्षरमा कार्िरि सरोकारवालाकरुको सरस्थागि क्षमिा अर्भवृर्द्ी  
गने । 
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११.  उद्दशे्र् प्राप्त गनि र्लईएका कार्िनीर्िकरु 
(क)  बैदेजिक रोजगार बोर्िबाट प्रदान गररन ेआर्थिक सकार्िा लगार्िका श्रर्मक कल्र्ा कारी 

सेवाकरु प्रदेि िथा स्थानीर् िकसाँगको सककार्िमा अनलाइन प्र ालीमाफि ि ् प्रदान  
गररनेछ ।  

(ख) वैदेजिक रोजगारीको क्रममा र्वर्वि कार ले अलपर परेका कामदारको उर्द्ार िथा 
राकिका लार्ग र्वदेिजस्थि नेपाली राजदूिावासकरुसाँगको समन्त्वर् िथा सककार्िलाइ थप 
प्रभावकारी बनाइनेछ । 

(ग)  वैदेजिक रोजगारीमा जाने श्रर्मकलाइि आिारभिू रुपमा व्र्ावसार्र्क, सीपर्िु र दक्ष 
बनाउन सरकारी र र्नजी के्षरका िार्लम प्रदार्क सरस्थाकरू साँगको सककार्िमा र्निलु्क 
रोजगारमूलक सीप िार्लम सञ्चालन गररनेछ ।  

(घ)   पूविप्रस्थान अर्भमजुखकर  िार्लम सम्वन्त्िी मोवाइल एपको र्नमाि  गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाइन े
छ ।   

(ङ)  आप्रवासी श्रोि केन्त्द्र, सञ्चार माध्र्म, श्रम कल सेन्त्टर, सामाजजक सञ्जाल लगार्िको 
प्रभावकारी पररचालन एवर प्रर्ोग माफि ि सरुजक्षि, मर्ािददि एवर लाभदार्ी वैदेजिक 
रोजगारीबारे अर्भमखुीकर , सचेिनामूलक सूचना िथा परामिि सेवा प्रदान गररनेछ । 

(च) वैदेजिक रोजगारीको क्रममा समस्र्ामा परी फर्कि एका श्रर्मकलाई प्रदेि, स्थानीर् िक, 
गन्त्िव्र् मलुकु, र्वकास साझेदार, र्नजी के्षर लगार्िका सरोकारवालासाँगको सककार्िमा 
सामाजजक िथा आर्थिक पनुःएर्ककर  कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईनछे । 

(छ) र्विेर्ज्ञसाँगको समन्त्वर् र सककार्िमा वैदेजिक रोजगारीमा सरलग्न नेपाली श्रर्मककरुको 
सामाजजक सरुक्षाको पकल गररनकुा साथै श्रर्मकको िारीररक एवर मानर्सक स्वास््र् 
उपचारका लार्ग टेर्लमेर्र्र्सन सेवा प्रवाकका लार्ग अध्र्र्न गरी सरचालनमा ल्र्ाईनछे । 

(ज) र्वश्वर्वद्यालर्, प्राजज्ञक सरस्था वा दाि ृ र्नकार्साँगको सककार्िमा वैदेजिक रोजगारीसाँग 
सम्बजन्त्िि र्वर्वि सवालकरूमा अध्र्र्न गरी कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइने छ । 

(झ) वैदेजिक रोजगारसाँग सम्बर्द् र्नजी के्षर, गैर आवासीर् नेपाली सरघ, सञ्चारकमी लगार्ि 
अन्त्र् सरोकारवालाकरुसाँगको समन्त्वर् र सककार्िलाई थप सदुृढ गररने िथा सरस्थागि 
क्षमिा अर्भवृर्द्ीसम्बन्त्िी कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्मा ल्र्ाइिनेछ । 

 

१२. आ.ब. ०७९/८० का लार्ग कार्िक्रमगि खचि र्ववर  

(क) आर्थिक सकार्िा र्विर  कार्िक्रम        
क्र.सर. कार्िक्रम बजेट रकम  

१ मिृक कामदारका पररवारलाई आर्थिक सकार्िा  98 करोर् 
14 लाख २ मिृक कामदारका पररवारलाई रु ५० कजार सान्त्त्वना राकि सकार्िा  

३ अरगभरग वा गम्भीर र्वरामी भएका कामदारलाई िथा अिििा र्निािर  गरी ददइन े
आर्थिक सकार्िा  
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4 वैदेजिक रोजगार (पााँचौ सरिोिन  र्नर्मावली), २०७५  को र्नर्म  
(२८) को उपर्नर्म (६) बमोजजम प्रदान गररने आर्थिक सकार्िा  

५ कामदारका पररवारलाई र्विर  गररने स्वास््र्ोपचार सकर्ोग  

६ र्वद्यालर्स्िरमा छारवृजत्त सञ्चालन (३,५०० जना) 

७ कामदारको िव र्नजको घर ठेगानासम्म परु्ािउने  

८ वैदेजिक रोजगारीमा जान छनौट भएका मर्कलाले अर्भमखुीकर  िार्लम र्लाँदा 
र्िरेको रकम िोिभनाि  

९ र्नर्म ४६ वमोजजमको र्वर्िेज्ञ सर्मर्िको व्र्वस्थापन खचि 
 

(ख) अलपर कामदारकरूको उद्वार िथा राकि कार्िक्रम     

क्र.सर. कार्िक्रम बजेट रकम  

10 नेपाली  कामदारको कानूनी प्रर्िरक्षा (१५ लाख x २० जना) 1 करोर् 46 
लाख 5० 
कजार 

11 सरुजक्षि गकृको सञ्चालनमा सकर्ोग (७ वटा र्नर्ोग) 

12 अलपर कामदारको िव नेपाल ल्र्ाउन ेखचि  

13 वैदेजिक रोजगारीको र्सलर्सलामा अलपरमा कामदारको उर्द्ार खचि (गजम्भर 
प्रकृर्िको र्वरामी, कवाइ र्टकट लगार्िका खचि) 

14 काठमार्ौ, भैरकवा र पोखराजस्थि अन्त्िरार्िर् र्वमानस्थलमा सूचना िथा सकार्िा 
कक्षको व्र्वस्थापन  

15 नेपाली दूिावासकरुमा जनसम्पकि  सकार्क कमिचारी व्र्वस्थापन खचि 
 

(ग) र्निलु्क सीप िार्लम        

क्र.सर. कार्िक्रम बजेट रकम  

16 र्नःिलु्क अिारभिु व्र्वसार्र्क सीप र्वकास िार्लम (वैदेजिक रोजगारमा जान 
चाकाने र फर्कि एका १० कजार जना) 

20 करोर् 
28 लाख 

17 व्र्ावसार्र्क िथा सीप र्वकास िार्लम प्रर्िष्ठान सरगको सककार्िमा र्निलु्क सीप 
र्वकास िार्लम (आवासीर् 500 जना) 

18 सीप िार्लम र्लएका प्रजिक्षार्थिकरूको रोजगारी िथा उपादेर्िा अध्र्र्न  

19 सीप परीक्ष  िलु्क (१० कजार 5 सर् जना) 

20 सीप िार्लम प्रदार्क सरस्थाको पूवाििार र्नरीक्ष /अनगुमन 

21 सीप िार्लम प्रदार्क सरस्थाकरुलाई अनजुिक्ष /अन्त्िरर्क्रर्ा/समीक्षा (२ पटक) 

22 पेिागि सीप िथा व्र्वसार्जन्त्र् स्वास््र् सम्वन्त्िी िार्लम (र्नमाि  के्षरका सीप 
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िार्लम र्लइरकेका 500 जना प्रजिक्षार्थिकरूलाइ)  

23 सीप िार्लम सरचालन कार्िर्वर्ि र घरेल ुकामदार पाठ्यक्रममा  समार्ानकुुल 
सरिोिन िथा पररमाजिन  

 

(घ) वैदेजिक रोजगार सम्वन्त्िी अर्भमखुीकर      

क्र.सर. कार्िक्रम बजेट रकम  

24 अर्भमजुखकर  िार्लम मोवाइल एप र्नमाि  97 लाख 

25 देिगि श्रव्र् दृष्र् िार्लम सामग्री र्वकास िथा र्विर  (१० वटा) 

26 अर्भमखुीकर  सरस्थाकरुको पूवाििार र्नरीक्ष  िथा अनगुमन खचि 

27 मर्कलाकरुको लार्ग र्निलु्क देिगि अर्भमखुीकर  व्र्वस्थापन 

28 देिगि जानकारीमलुक गोजी पजुस्िका पनुरावलोकन िथा पररमाजिन 

29 अर्भमजुखकर  िार्लम सम्वन्त्िी प्रजिक्षक प्रजिक्ष  िार्लम 
 
(ङ)  वैदेजिक रोजगारी सम्वन्त्िी सूचना िथा परामिि     

क्र.सर. कार्िक्रम बजेट रकम  

30 आप्रवासी स्रोि केन्त्द्रको सरस्थागि क्षमिा अर्भवृर्द्ी िथा पररचालन खचि (MRC 

Guideline को स्थार्नर् िक लाई अर्भमखुीकर , NMRC Database 

(अध्र्ावर्िक/स्िरोन्नर्ि, अन्त्िर्क्रि र्ा, छलफल, बैठक आदी) 

2 करोर् 52 
लाख 5० 
कजार 

31 श्रम कल सेन्त्टर व्र्वस्थापन िथा सरचालन 

32 सरुजक्षि वैदेजिक रोजगार सम्बन्त्िी पाजक्षक टेर्लर्भजन कार्िक्रम उत्पादन र 
प्रिार  

33 वैदेजिक रोजगार सम्वन्त्िी रेर्र्र्ो कार्िक्रम  

34 वैदेजिक रोजगार सम्बन्त्िी सन्त्देिमूलक सामाग्री र्नमाि , प्रकािन िथा प्रिार ) 

35 वैदेजिक रोजगार सम्बन्त्िी ब्रोर्सर्र/फ्र्ाक्टर्सट/प्रर्िवेदन लगार्ि ऐन काननु 
आदद सामग्रीको छपाई िथा र्विर  

36 गन्त्िव्र् मलुकुको श्रम कानून नेपाली भार्ामा अनवुाद गने (साउदी अरव, कुवेि, 
र्.ुए.इ., वकराइन, किार, मलेर्सर्ा)  

37 आप्रवासी कामदार ददवस मनाउने  

38 आप्रवासी स्रोि केन्त्द्रका लार्ग सूचनामूलक सामग्री छपाई िथा र्विर  

39 र्वर्भन्न र्नकार् िथा दािसृरस्थासरगको सककार्िमा समपरुक कार्िक्रम सरचालन खचि 
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(ङ) पनुः एकीकर  कार्िक्रम  
क्र.सर. कार्िक्रम बजेट रकम  

40 मनोसामाजजक परामिि सेवा सर्किको सरुजक्षि गकृ सञ्चालन (५०० जना) 15 करोर् 
25 लाख 41 प्रदेि र स्थानीर् िकको सककार्िमा वैदेजिक रोजगारबाट फर्कि एका नेपाली 

नागररकलाई र्वजत्तर् साक्षरिा, उद्यमजिलिा िार्लम सञ्चालन (पनुःएर्ककर  
प्र्ाकेज 30०० जना) 

42 स्थानीर् िकसाँग सम्पकि , समन्त्वर् वैठक िथा साझेदारी पूवि िर्ारी  
 

(च)  सामाजजक िथा स्वास््र् सरुक्षा कार्िक्रम     

क्र.सर. कार्िक्रम बजेट रकम  
43 प्रमखु गन्त्िव्र् मलुकुकरु साँग नेपाली श्रर्मककरुको सामाजजक सरुक्षाका लार्ग 

समन्त्वर् िथा वैठक -३ वटा ) 
80 लाख 

44 िारीररक िथा मानर्सक स्वास््र् सरुक्षा सम्बन्त्िी सचिेनामूलक श्रव्र् एवर दृश्र् 
सामग्रीको र्नमाि  िथा र्विर  (५ वटा) 

45 टेर्लमेर्र्र्सन सेवाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िथा सरचालन (अध्र्र्न ५ सरचालन 
२०) 

 

(छ) प्रजिक्ष , अध्र्र्न िथा अनसुन्त्िान  
क्र.सर. कार्िक्रम बजेट रकम 
46 बोर्िको व्र्ावसार्र्क र्ोजना िजुिमा 62 लाख 
47 वैदेजिक रोजगारीसाँग सम्बजन्त्िि र्वर्वि सवालकरूमा प्राजज्ञक अध्र्र्न एवर 

अनसुन्त्िान (समसार्मर्क सवालकरुमा प्रर्ि अध्र्र्न रु १ लाखका दरले) 
48 काउन्त्सेलर÷श्रमसकचारीलाई भार्ा सम्बन्त्िी प्रजिक्ष  
49 बोर्िको र्न िर्बाट गठन कनुे कार्िदल वा सर्मर्िको व्र्वस्थापन खचि र र्वज्ञ 

पररचालन खचि समेि 
50 र्वश्वर्वद्यालर्मा स्नािक िकमा अध्र्र्नरि र्वद्याथीकरूलाइ इन्त्टनिजिप अध्र्र्न 

सकर्ोग (३ मर्कला, ३ परुुर् गरी जम्मा ६ जना) 
 

(झ) सरोकारवालाकरुसाँगको सककार्ि र सरस्थागि क्षमिा अर्भवरृ्द्ी  
क्र.सर. कार्िक्रम बजेट रकम  
51 वैदेजिक रोजगार व्र्वसार्ी सरघसरगको सककार्िमा वैदेजिक रोजगारीका र्वर्भन्न 

सवालकरूमा अन्त्िर्क्रि र्ा छलफल कार्िक्रम 
1 करोर् 44 
लाख 
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52 श्रर्मकको सरुक्षा, उद्दार र पनुस्थािपनाका लार्ग गैरआवासीर् नेपाली सरघ, नेपाल 
उद्योग बाज ज्र् सरघ लगार्ि र्वत्तीर् सरस्थासाँग छलफल/सककार्िका लार्ग बैठक 
लगार्िका खचिकरु  

53 कन्त्सलुर/श्रम सकचारी िथा बोर्ि सजचवालर् र्बच वैदेजिक रोजगारीमा गएका 
कामदारका समस्र्ा समािानका सवालमा अन्त्िर्क्रि र्ा/छलफल कार्िक्रम 

54 वैदेजिक रोजगारसाँग सम्बजन्त्िि र्वर्र्मा ररपोर्टिङ्ग गने सरचारकमीकरुसरग अन्त्िर्क्रि र्ा 
कार्िक्रम (३ वटा कार्िक्रम) 

55 सजचवालर्का कमिचारीकरुको क्षमिा अर्भवरृ्र्द्  

56 अनलाइन प्र ार्लको प्रर्ोग सम्वन्त्िमा स्थार्नर् िकसरग अन्त्िर्क्रर्ा र छलफल 
सरचालन (१५० स्थार्नर् िक) 

57 र्नर्ोग/वैदेजिक रोजगार कार्ािलर्को सेवा प्रवाक सदुृढीकर मा सकर्ोग 
 

आ.ब. २०७९/८० को लार्ग स्रोिगि र्ववर  (रू लाखमा) 

अ कार्िक्रमगि खचि (क देजख झ सम्म) 15467.5 

आ व्र्वस्थापकीर् र कार्ािलर् सञ्चालन खचि 313.5 

इ पुाँजीगि खचि 35 

१ कोर्को स्रोि िफि  प्रस्िार्वि वजेट रू (अ+आ+इ) 15,816 

२ नेपाल सरकार स्रोि 2,02 

३ वैदेजिक अनदुान (स्वीस एस.र्ी.सी.) 81.3 

आ.ब. २०७९/०८० को प्रस्िार्वि कुल बजेट रू. 1,60,99.3 
 

 

 


