नेपाल सरकार

श्रम रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेजिक रोजगार बोर्डको सजिवालय

आ.ब. २०७७।०७८ श्रावण महिनासम्मको प्रगतत हववरण
(१)

कामदार उद्दार

क)

अलपर कामदारको उद्दारका लातग पिल

ु िरुमा स्वदे ि
कोतिर्-१९ का कारण लकर्ाउन तथा अन्त्तराडष्ट्रय उर्ान बन्त्द िएपति हवहवध कारण गन्त्तव्य मुलक
हिताड िुन नसकी अलपर परे का नेपाली कामदारिरुको उद्दारका लातग श्रम कल सेन्त्टर र बोर्ड सजिवालयमा
प्राप्त गुनासो एव तनवेदनिरुका आधारमा सजिवालयबाट सम्बजन्त्धत तनयोगिरुमा परािार वा इमेल गरी सियोगका
लातग अनुरोध गदै आइरिेको ि । यसै तसलतसलामा लकर्ाउन अवतधतिर करार अवतध समाप्त िएका, कोतिर्१९ का कारण रोजगारी गुमाएका, हवरामी लगायतका कारणले अलपर परे को िुुँदा उद्दारका लातग हवतिन्न गन्त्तव्य

ु मा रिे का १८ महिला र ३६७ पुरुष गरी कूल ३६७ जना पीतर्त नेपाली कामदारिरुले श्रम कल सेन्त्टरको
मुलक
सम्पकड नम्बर लगायत सामाजजक सञ्जालिरु (श्रम कल सेन्त्टरको िाइवर, इमो, इमेल आदद) मािडत गरे का गुनासो
ु मा रिेका नेपाली राजदूतावासिरुमा अनुरोध गरी
एव तनवेदनका आधारमा सियोगका लातग सम्बजन्त्धत मुलक
पठाइएको ि । िालू आ.ब. को श्रावण महिनामा यस प्रकारका गुनासो २ महिला सहित ३० जनाबाट प्राप्त िुन
आएकोमा सबै तनवेदनिरु सम्बजन्त्धत तनयोगिरुमा जानकारीको लातग पठाइएको ि ।
ख)

कोतिर्-१९ को हवश्वव्यापी सड्क्रमणको कारण वैदेजिक रोजगारीका रममा अलपर परे का कामदारको उद्धार

गरी स्वदे ि हिताड गने सम्बन्त्धी तनदे जिका, २०७७ कायाडन्त्वयनमा आए लगत्तै तनयोगिरुमा हववरणको लातग
अनुरोध गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमािडत् परािार गररएको ि । मलेतसयाजस्थत नेपाली राजदू तावासबाट प्राप्त घरहिती
केन्त्रमा रिेका ८६ जना नेपाली कामदारलाइ नेपाल िकाडउन िवाइ हटकट खररदका लातग माग िए बमोजजम

तीस लाख रुपैयाुँ पेश्की परराष्ट्र मन्त्रालय मािडत् पठाइएको ि। अन्त्य राजदू तावासिरुमा समेत प्रमाजणत हववरण
पठाउन सम्पकड एवं समन्त्वय िै रिेको ि ।
ग)

उद्दार गरी नेपाल िकाडइएका नेपाली कामदारिरुमध्ये िोजडर्र् सेन्त्टरदे जख घरसम्म जान बेखिी िइ अलपर

घ)

मृतक कामदारको िव व्यवस्थापन (लकर्ाउन अवतधतिर समेतको) दे िाय बमोजजम रिे का िन् -

परे का कूल १८७ जनालाइ यातायात खिड वापत कूल रु १,९७,१००।०० उपलब्ध गराइएको ि ।

(२)

राित

क)

वैदेजिक रोजगारीको रममा मृत्यु वा अड्गिड्ग िएका कामदारका नजजकका िकदार वा कामदारलाइ श्रावण
महिनामा सजिवालयबाट दे िाय बमोजजमको आतथडक सिायता/औषधी उपिार खिड प्रदान गररएको ि –
तस॰नं॰

राित हववरण

महिला

पुरुष

जम्मा

रकम रु

१

मृतक कामदारका पररवारलाइ सात लाख

३

९१

९४

६,२४,१०,०००.००

१

१२

१३

६७,५५,०००।००

आतथडक सियोग
२

अड्गिड्ग/हवरामी िएका कामदारलाइ आतथडक
सिायता

३

िव जिकाउनका लातग परािार गररएको

०

४

४

४

मृतकको

तनिुडक

०

९८

९८

कूल

४

२०५

२०९

िव घर

ठे गानासम्म

०
१८,२१,४९२।००

ढु वानी गररएको

ख)

७,०९,८६,४९२।००

ु मा अलपर परे का नेपाली कामदारिरुको राित एव
लकर्ाउन अवतधमा स्वदे ि िकडन नसकी गन्त्तव्य मुलक
उद्दारका लातग माग िै आए बमोजजम मलेतसयामा १० लाख, UAE मा २० लाख, साउदी अरवमा ३५ लाख र
बिराइनमा १५ लाख गरी कूल रु ८० लाख पेश्की पठाइएको ि ।

(३)

अन्त्य प्रगतत







िैजक्षक सर २०७७ को लातग िारवृजत्त सिायता प्रदान गनड सूिना प्रकािन गररएको ।
िव ढु वानीको लातग परामिड से वा खररद गनड सूिना प्रकािन गररएको ।

कायाडलय सुरक्षाका लातग परामिड सेवा खररद प्रकृया अगार्ी बढाइएको ।

इन्त्टनडिीप सिायताका लातग सूिना प्रकािन गरी िनौट प्रकृयामा रिेको ।
सुरजक्षत वैदेजिक रोजगारसम्बन्त्धी तनयतमत सूिनामूलक सन्त्दे ि सामग्रीको साप्ताहिक रुपमा उत्पादन र
प्रिारणका लातग नेपाल टे तलतिजनसुँग सम्िौता गररएको ।

