ने पाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय
आ.व. २०७५।७६

नीतत, बजेट र काययक्रमको समग्र प्रगतत जथथतत
महेश प्रसाद दहाल
सजिव

२६ आषाढ, २०७६

प्रथततु तको खाका
•
•
•

•
•
•
•
•
•

मन्त्रालयको काययक्षेर
प्रमुख उपलब्धीहरु
नीतत तथा काययक्रमको मुख्य मुख्य Milestones को हालसम्मको प्रगतत जथथती
 प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम
 वैदेजशक रोजगार व्यवथथापन
 श्रम सम्बन्त्ध
 व्यवसाययक सीप यवकास
 सामाजजक सुरक्षा
कायायन्त्वयन भर्यरहेका काययक्रमहरू
प्रारजम्भक िरणमा रहेका काययहरू
नवप्रवतयनात्मक काययहरु
सम्पादन भएका अन्त्य काययहरु
ूँ ीगत खिय र बेरुजुको जथथतत
पज
गुनासो र र उजुरी सम्बोधन

आन्त्तररक

रोजगार

वैदेजशक

रोजगारी

श्रम सम्बन्त्ध
मन्त्रालयको

काययक्षर
े

सीप यवकास

सामाजजक
सुरक्षा

ु उपलब्धीहरु
आ.व. २०७५।७६ का प्रमख
•

प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम कायायन्त्वयन

•

सामाजजक सुरक्षा योजनाको कायायन्त्वयन सुरुवात

•

बालश्रम तनवारण सम्बन्त्धी रायिय गुरुयोजना (यव.सं . २०७५- ८५) थवीकृती

•

श्रतमकको न्त्यनतम पाररश्रतमक पुनरावलोकन

•

श्रम अतिटको कायायन्त्वयन

•

रायिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको आयोजना

•

ु अरव ईतमरे ट्स र मौररसस सरकारसूँग द्विपक्षीय श्रम
मलेजशया,जापान, सं यक्त

समझदारी
•

वैदेजशक रोजगार सेवाको सातै प्रदे शमा

यवकेन्त्रीकरण

•

थवीजरल्याण्िको जेनेभामा गत जुनमा सम्पन्न ILO को शतवायषयकी सम्मेलनलाई

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यबाट श्रम, रोजगारी र सामाजजक सुरक्षा लगायतका
क्षेरमा नेपालले गरे को प्रयास र प्रगतत सयहत सम्बोधन ।

Milestones
•
•
•
•

को हालसम्मको प्रगतत जथथतत

मार्लथटोन
सम्पन्न भएका
प्रकृयामा रहे का
प्रारजम्भक िरणमा रहे का

(सम्पन्न हन
ु नसकेका)

-

९७
७८
१४
५

Milestones

को प्रगतत जथथतत

१५%
४%

८१%

आ.व २०७५।७६

नीतत तथा काययक्रमको प्रगतत
(मुख्य मुख्य माईलथटोनको मार)

(क) प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम

२०७५।७६ को
अपेजक्षत लक्ष्य

हालसम्मको उपलब्धी

न्त्यनतम रोजगार प्रत्याभतत • रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐन,2075 र तनयमावली,
सयहतको रोजगार कानन
२०७५ थवीकृत भई कायायन्त्वयनमा आएको
तजुम
य ा भएको हन
ु े

सबै ७५३ गापा/नपामा
रोजगार सिना केन्त्रको
सं थथागत यवकास भई
सेवा प्रवाह भर्रहेको हन
ु े

• ७५३ वटै थथानीय तहमा रोजगार सिना केन्त्रको
थथापना भएको
• रोजगार सं योजकको पदपुती भई रोजगार सेवा केन्त्र
सुिारु गररएको

वेरोजगार सिी तयार भई
श्रतमक कािय यवतरण
व्यवजथथत भएको हन
ु े

• वेरोजगार तनवेदक सं ख्या -१४,०३,०६१ (प्रततवेदन
आउने क्रम जारी रहेको)
• सबै वेरोजगारको अतभलेख प्राप्त भए पश्चात मार श्रतमक
कािय जारी गनय सयकने

(ख) वैदेजशक रोजगार व्यवथथापन

२०७५।७६ को
अपेजक्षत लक्ष्य

हालसम्मको उपलब्धी

सातै प्रदे शमा वैदेजशक रोजगार
सेवा र्कार्को थथापना भई सेवा
प्रवाह भएको हुने

• सातै प्रदे शका श्रम तथा रोजगार कायायलयबाट
वैदेजशक रोजगारको आधारभत सेवा प्रदान गनय सेवा
र्काई गठन गरी सेवा प्रवाह भईरहेको

४ वटा नयाूँ दे शसूँग (ओमान,
मौररसस, साउदी अरवीया,
ुय ल) र कतार युएई,
पोिग
जापानको श्रम सं झौता
पुनरावलोकन भएको हुने

• मलेतसया, जापान, UAE र मररसस सरकार बीि
द्विपक्षीय श्रम सम्बन्त्धी सम्झौता भएको
• ओमान सरकारसूँग श्रम समझदारीका लातग
प्रथतायवत मथयौदामा दुई पक्षीय प्रायवतधक सतमततको
बैठकमा सहमतत भएको
• कतार सरकारसूँग श्रम सम्झौता नयवकरणको लातग
प्रथताव गरी प्रथम िरणको वाताय भएको
• साउदी अरव, सेसल्स र लेवनान सरकारलाई दुई
पक्षीय श्रम समझदारी गनय मथयौदा उपलब्ध
गरार्एको

वैदेजशक रोजगार व्यवथथापन.....

२०७५।७६
अपेजक्षत लक्ष्य

हालसम्मको उपलब्धी

वैदेजशक रोजगारबाट फयकयएका
• ऋण ,कजाय सुरक्षण र व्यवसायको वीमाको
व्यजक्तका लातग पररयोजना ऋण
सहजीकरणका लातग आवेदन द्वदने १९, ३२१ मध्ये
कजाय सुरक्षण र व्यवसायको
१८७७६ जनालाई सजिकृत गरी कायायन्त्वयनको
वीमाको सहजजकरणका लातग
लातग अथय मन्त्रालय माफयत वाजणज्य वैं कहरुमा
२५०० जनाको तसफाररस भएको
तसफाररस गररएको
हुने
यवप्रेषण आयलाई वैं यकंङ
• यवप्रेषण अध्ययन काययदलको प्रततवेदन प्राप्त भएको
प्रणालीबाट तभत्र्याई
• उत्पादन मलक क्षेरमा लगानीका Schemes उक्त
उत्पादनमलक क्षेरमा लगानी गने प्रततवेदनमा प्रथताव गररएको

वैदेजशक रोजगारीको जथथतत.....
यववरण

हालसम्मको उपलब्धी

यव.स. २०६५-७५ सम्ममा श्रम थवीकृतत
तलनेको सं ख्या

कल श्रम थवीकृती तलने -४५,४०,९०६
• पुरुष ४३,०३,५२२
• मयहला २,३७,३४८

िालु आ.व. २०७५/७६ को हालसम्म श्रम
जथवकृती तलएर यवदे श जानेको सं ख्या

जम्मा श्रम थवीकृती तलने - ४९१४६५
• पुरुष ४,६०,८२१
• मयहला ३०,६४४

आ.व २०७४।७५ मा प्राप्त यवप्रेषण

रु. ७५५ अवय
(GDP को अनुपात २४.९%)

िालु आ.व. २०७५।७६ को फागुन
मसान्त्तसम्मको प्राप्त यवप्रेषण

रु. ५८२ अवय

ु हरु
प्रमुख गन्त्तव्य मुलक

ु
कतार, मलेतसया, साउदी अरव, सं यक्त
अरव र्तमरे ट्स, कुवेत, दजक्षण कोररया

िालु आ.व.मा हालसम्म पुन श्रम थवीकृतत
प्रदान गररएको सांख्या

५४,५३२ जना

०७५।७६
अपेजक्षत लक्ष्य

(ग) श्रम सम्बन्त्ध

हालसम्मको उपलब्धी

न्त्यनतम पाररश्रतमक
• २०७५ श्रावण १ गते दे जख लाग हुने गरी नयाूँ न्त्यनतम
तनधायरण भई लाग भएको पररश्रतमक लाग गररएको
 जिया क्षेरका श्रतमकहरुका लातग मातसक रु.१०७८१।–
हुने
 अन्त्य श्रतमकहरुका लातग मातसक रु.१३४५०।-

1000 प्रततष्ठानको श्रम
तनरीक्षण भएको हुने

• हालसम्म ८०६ वटा प्रततष्ठानको तनरीक्षण गररएको
• श्रम तनरीक्षण तनयतमत भईरहेको

श्रम अतिटको अनुगन
भएको हुने

• श्रम अतिट मापदण्ि २०७५ कायायन्त्वयनमा ल्याई हालसम्म
448 वटा प्रततष्ठानहरुबाट श्रम अतिट भएको र नमनाको
रुपमा केहीको अनुगमन गररएको

बालश्रम तनवारण
सम्बन्त्धी गुरुयोजना
कायायन्त्वयन गने

• बालश्रम तनवारण सम्बन्त्धी रायिय गुरुयोजना (२०७५-८५)
थवीकृत भई कायायन्त्वयनमा रहेको
• साझेदार सं थथाहरुको सहकाययमा सरोकारवालाहरुलाई बालश्रम
तनवारण सम्बन्त्धी िेतना अतभबृयि र तातलम सञ्चालन भएको
• बालश्रम तनवारणको कायययोजना तजुम
य ा भईरहेको

(घ) व्यवसाययक सीप यवकास

अपेजक्षत लक्ष्य
०७५।७६

श्रम बजारको माग
अनुसारको व्यावसाययक
तथा सीप यवकास तातलम
सञ्चालन भएको हुने

सावयजतनक तनजी र
सामुदाययक तातलम
केन्त्रहरुबाट १ लाख
जनाले सीपमुलक तातलम
तलएका हुने
५००० जनाको सीप
प्रमाणीकरण भएको हुने

हालसम्मको उपलब्धी

• भैसेपाटी, वुटवल र ईटहरीमा व्यवसाययक तथा सीप यवकास तातलम
प्रततष्ठानहरुको थथापना भएको
• तातलमको लातग १२ वटा यवषयगत क्षेरको पाठ्यक्रम पररमाजयन
गररएको
• प्रमुख उत्पादनमलक तथा सेवामलक क्षेरमा सीप यवकास तातलमको
लातग माग पयहिान गरी नीजज क्षेरसूँग सहकाययमा तातलम गने तयारी
गररएको
• मन्त्रालय अन्त्तगयतका तातलम प्रततष्ठानबाट २,६०० जनालाई सीप
मुलक तातलम द्वदर्एको
• जशक्षा मन्त्रालय र अन्त्तगयतका तनकायहरुबाट ७२ हजार जनाले
सीपमलक तातलम प्राप्त गरे का
• अन्त्य तनकायको यववरण प्राप्त हुने क्रममा रहेको
• साझेदारीमा सीप मुलक तातलम द्वदने गरी PPP Model तयार गररएको
• आवेदन द्वदएका National Skill Test Board को सहकाययमा ४६०
जनाको तनशुल्क सीप परीक्षण कायय सम्पन्न भएको

अपेजक्षत लक्ष्य
०७५।७६

(ङ) सामाजजक सुरक्षा

हालसम्मको उपलब्धी

योगदानमा आधाररत सामाजजक योगदानमा आधाररत सामाजजक सुरक्षा
सुरक्षा तनयमावलीको तजुम
य ा
जारी भई कायायन्त्वयनमा आएको
भई काययन्त्वयन प्रारम्भ भएको
हुने
२ वटा योगदानमा आधाररत
सामाजजक सुरक्षा योजनाहरु
(Social Security Schemes)
कायायन्त्वयन भएको हुने

तनयमावली, २०७५

• ४ वटा योजनाहरुलाई सामाजजक सुरक्षामा समेयटएको





औषतध उपिार र थवाथ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
दुघट
य ना सुरक्षा योजना
वृि अवथथा सुरक्षा योजना
आजश्रत पररवार सुरक्षा योजना

• हालसम्म १८००० श्रतमक र ३५०० रोजगादाता सिीकृत
भएका
• सजिकृत गने कायय तनरन्त्तर भईरहेको
एयककृत सामाजजक सुरक्षा
एयककृत सामाजजक सुरक्षा नीततको मथयौदा प्रततवेदन प्राप्त
नीतत तजुम
य ा भई कायायन्त्वयनमा भएको
आएको हुने

कायायन्त्वयन भर्यरहेका काययक्रमहरू
• अनौपिाररक

क्षेरलाई

सामाजजक

सुरक्षाको

दायरामा

ल्याउने

सम्बन्त्धी अध्ययनको मथयौदा
• रोजगार सेवा केन्त्रमा सिीकृत वेरोजगार व्यजक्तलाई कामका लातग
पाररश्रतमक काययक्रममा १०० थथानीय तहका १४ हजार वेरोजगार

व्यजक्तलाई अतभमुखीकरण तातलम
• श्रतमकहरुको पाररश्रतमक वैंयकङ्ग प्रणाली माफयत भक्तानी गने काययको
थालनी

• PMEP को थथलगत अनुगमन
• PMEP को सं घीय तहमा वायषयक समीक्षा तयारी
• PMEP को असल अभ्यास सम्बन्त्धी अवलोकन

• यवप्रेषणबाट अयोजना (Scheme) कायायन्त्वयन गनय तसफाररस ।

कायायन्त्वयनको प्रारजम्भक िरणमा रहे का काययहरू
मार्लथटोन

श्रमीक कािय (Job Card) जारी

PMEP
काययक्रमको अतभमखीकरण TOT
सं िालन
ओजेयट र र्न्त्टनयतसप सयहतको
सीप यवकास तातलम प्रदान

सम्पन्न हन
ु नसक्नुको कारण

थथानीय तह मातहतका रोजगार सेवा केन्त्रबाट
वेरोजगार व्यजक्तहरुको अजन्त्तम सिी तयारीमा
ढीलाई भएकोले श्रतमक कािय जारी हन
ु नसकेको

प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमबाट थथानीय तहका
पदातधकारी र प्रमुख प्रशासयकय अतधकृतलाई
अतभमुखीकरण भएको तर ToT हन
ु नसकेको
तनजी क्षेर र शैजक्षकसथथाहरुसूँग छलफल भई
अवधारणा तयार भएको र आगामी आ.व.को
लातग प्रथताव गररएको

अधयन्त्याययक तनकायको थथापना र
सं िालन

मध्यथथता ट्राईबुनल सम्बन्त्धी प्रारजम्भक अध्ययन
प्रततवेदन प्राप्त भएको

अथय मन्त्रालय, कानन,न्त्याय तथा
सं सदीय व्यवथथा मन्त्रालयसूँग
समन्त्वय गरी एकीकृत सामाजजक
सुरक्षा प्रणालीको छाता ऐनको
मथयौदा

एकीकृत सामाजजक सुरक्षा प्रणालीको छाता ऐन
बन्न बाूँकी रहेको

नवप्रवतयनात्मक काययहरु
(Innovative Programs)

काययक्रम लक्ष्य

उपलजब्ध

रोजगारी प्रवियन गनय सं घमा
२०७६ आषाढ १५ र १६ मा काठमािौँमा
१ वटा र सातै प्रदे शमा
“रायिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन” को आयोजना
१/१वटा गरी ८ वटा
“रोजगार सम्मेलन” आयोजना
गने
मन्त्रालयमा “श्रम, रोजगार
तथा सामाजजक सुरक्षा रायिय
श्रोत केन्त्र”को थथापना गने

प्रारजम्भक तयारीको कायय मार भएको

“सावयजतनक तनजी साझेदारी
नमना रोजगार काययक्रम
(Model PPP Employment
Programme )” गने

• सीप यवकास तातलमको PPP Model तयार
गररएको
• SEP अन्त्तगयत प्रदे श नं. २ र ५ Model
Employment Program अजघ बढाउने तयारी

“रोजगारीको जथथततपर
(State of Employment)” को
तयारी र प्रकाशन गने

वैदेजशक रोजगारीसूँग सम्बजन्त्धत सम्पणय यववरण
समावेश गरी Labour Migration Status Report
प्रकाशनको कायय अजन्त्तम िरणमा रहेको

काययक्रम लक्ष्य
SDG Target 8.7 (Child
Labour, Modern Slavery,
Human Trafficking and
Forced Labour
तनवारण/न्त्युनीकरण)

Alliance मा सहभातगता
जनाई काययक्रम
सं िालन गने
सरकारका ततनै तहमा
“रोजगारीका लातग
सावयजतनक तनजी मञ्च
(Public-Private
Employment Forum PPEF) गठन गरी रोजगारी
सम्बन्त्धमा बहस गने
सं थथागत व्यवथथा
तमलाउने

उपलजब्ध

• SDG Alliance 8.7 को Mapping Exercise सयहतको
stakeholder consultation भई रणनीतत पयहिान गररएको
• Nepal Path Finder Country को रुपमा Supply Chain
Action Group, Migration Action Group र Rule of Law
and Governance Action Group मा आवि भई काम
गरररहेको
• सरकारको तीन वटै तहमा रोजगार सम्वाद मञ्चको व्यवथथा गने
गरी PMEP को कायययवतधमा समेटीएको।

काययक्रम लक्ष्य
मन्त्रालयमा श्रम, रोजगारी तथा
सामाजजक सुरक्षासूँग सम्बजन्त्धत Key
Information सयहतको “Digital Display
Board” राख्ने र क्रमशः यवभाग तथा
कायायलयहरुमा यवथतार गने

उपलजब्ध
• मन्त्रालयमा जानकारी मलक “Display Board” राखी
सिना सं प्रषण भई रहेको
• सेवाग्राहीका सुझाव, जजज्ञासा र सवाललाई सम्बोधन
गनय Call Center, Mobile Apps तथा फेसबुक,
ट्वीटर माफयत समाधान गने प्रयास गररएको

ट्रेि युतनयन, नागररक समाज,
• नेपाल टे तलतभजन र रे तियो नेपालबाट हप्तामा एक
सामाजजक सं घ सं थथा, थथानीय सरकार, पटक “श्रमको सम्मान” बहस/छलफल काययक्रम
गैसस र अन्त्तरायिय सूँघसं थथाको
सञ्चालनमा रहेको
सहकाययमा “श्रमको सम्मान, हाम्रो
अतभयान” काययक्रम दे शव्यापी रुपमा
सं िालन गने

मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका अन्त्य प्रमुख
काययहरु

काययक्रम

Colombo Process को उच्िथतरीय
पदातधकारी र मन्त्रीथतरीय वैठक
काठमाण्िौ (१५-१६ नोभेम्बर
२०१८) मा आयोजना गने

नततजा/उपलब्धी

• बैठक आयोजना भई श्रतमक पठाउने १२
ु को लातग नमुना Bilateral Labour
मुलक
Agreement (BLA)को प्रथतावमा छलफल
भएको

• ILO का थप महासन्त्धीहरुकोअनुमोदन • C 155- Convention on Occupational
गने उद्देश्यले अध्ययन गने
Health and Safety अनुमोदन गने गरी
तयार गररएको
• C१८३- Convention on Maternity
Protection,
• C183- Convention on Maternity
• C१५५- Convention on Occupational Protection र C 189- Domestic Workers
Health and Safety
Convention को छलफल गररएको
• C१८९- Domestic Workers
• वैदेजशक रोजगारीलाई सुरजक्षत, मयायद्वदत र
व्यवजथथत गनयको लातग Global Compact
Convention
for Migration (GCM) Adoption मा नेपालले
थवीकृतत जनाएको ।

ूँ ीगत खिय र बेरुजु फर्छ्यौट
पज
ूँ ीगत खिय:
पज
•

•
•

ूँ ीगत बजेट रु. २५ करोि ४२ लाख (भवन तनमायण)
पज

ूँ ीगत खिय रु. ३ करोि ६७ लाख
भएको पज

ूँ ीगत खिय भ ुक्तानीको क्रममा रहेको रू.१ करोि ५० लाख।
पज

वेरुजु जथथतत:

 कुल वेरुजु

- रु. 23,34,69,000।-

 फर्छ्यौट भएको

- रु. ११,३०,६५,000।-

 फर्छ्यौट हन
ु बाकी

- रु. १२,०४,०४,०००।-

 फर्छ्यौट भएको प्रगतत

नोटः-

रु.१

करोि

९६

-

४८.४८%

लाख

सम्परीक्षणको

सम्परीक्षण भएपतछ ५६.८२ % प्रगतत हन
ु े ।

लातग

पठार्एको

।

ु ासो र उजरु ी फर्छ्यौटको अवथथा
गन
हेल्लो सरकारबाट
प्राप्त गुनासो

-६८९

अजख्तयार दुरुपयोग अनुसन्त्धान
आयोगबाट प्राप्त उजुरी

-३७

फर्छ्यौट भएको

-१९

फर्छ्यौट भएको

-३७२

प्रयक्रयामा रहेका

-१८

प्रयक्रयामा रहेका

-३१७
फर्छ्यौट भएको

फर्छ्यौट भएको

प्रक्रियामा
रहे का

प्रक्रियामा रहे का
49%

46%
51%
54%
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