बैठक संख्या ९६

मित िः २०७७/३/८ ग े
सियिः१.०० बजे
उद्योग

था वाणिज्य र श्रि

था उपभोक् ा हि

समित को बैठक मित

ग े समित का सभापत को अध्यक्ष ा बस्यो । उक्
सािाजजक सुरक्षा िन्त्री
संस्कृत

पययटन

था सचिव, संघीय िामिला

2077।03।3, .7 र 8

बैठकले िाननीय श्रि रोजगार
था सािान्त्य प्रशासन िन्त्री

था

था सचिव,

था नगररक उड्डयन िन्त्रालयका सचिव, परराष्ट्र िन्त्रालयका सचिव, सी.सी

एि.सी.का सचिव, वैदेमशक रोजगार

ववभागका ििातनदे शक, नागररक उड्डयन प्राचिकरिका

ििातनदे शक वैदेमशक रोजगार बोडयका काययकारी तनदे शक, सािाजजक सरु क्षा कोषका काययकारी
तनदे शक, त्ररभुवन अन्त् रायजष्ट्रय वविानस्थलका प्रिुखको उपजस्थत िा ववदे शबाट फर्कयएका र
नेपालिा रोजगारी गुिाएका नेपाली श्रमिकिरुलाई दे शमभरै रोजगारी उपलब्ि गराउने, कोमभड-19
को कारिबाट प्रभावव

प्रवासिा रिे का नेपाली/श्रमिकिरुको उद्िार, राि

था नेपालिा रिे का

अनैापिाररक क्षेर र स्वरोजगार श्रमिकको श्रि पञ्जीकरि गरी योगदानिा आिारर

सािाजजक

सरु क्षा कोषिा आबद्ि गराउने लगाय का ववषयिरुिा छलफल गरी दे िाय अनस
ु ारको तनियय गरी
कायायन्त्वयनका लाचग तनदे शन गररएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजजक सरु क्षा मन्त्रालय
१.नेपालिा

काि

गने

ववदे शी

श्रमिकिरुले

कडाईकासाथ अनुगिन गनय र श्रि स्वीकृत
तनजिरूलाई

श्रि

स्वीकृत

मलए

नमलएको

सम्बन्त्ििा

नमलई कािदारलाई काििा लगाइएको पाइएिा

िटाइ नेपाली नागररकलाई काििा लगाउने व्यवस्था गरी सोको जानकारी

समित लाई सिे

गराउने।

2.कोमभड-19 को कारि ववस्थावप

भएका ववदे शी कािदारिरुको ठाउँ िा नेपाली श्रमिकिरुलाई

रोजगारी प्रदान गने ठोस कायययोजना तनिायि गरी कायायन्त्वयन गनय र कायययोजना तनिायि
गदाय उद्योग वाणिज्य

था आपूत य र कृवष

था पशुपंक्षी िन्त्रालयसँग सिे

सिन्त्वय गने।

3.वैदेमशक रोजगारीिा रिे र फर्कयएका नेपाली नागररकिरुलाई उनीिरुले िामसल गरे को ज्ञान,
सीप र योग्य ाको आिारिा स्थानीयस् रिा सिे
सािान्त्य प्रशासन िन्त्रालयसँग सिे

काििा लागाउन संघीय िामिला

सिन्त्वय गरी दे शमभर यथोचि

था

रोजगारीको व्यवस्था

गनय पिल गने।
4.स्थानीय

ििा रिे को रोजगार सि
ू ना केन्त्रको क्षि ा अमभवद्
ू ना बैंक
ृ चि गरी श्रमिक सि

सिे को लाचग िाहिने
िन्त्रालय िाफय

थ्याङ्क संकलन गनय संघीय िामिला

था सािान्त्य प्रशासन

सम्पूिय स्थानीय ििरुलाई आवश्यक सिन्त्वय र सिजीकरि गरी श्रि

पन्त्जीकरिको ठोस कायययोजना बनाइ कायय प्रारम्भ गने र कािको प्रगत को वववरि
समित लाई जानकारी गराउने।
5.स्वरोजगार सज
ृ ना गने उद्दे श्यले िाल कायायन्त्वयन गररएका योजनािरुिा दोिोरोपन
दे णखएकोले स्वरोजगार सम्बन्त्िी काययक्रििरुलाई एकीकृ

रुपिा संञ्िालन गने व्यवस्था

मिलाउने ।
6.कोमभड-19 को कारि वैदेमशक रोजगार अमभिुखीकरि

ामलि केन्त्रिरुले वैदेमशक रोजगार

तनयिावली 2064 बिोजजि िरौटी र नवीकरि शल्
ु क बझ
ु ाउन नसक्ने कारि दे खाई एक
आचथयक वषयको लाचग स्व िः नवीकरि गररहदन िाग गरी यस समित िा तनवेदन पनय
आएकोिा उक्

िाग सम्बोिन गनय सर्कन्त्छ/सर्कन्त्न र सर्कने भए कसरी गने योजना छ?

सो सम्बन्त्ििा 10 हदनमभर समित लाई जानकारी गराउने।
7.नेपाल वैदेमशक रोजगार अमभिुखीकरि व्यवसायी ििासंघले

कोमभड-19

को कारि

श्रमिकिरुलाई परे को सिस्याको बारे िा हदएको ज्ञापनपरको बारे िा १० हदन मभर राय
प्रत र्क्रया पठाउन तनदे शन हदने।
8.वैदेमशक रोजगारीिा दई
ु आचथयक वषयिा 100 जना भन्त्दा कि िातनसिरु पठाउने Man

Power Company िरुको नववकरि गने नगने सम्बन्त्ििा स्पष्ट्ट राय सुझाव 10 हदन मभर
समित लाई उपलब्ि गराउन तनदे शन हदने।

ससससएमसी
9.ववदे शबाट नेपालिा उद्िार गरी ल्याएका नेपाली नागररकिरुलाई त्ररभुवन वविानस्थलदे णख
सम्बजन्त्ि
अव्यवजस्थ

स्थानीय िको क्वारे जन्त्टन स्थलसम्ि पुर्याउँ दा र क्वारे जन्त्टनिा राख्ने काि
भएको

गुनासो

क्वारे जन्त्टनिा राख्न र गभयव ी
क्वारे जन्त्टनिा राख्ने व्यवस्था

आएकोले

त्यस् ा

नागररकिरुलाई

व्यवजस्थ

था सत्ु केरी िहिलािरुलाई आवश्यक थप सवु विा सहि

छुट्टै

त्काल मिलाउने।

१०.िोजल्डङ सेन्त्टरिा राणखएका नेपाली नागररकिरुलाई खाना, पानी लगाय
आवश्यक ाको उचि

ररकाले

र पयायप्

न्त्युन ि िानवीय

व्यवस्था गने।

११.ववदे शिा अलपर परे का कािदारिरु िध्ये सम्बजन्त्ि

दे श वा रोजगारदा ाले उद्िार

नगरे को कारि अलपर अवस्थािा रिे का सत्ु केरी, गभयव ी, त्रबरािी वा अशक् िरुलाई उच्ि
प्राथमिक ा हदई नेपाल सरकार परराष्ट्र िन्त्रालय, श्रि, रोजगार
िन्त्रालय र संस्कृत

पययटन

था सािाजजक सुरक्षा

था नागररक उड्डयन िन्त्रालयसँग सिे

सिन्त्वय गरी

त्काल उद्िार गने।
१२.ववदे शबाट फर्कयने कािदारिरुको सीप, क्षि ा, योग्य ा, काि गनय िािने क्षेर र उक्
गनयको लाचग सरकारसँग गररएका अपेक्षा लगाय का ववषय सिे
थ्याङ्क श्रि रोजगार

काि

सिेहटएको एकीकृ

था सािाजजक सुरक्षा िन्त्रालयसँग सिन्त्वय गरी िोजल्डंग सेन्त्टरबाट

आफ्नो प्रदे श पठाउनु पूवय नै संकलन गरी

थ्यांक व्यवजस्थ

गने।

परराष्ट्र मन्त्रालय
१३.ववदे शजस्थ

नेपाली राजद ु ावास

था तनयोगिरुिा सम्पकय गनय नसर्कएको गुनासो बारम्बार

आउने गरे को सन्त्दभयिा ववदे शिा रिे का नेपालीिरुले परम्पराग
िाफय

िाध्यिको अलवा अनलाइन

पतन सम्पकय गनय सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

संस्कृतत पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय
१४.ववदे शबाट फर्कयने नेपाली नागररकिरुले नेपाल फकयदा ििंगो भाडा त नुय परररिे को गुनासो
आएकोले भाडादर कि गराउन के कस् ो पिल भएका छन? त्यसको ववस् ृ
समित लाई गराउने।

जानकारी

१५.प्रवासी श्रमिक काययर
उडान भनय अनुित

रिे का कम्पनीले हटकट काहटहदएका

र िवाई कम्पनीले नेपालिा

नपाएकोले गन्त् व्य िुलुकिा िेरै श्रमिकले सिस्या भेाग्नु परे को भन्त्ने

जानकारी आएको ववषयलाई सम्बोिन गनय के पिल भएकेा छ ? समित लाई जानकारी गराउने
।

(झलक शिाय सापकोटा)
समित

सचिव

(िा. त्रबिल प्रसाद श्रीवास् व)
समित

सभापत

