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श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय
ससिंहदरवार

श्रमिक सूचना बैंक: प्रारम्भिक अवधारणा
(Labour-Force Information Bank – www.LIB.gov.np or www.LFIB.gov.np)

१. पष्ृ ठभूसम
•

नेपालको सिंववधान (२०७२) को धारा ३३(२) ले रोजगारीलाई मौसलक हकको रुपमा
स्थावपत गरी प्रत्येक नागररकलाई रोजगारी छनौट गनि पाउने हकको प्रत्याभूतत
गरे को छ।

•

रोजगारीको हकको कायािन्त्वयनको लागग बनेको रोजगारीको हक सम्बन्त्धी ऐन,

२०७५ र रोजगारीको हक सम्बन्त्धी तनयमावली, २०७५ समेतले दे श सभर रोजगारी
ससजिनालाइ उच्च प्राथसमकता हदई रोजगारीसँग सम्बजन्त्धत नीतत, कानून, कायिक्रम
र सिंरचनालाई एक्रककृत स्वरुपमा व्यवस्थापन र पररचालनको सोच रािेको छ ।
•

रोजगारी प्रत्याभूततको ववषय आधारभूत रुपमा श्रमयोग्य जनशजततको योग्यता,
क्षमता तथा अवस्था सहहतको व्यजततगत वववरण र श्रम बजारको आकार,
उपलधध अवसर तथा सिंभावनामा आधाररत रहन्त्छ ।

•

हाल श्रम बजारको मुख्य चुनौतत तनम्नानुसार दे खिएको छ:
 दक्ष, अधि-दक्ष र अदक्ष श्रसमकको वैयजततक वववरण एकीकृत स्वरुपमा नरहे को
 उपलधध रोजगारका अवसर र सीपमल
ू क तासलमबीच तादाम्यता हुन नसकेको
(Skill Mismatch)
 रोजगारदाताका लागग आवश्यक रहे को सीपयत
ु त जनशजतत र ववद्यमान
शैक्षक्षक वा सीपमूलक तासलमबीच सामन्त्जस्यता कायम हुन नसकेको (Job and
Education/Training Mismatch)
 औपचाररक र अनौपचाररक क्षेरमा कायिरत श्रसमकको वववरण एक्रककृत रूपमा
नरहे को ।
 क्षेरगत सरकारी तनकायहरुमा रहे का श्रम तथा श्रसमकसम्बन्त्धी सच
ू नाहरु
एकापसमा अन्त्तर-आवद्ध (inter-connected) हुन नसकेको आहद ।
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•

तसथि श्रसमक सूचना बैंकले मुलुक सभर श्रमयोग्य जनशजततको बैयजततक सम्पूणि
वववरणलाई एकीकृत रुपमा ववधुत्तीय माध्यममा सिंकलन, व्यवस्थापन तथा
ववश्लेषण गने पद्धततको ववकास गने लक्ष्य रहे को।

•

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्िकालीन रुपमा श्रसमक, रोजगारदाता र श्रम
बजारका सम्पूणि सूचनाको सिंग्रहले तथयमा आधाररत नीतत र नततजामा आधाररत
धयवस्थापनको आधार तयार हुनेछ । सूचना प्रबबधीमैरी शासन प्रणाली सुशासन,
पारदसशिता र जवाफदे हहताको आधार पतन हो । यसथि प्रस्ताववत पद्धततबाट श्रम
बजारको माग र उपलधधताको वास्तववक वववरण यक्रकन हुने हुँदा नीततगत,
कायिक्रमगत र व्यवहारगत सध
ु ारको थालनी भै असल श्रम सम्बन्त्धको ववकास हुने
भएकोले श्रमको उत्पादन र उत्पादकत्व वद्
ृ िधीमा सहयोग पुग्नेछ ।

•

श्रम शजततको यक्रकन वववरण रहने श्रसमक सुचना बैंङ्कको स्थापनाले दे शमा
औद्योगगकरणको प्रक्रक्रयामा थप मद्दत पुग्ने ववश्वास सलईएको छ ।

•

श्रम गनि सतने उमेर(१८-५९वषि)का नेपाली नागररकको, स्वरोजगार, रोजगार र
बेरोजगारको अवस्थाको यथाथि वववरण राज्यसँग रहनप
ु ने ।

२. आ.व.२०७७/०७८ को वावषिक नीतत तथा कायिक्रम र बजेटको
व्यवस्था

नेपाल सरकारको वार्षिक नीति िथा कार्िक्रिको बुदा निं. ८५ मा दे हाय बमोजजमको सोच
राखिएको छ:
•

सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्त्र स्थापना र रोजगार व्यवस्थापन सूचना
प्राणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीलाई थप ववकससत गदै श्रमबजारमा
रहे का श्रसमकहरुको सीप र क्षमताको उपयोग गनि सहज हुने गरी उनीहरुको व्यजततगत
वववरण रहे को श्रम सूचना बैङ्क स्थापना गररनेछ । स्थानीय रोजगार सेवा केन्त्रले

रोजगारदाता र रोजगारीको िोजीमा रहे काहरुका बीच सम्पकि स्थावपत गरी रोजगारी
प्राजततमा सहयोग गनेछ ।
बजेट वक्िब्र्को वावषिक नीतत तथा कायिक्रमको बुदा निं. ८५ मा तनम्न बमोजजमको सोच
राखिएको छ:
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•

रोजगार सेवा केन्त्रलाई श्रम सूचना बैकको रुपमा समेत उपयोग गरी तनजी क्षेरका
उतपादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पने र श्रम सूचना बैकबाट ससफाररस
भएका श्रसमकहरुलाई रोजगारी सहहतको तासलम प्रदान गररने सोच ।
➢ िन्त्रालर्को आ.व. २०७७/०७८ को िाइलस्टोनिा रहे को व्र्वस्था:

•

श्रसमक सूचना बैंक समेतको कायि गने गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
(EMIS) को स्तरोन्त्नतत गने ।

३. श्रसमक सच
ू ना बैंकको अवधारणागत पक्ष
श्रम बजारमा प्रवेश गने श्रम शजततको योग्यता, ज्ञान, सीप, दक्षता तथा अनुभवको
वववरण लेिािंकन गरी कुन क्षेर, पेशा वा व्यवासायमा रोजगार वा स्वरोजगारमा रहे का
छन ् भन्त्ने अत्यावश्यक वववरण सूचना प्रववगधमा आवद्ध गरी श्रसमक र रोजगारको
क्षेर सम्बधी ववस्तत
ृ सूचना रहने श्रसमक सूचना बैंक स्थापना गनुि आवश्यक हुन्त्छ ।
जसबाट क्रमश: भववष्यमा श्रम बजारमा कुन-कुन क्षेरमा सिंलग्न हुन सक्रकन्त्छ वा कुन
अवसरको

उपयोग

गनि

सक्रकन्त्छ

भनी

बेरोजगार

र

रोजगारदाताबीच

काममा

समलान (Job Matching) गने असभयानमा समेत आवद्ध गराउन सक्रकने हुन्त्छ ।
त्यसैगरी कृवष, तनमािण वा सेवा क्षेर लगायतका औपचाररक क्षेर तथा अनौपचाररक
क्षेरमा

रोजगारीमा

रहे का

श्रसमकलाई

श्रम

बजारमा

बबकाउन

तथा

हटकाउन, क्रमश: औपचाररकीकरण गनि एविं दीर्िकालीन रुपमा सामाजजक सिंरक्षण गने
उद्दे श्यले योगदानमा आधाररत सामाजजक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन पतन एक्रककृत
सूचना प्रणालीको ववकासले थप मद्दत पुयािउनेछ ।
सारािंशमा राज्यभर ववसभन्त्न क्षेर, पेशा वा व्यवसायमा सिंलग्न हुन चाहने वा हाल
कायिरत श्रसमकको वववरण तथा वैदेसशक रोजगारीमा गएका वा फक्रकिएका जनशततीमा
रहे को सीप तथा योग्यताको समेत अद्यावगधक वववरणहरु समेत समेटी श्रसमक सच
ू ना
बैंकको

अवधारणालाई

मूलत: श्रसमकको

सिंस्थागत

आधारभूत

गनि

वववरणहरु

मन्त्रालयले
पहहचान

हुने

पहलकदमी
गरी

सलएको

सरकारका

छ

।

ववसभन्त्न

तनकायसँग रहे का वववरणहरुलाई समेटी जनशजतत योजनाका लागग एकीकृत स्वरुपमा
श्रसमक सूचना बैकको स्थापना गनि लागगएको हो । साथै सबै स्थानीय तहहरुमा रहे को
रोजगार

व्यवस्थापन

सच
ू ना

प्रणाली (Employment Management Information
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System-EMIS) लाई सुदृढीकरण गरी क्षेरगत रुपमा श्रम योग्य जनशजततको वववरण
सिंकलन तथा अद्यावगधक गरी सरकारी तथा तनजी क्षेरलाई उपयोगी हुने ववश्वासका
साथ स्थानीय सरकार, प्रदे श सरकार र अन्त्य सरोकारवालासँगको सहभागगता तथा
साझेदारीमा र अन्त्तरआवद्धता कायम हुने गरी श्रसमक सच
ू ना बैकको अवधारणालाई
सिंस्थागत गररने लक्ष रहे को छ ।
हाल सञ्चालनमा रहे को रोजगार धयवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्त्नती गरी
एक्रककृत सूचना सहहतको श्रसमक सूचना बैंकको स्थापना र सञ्चालन गररनेछ ।
श्रसमक सूचना बैंकले मुख्यत: तनम्न बबषयहरुलाई समेट्ने छ:१.

श्रम बजारमा रहे का तथा प्रवेश गने (१८-५९वषि उमेर) श्रमयोग्य जनशजततको
ज्ञान, सीप, क्षमता, योग्यता र अनुभव समेतको सम्पूणि वववरण सिंकलन गने र
सो को वववरण बबधुत्तीय माध्यमबाट वास्तववक समयको तथयाङ्क (Real
Time Information) को रुपमा उपलधध हुने,

२.

स्थानीय तहगत रूपमा नाम, उमेर, पेशा, शैक्षक्षक योग्यता, दक्षता, तासलम,
अनभ
ु व, रोजगारीमा सिंलग्न भएको वववरण, आय, बैक िाता,NID No. आहदको
वववरण अध्यावगधक हुने,

३.

श्रम बजारमा प्रवेश गने श्रसमकको बैयजततक वववरण स्वचासलत प्रणाली माफित
तनयसमत तथा अध्यावगधक हुने,

४.

रोजगारको िोजजमा रहे का श्रसमक, श्रसमकको िोजजमा रहे का रोजगारदाता र
श्रम बजारलाई धयवजस्थत बनाउन सरकारले सलनप
ु ने नीतत, रणनीतत तथा
कायिक्रमकालागग तथयपरक सूचना उपलधध हुने,

५.

उपलधध श्रम शजततको सीप तथा क्षमता ववकासका क्षेरको अन्त्तर ववश्लेषण
(Skill Gap Analysis) गनि सहज हुने,

६.

श्रम सम्बन्त्ध धयवस्थापनकोलागग आवश्यक सच
ू ना प्राजततमा सहज हुन,े

७.

श्रसमक लक्षक्षत सामाजजक सिंरक्षण तथा सरु क्षाका कायिहरु सञ्चालनमा सहजता
हुने, Duplication, Inclusion Error र Exclusion Error हटाउन सहज हुने,

८.

श्रमको सम्मानको सँस्कृततको ववकास भै असल श्रम सम्बन्त्धको ववकास हुनुको
साथै श्रमको उत्पादकत्व बद्
ृ गध हुने,

5

९.

स्वदे शी

श्रम

बजारको

पूणि

वववरण

अध्यावगधक

हुने

भएकोले

बैदेसशक

रोजगारीको तनभिरता र्टाउनुका साथै बैदेसशक रोजगारीका जोखिम र्टाउन
सहयोग पुग्ने,
१०.

तथयमा आधाररत नीतत र नततजामा आधाररत धयवस्थापनको आधार तनमािण
हुने आहद ।

४. अन्त्तर आवद्धता सहहतको एकीकृत प्रणालीको ववकास
श्रसमक सूचना बैंक प्रणालीको स्थापना गदाि दे हायका ववसभन्त्न क्षेरका तथयािंकसँग अन्त्तर
आवद्धता सहहतको एक्रककृत प्रणाली ववकास गने लक्ष राखिएको छ ।
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५.

राजष्िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NEMIS-नेसमस)

सँगको आवद्धतााः-यससँग

रहे का सबै सच
ू नाहरू LIMS सँग आवद्ध गररने छ ।

नेसमसमा भएका दे हायका ववषयवस्तह
ु रु माफित श्रसमक सच
ू ना बैंकसँग अवद्धता
कायम गररनेछाः(क) बेरोजगार तथा रोजगारदाताको दताि र रोजगार प्रवद्िधन सेवाको लागग व्यजततगत
वववरण,
(ि) रोजगारदाता तथा तासलम प्रदायक सिंस्थाहरूले उपलव्ध गराउने रोजगारी तथा
सेवाको वववरण,
(ग) तनजी तथा सरकारी रोजगार पोटि लहरुमा प्रकासशत रोजगारीका अवसरहरु राख्न
सक्रकने व्यवस्था,
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(र्) कायिस्थलमा आधाररत तासलमसम्बन्त्धी ववषय, रोजगारीको सम्भावना भएको
औपचाररक र अनौपचारीक सशक्षा एवम ् व्यावसातयक तासलमको वववरण,
(ङ) रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्त्धी क्रक्रयाकलाप तथा सोबाट ससजिना हुने तथयाङ्क, श्रम
बजारमा आवश्यक पने सीप तथा क्षमताको ववश्लेषण गनि रोजगारदातालाई सर्ाउ
पुयािउने वववरण ।
(च)बह
ृ द् प्रकृततको रोजगार पोटि लको रुपमा बबकास गनि रोजगारीको िोजीमा रहे का
व्यजतत र साविजतनक र तनजी दव
ु ै क्षेरका

रोजगारदाता, रोजगार सेवा प्रदायक

तथा सीप ववकास तासलम प्रदायक सिंस्था तथा स्वरोजगार सहायताको वववरण ।
(छ) रोजगारदाता र रोजगारको िोजीमा रहे का व्यजततले रोजगार उपलधध हुने स्थान,
रोजगारदाताको प्रकार, आवश्यक पने सीप तथा क्षमता लगायतको वववरण ।

६. तथयािंक र सूचना सिंकलनको प्रवाह तथा स्वरुप र फाराम
तथयािंक र सूचनाको सिंकलन तनम्न दई
ु बबगधबाट गररनेछ:

(अ)

िौजुदा िथर्ाांकको प्रर्ोग:
ववसभन्त्न तनकायसिंग रहे का तनधािररत फाराम बमोजजम मौजुदा तथयािंकहरुलाई
समायोजन गरी श्रसमक सूचना आवद्ध गनि सक्रकने सिंभावना छ । जस्तै:
नागररकता (राजष्िय पररचयपर), मतदाता नामावली, सामाजजक सुरक्षा कोष,
वैदेसशक रोजगार, राहदानी तथा अध्यागमन, दरु सिंचार तथा मोबाइल, शैक्षक्षक
सिंस्थाहरु, यातायात व्यवस्था, श्रम ववभाग, पेशागत सिंस्थाहरु, आन्त्तररक राजस्व
कायािलय, बैंक तथा वववत्तय सिंस्था, सिंर् सिंगठनहरु, मन्त्रालय तथा तनकायहरुमा
रहे का आगधकाररक वववरणलाई एकीकृत स्वरुपमा रािी श्रमयोग्य जनशजततको
जानकारी एकलद्वार प्रणालीमा रहन गई राजष्िय स्वरुप समेत कायम रहनेछ ।
साथै यसरी सलइने तथयािंकहरुको परीक्षण, शुद्धाशुद्धी तथा प्रत्येक नागररकको
वैयजततक वववरण यथाथि स्वरुपमा रहे को सतु नजश्चतता गनि समेत आवश्यक
व्यवस्था

समलाउनु

पनेछ

।साथै

यसको

ववद्युतीय

सुरक्षाको

पक्षलाई

सिंवेदशीलतापूवक
ि सलनु पने हुन्त्छ । यस प्रकारको तथयािंकलाई द्ववतीय स्रोतबाट
प्रातत तथयािंक (Secondary source of data) को रुपमा उपयोग गररनेछ ।
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हाल रहे का एक्रककृत सूचनाहरू
१. NEMIS का सूचनाहरू
२. सामाजजक सूरक्षा कोषका सूचनाहरू
३. PIS तनजामती + प्रहरी+ सशक्षक
४. PIS नेपाली सेना
५. सिंचयकोष, लगानी कोष
६. FEMIS
७. National ID (18-59)
८. PAN
९. EXIM Code

(आ) प्रत्र्क्ष सूचना सांकलन:
मौजुदा तथयािंकवाट सिंकलन हुन नसकेको वा नसतने प्रकृततको सूचनाहरु प्राथसमक
रुपमै सिंकलन गनिपने आवश्यकता रहन्त्छ। यस कायिमा अन्त्तर तनकायको समन्त्वय
गरी सच
ू ना सिंकलन गदाि प्रभावकारी रहन्त्छ। साथै यस कायिमा गाउँ पासलका तथा
नगरपासलकाको भूसमका समेत महत्वपूणि रहन्त्छ। जसका लागग दे शका सम्पुणि स्थानीय
तहहरुमा गणक िटाई श्रमयोग्य जनशजततको प्रत्यक्ष तथयािंक सिंकलन गने एउटा उपयुतत
ढाँचा हुन ् सतछ।
प्राथसमक प्रकृततको तथयािंक सिंकलन कायि सच
ू ना प्रववगधमा आधाररत र राजष्िय
मापदण्ड

अनरु
ु प

समेत

गनुि

पने

हुन्त्छ।यस

प्रयोजनका

लागग

क्रक्रयाकलापहरु रहे का छन ्:•

व्यजततको प्रत्यक्ष सूचना सिंकलनको फाराम र ववगध तय ।

•

व्यजततले हदने जानकारीको स्वर्ोषणा ।

•

सिंकलनकताि द्वारा सूचनाको तथयपरका उपलधधताको उदर्ोष ।

•

सिंकसलत सूचनाको जनप्रतततनतर्बाट रुजु तथा प्रमाखणकरण।

•

कम्तयूटर प्रणालीमा सूचनाको प्रववष्टी ।
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दे हायका

मख्
ु य

•

प्रववष्टी गररएको सूचनाको शुद्धाशुद्धी पुन: रुजु ।

•

रुजु गररएको सूचनालाई सफ्टवेयरमा प्रववष्टी ।

•

प्रततवेदन ।

यस प्रकारको तथयािंकलाई प्राथसमक स्रोतबाट प्रातत तथयािंक (Primary source of
data) को रुपमा उपयोग गररनेछ र आवश्यकतानस
ु ार ववद्यमान सरकारी सच
ू नासँग
परीक्षण (Cross-Validate) गरे र मार उपयोग गररनेछ । जसबाट सूचनाको दोहोरोपना
नरहने र तथयपरक सूचना प्राजतत सुतनजश्चत हुन सतनेछ ।

(इ)

िथर्ाांक र सच
ू ना सांकलनको प्रवाह:
तथयािंक र सूचना प्रवाहको स्वरुप तनम्न बमोजजमको हुनेछ ।

जूवजूभ जूनकूाय
सूिंग रहूेकूा
त यूाूिंकह सूान

य सूूचनूा
सूिंकलन गन

जूमक
जूतवूेदन

तयूार गन
बक

आ त रक
रूोजगूारूी

म
जूवभूाग

बूा
रूोजगूारूी

बूैदूेजूशक
रूोजगूार
जूवभूाग

उधूोग, वसूाय, सरकूारूी, गूै सरकूारूी
“जनशम् क ोप म् हच ना – सि[ र ाक ोम् नि णा ”

July 17, 2020

(ई)

िथर्ाांक र सूचना सांकलनको फाराि:
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राजष्िय स्वरुपको श्रसमक सूचना बैंकको प्रयोजनका लागग ववसभन्त्न प्रकारको
वववरण आवश्यक पदिछ। प्रारजम्भक रुपमा ववश्लेषण गदाि तथयािंक र सूचना
प्रवाहको फाराम तनम्न बमोजजमको हुनेछ। साथै यसमा सरोकारवालाहरुसँग
परामशि पश्चात पररमाजिन गरी थप पररष्कृत गररने लक्ष्य रहे को छ।

11

12

७. श्रसमक सच
ू ना बैंकको प्रणाली ववकास
श्रसमक सूचना बैंकको प्रणालीको िाका, यस प्रणालीमा आवद्ध हुने बहुआयासमक
तथयािंक र यसको समग्र व्यवस्थापनको पद्धतत तनधािरण गनि चरणवद्ध रुपमा कायि
गनि जरुरी छ । साथै तयार हुने प्रणालीमा प्रातत हुने पष्ृ ठपोषण तथा समसामतयक
पररमाजिनका लागग क्रमश: सध
ु ार र ववकास गदै लगगनेछ । वस्तत
ु : यसका चरणवद्ध
कायिहरु तनम्नानुसार प्रक्षेपण गररएको छ:
(क)

ित्कालीन सोच

(िन्त्रालर् अन्त्िगििका सूचनाहरूलाइि एकककृि गने, Back up राख्ने

व्र्वस्था) धनगढी +र्वराटनगर/इटहरी

श्रसमक सूचना बैंकमा तनम्न सूचनाहरुलाई एक्रककृत गररनेछ:
१.

रोजगार सच
ू ना केन्त्रको EMIS मा रहे का श्रसमकका बैयजततक वववरण
सहहतका सूचनाहरु एक्रककरण गररने ।

२.

कम्पनी रजजष्टारको कायािलयमा रहे का सूचनाहरु एक्रककरण गररने ।

३.

श्रम तथा व्यवसायजन्त्य सुरक्षा ववभागमा रहे का सूचना एक्रककरण गररने
।

४.

श्रसमक सच
ू ना बैंकलाई जनस्तरमा बझ्
ु न बझ
ु ाउन लोगो (Logo)बनाउने
।

५.

(ख)

यसको ववस्तत
ृ प्राववगधक अध्ययन अनुरुपका थप कायिहरु ।

िध्र्कालीन सोच
१.

ववसभन्त्न

(नेपाल सरकार अन्त्िगििका सच
ू नाहरू)

सरकारी

तनकायमा

रहे का

श्रसमक, श्रसमक

प्रततष्ठानसँग

सम्बजन्त्धत सच
ू नाहरुमा एक्रककरण गररने ।
२.

बैदेसशक रोजगार सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गररने ।

३.

योगदानमा आधाररत सामाजजक सुरक्षासँग सम्बजन्त्धत सूचना एक्रककृत
गने ।

४.

ववसभन्त्न तासलम प्रदायक तनकायसँग आवद्ध गररने

५.

ववसभन्त्न उद्योग प्रततष्ठान र उद्योग बाखणज्य महासँर्का सच
ू नाहरु
एक्रककृत गररने ।

(ग)

दीर्िकालीन सोच

(सवै साविजतनक सांस्थाका सूचनाहरू)
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१.

श्रम बजारसँग सम्बजन्त्धत सम्पूणि सूचनाहरु एक्रककृत गरी आवश्यकता
अनुसार सबै पहुँच स्थावपत गने ।

२.

श्रसमकसँग

सम्बजन्त्धत

सामाजजक

सुरक्षा

र

सामाजजक

सिंरक्षणका

सच
ू नालाई एक्रककृत गने ।
३.

अनौपचाररक क्षेरका र स्वरोजगारीमा रहे काको सूचना एक्रककृत गने ।

४.

श्रसमक सूचना बैंकको प्रणाली लाई राजष्िय रोजगार धयवस्थापन सूचना
प्रणाली (National Employment Management Information System)
मा एक्रककृत गरी सिंचालन गने ।

८. कायािन्त्वयनको व्यवस्था
ववधमानमा सञ्चालनमा रहे को रोजगार धयवस्थापन सूचना प्रणाली
Management Information System)

(Employment

को सिंस्थागत र प्रणालीगत सुधार गरी श्रसमक सूचना

बैंकमा आवद्ध गररनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरु क्षा मन्त्रालय अन्त्तगित
प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम (प्रस्ताववत आन्त्तररक रोजगार महाशािा) ले समग्र
प्रणालीको धयवस्थापन गनेछ श्रसमक सूचना बैंक श्रम ववतनमयको केन्त्रको रुपमा
ववकास हुने गरी आवश्यक अन्त्तर तनकाय समन्त्वयका लागग सिंयन्त्र ववकास गनि जरुरी
छ । ।

९. कानूनी आधार तजम
ुि ा
श्रसमक सूचना बैंक सिंचालन तथा व्यवस्थापनका लागग उपयुतत कानूनी आधार तजम
ुि ा
गनुि आवश्यक रहे को छ । ववशेषत: वैयजततक तथयािंक सिंकलन, भण्डारण, ववश्लेषण
तथा प्रततवेदनका यावत व्यवस्थापनका लागग श्रसमक सूचना बैंक (सिंचालन तथा
व्यवस्थापन) को कायिववगध सम्बन्त्धी कानूनी आधार समेत तजुम
ि ा अत्यावश्यक रहे को
छ । जसले बैधातनकता प्रदान गने र यसको दीर्िकालीन सोच सहहतको प्रारुप प्रदान
गनेछ ।
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१०. श्रसमक सच
ू ना बैंकको सञ्चालनको लागग
क्रक्रयाकलाप

गनप
ुि ने

चरणवद्ध

श्रसमक सूचना बैंक स्थापनका लागग गनप
ुि नि चरणबद्ध कायिहरु तनम्नानुसार प्रस्ताव
गररएको छ:

(अ)

प्रारम्भिक चरण
१.
२.

श्रसमक बैंक सञ्चालनको अवधारणा तथा ववस्तत
ृ कायियोजना तय गने ।
सूचना सम्प्रेसनको लागग वेवसाइट W W W . L I B . G OV . N P ( L a bo u r F o r c e I n f o r m a t i o n Ba n k ) , फेसबुक पेज लगायतका सामाजजक

सिंजालको तनमािण गरी सिंचालन गने ।

३.
४.
५.
६.

तथयािंक सिंकलनका ढाँचा तथा बबगध तयार गने ।
प्रततवेदनहरुको ढाँचा तयार गने ।
सूचना आदान प्रदान गने ववगध र प्रक्रक्रयाको मागि गचर तय गने ।
उपरयुततानुसारको प्रस्ताववत ढाँचा ववगध, प्रक्रक्रया र कायिववगध सहहतको
अवधारणा उपर अथि मन्त्रालय, गह
ू ना प्रववगध
ृ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सच
मन्त्रालय, तनजीक्षेर, िे ड यतू नयन लगायतका सरोकारवाला तथा सम्बद्ध
पक्षहरुसिंग छलफल गने र अजन्त्तम रुप हदने।

७.

कानूनी आधार सहहत श्रसमक सूचना बैंक सञ्चालनको स्वीकृतत ।

(आ) कार्ािन्त्वर्न चरण
१.
२.
३.
४.
५.
६.

रोजगार

धयवस्थापन

सच
ू ना

प्रणाली

(Employment Management

Information System) बाट प्रातत सुचनाहरु सिंकलन गने ।
तथयािंक सिंकलनका ढाँचा र ववगध बमोजजम वववरण सिंकलन गने ।
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको डडजाइन ववकास गने (Software Design
& Development)
सूचना प्रणालीको लागग आवश्यक उपकरण िररद गने (Hardware
Establish),
नेपाल सरकारका सच
ू ना प्रणालीहरुबीच सच
ू ना आदान प्रदान र सचेतना
अन्त्य सूचना प्रणालीबाट तथयाङ्कहरु सलने व्यवस्था गने ।
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७.

तथयािंक तथा सफ्टवेयरको सुरक्षा प्रणाली ववकास गने (Software
Security System Development)

(इ)

सध
ु ार र पररिाजिन चरण

१.

तनयसमत सुधार, पररमाजिन र ववकास गरी सूचना प्रणालीको क्षेर ववकास
गदै ववश्वसतनयता ववकास गने,

२.
३.

सूचना प्रणालीलाई सुरक्षक्षत गने ।
सरकारी तनकाय र

तनजी क्षेरको साथै अनौपचाररक क्षेरमा रहे का

सूचनाको आवद्धता गदै जाने ।

११. सिंभाव्य जोखिम ववश्लेषण
श्रसमक सूचना बैंक स्थापना र सिंचालनमा दे हायका जोखिमको आँकलन गररएको छ,
जसलाई यसको ववस्तत
ृ प्राववगधक अध्ययन क्रममा सम्बोधन गनुि पने आवश्यकता छ:
१. व्यजततगत तहका र प्रततष्ठान तहका सूचनाको सिंरक्षण ।
२. PMEP र स्थानीय तह तथा रोजगार सेवा केन्त्रको क्षमता ववकासमा अपनत्व
ग्रहण ।
३. बबषयवस्तुको सरोकारवालाहरुबीच आन्त्तररक्रककरण गने ।
४. सूचना प्रववगध प्रणालीको ववकास र यसको ववद्युतीय सुरक्षा
५. कोसभड१९ को कारणले कायितासलकाबद्ध कायािन्त्वयनमा पनि सतने प्रभाव ।

१२. अपेक्षक्षत उपलजधध
श्रसमक सूचना बैंकको प्रणाली ववकासबाट दे हायको उपलजधधहरु हाँससल हुने अपेक्षा
रहे को छ:
•

श्रमयोग्य जनशजततको वैयजततक वववरण प्राजतत र अद्यावगधक हुने ।

•

श्रम बजारमा उपलधध रोजगार र श्रसमकको योग्यताको जानकारी सरकारसँग
रहने ।

•

सच
ू ना प्रववगधमा आधाररत प्रणालीको रुपमा Labour-Force Information Bank
स्थावपत हुने ।
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•

Job Portal सँग आवद्ध गररने (NEMIS बाट) र Job Exchange Center को
रुपमा ववकससत हुने ।

•

Inter-Agencies Connectivity Development (बैदेसशक रोजगार ववभाग, श्रम
ववभाग, उद्योग ववभाग, सामाजजक सरु क्षा कोष, राजष्िय पररचयपर, तनवािचन
आयोग कम्पतन रजजष्िारको कायािलय, आहद) र

•

बहुआयासमक प्रततवेदनहरु र Real-time तथयािंक प्रातत हुने ।
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