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मादी गाउँपालिकाको सरुक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७८ 

 

प्रस्तावना: 

नेपािको संववधान २०७२ को अनसूुची ८ को (५,६,७,१७) बमोक्षिम 
स्थानीर् तहमा रहेको िेत्रालधकार र स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ 
को पररच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतयव्र् र अलधकार 
िेत्र अन्तगयत दफा ११ को उपदफा “थ” मा भएको व्र्वस्था बमोक्षिम 
स्थानीर् सरकारिाई प्राप्त क्षिम्मेवारी पूरा गनय तथा आफ्नो भौगोलिक 
िेत्रलभत्रको वैदेक्षिक रोिगारसँग सम्बक्षन्धत तथर्ांक संकिन गनय, वैदेक्षिक 
रोिगारमा िान चाहने व्र्क्षिहरुिाई आवश्र्क सूचना तथा परामिय सेवा 
प्रवाह गनय, ज्ञान, सीप एवम ्तालिममा पहुँच बढाउन, वैदेक्षिक रोिगारका कारण 
ठगी िगार्तका समस्र्ामा परेका आप्रवासी कामदारहरुको न्र्ार्मा सहि 
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पहुँच बढाउन, वैदेक्षिक रोिगारका कारण उत्पन्न मनोसामाक्षिक समस्र्ामा 
रहेका आप्रवासी कामदार तथा लतनका पररवारका सदस्र्हरुिाई मनोसामाक्षिक 
परामिय सेवा उपिब्ध गराउन साथै रोिगारीका िालग पटक-पटक वैदेक्षिक 
रोिगारीिाई नै दोहोर्ायउन ुपने बाध्र्तािाई कम गनय, ववप्रषेणको अलधकतम ्
सदपुर्ोग एवं आर्मूिक िेत्रमा पररचािनका िालग ववत्तीर् सािरता कार्यक्रम 
संचािन गरी र्स िेत्रको व्र्वस्थापन गनय र  सामाक्षिक पनुः एकीकरणसँग 
सम्बक्षन्धत कार्यक्रम संचािन गरी स्वदेिमा नै रोिगारीका अवसरहरु लसियना 
माफय त बाध्र्त्मक वैदेक्षिक रोिगारीिाई अन्त्र् गनय वाञ्छनीर् भएकोिे,  

मादी गाउँपालिकाको प्रिासकीर् कार्यववलध लनर्लमत गने ऐन, २०७५ को 
दफा ४ बमोक्षिम मादी गाउँ कार्यपालिकाबाट “मादी गाउँपालिकाको सरुक्षित 
आप्रवासन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७८” स्वीकृत गरी िागू गररएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारक्षम्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  

१. र्ो कार्यववलधको नाम ‘मादी गाउँपालिकाको सरुक्षित आप्रवासन 
सम्बन्धी कार्यववलध,  २०७८ रहने छ । 

२. र्ो कार्यववलध गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलत देक्षि 
िागू हनुेछ ।  

२. पररभाषा तथा व्र्ाख्र्ा: (१) ववषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स 
कार्यववलधमाः  

क. “ऐन” भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िाई सम्झन ु
पछय । 
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ि. “कार्यववलध” भन्नािे मादी गाउँपालिकाको सरुक्षित आप्रवासन 
सम्बन्धी कार्यववलध, २०७८ िाई सम्झन ुपदयछ ।  

ग. “स्थानीर् तह” भन्नािे मादी गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

घ. “मन्त्रािर्” भन्नािे श्रम रोिगार तथा सामाक्षिक सरुिा मन्त्रािर् 
सम्झन ुपदयछ । 

ङ. “ववभाग” भन्नािे वैदेक्षिक रोिगार ववभागिाई सम्झन ुपदयछ । 

च. “बोर्य” भन्नािे वैदेक्षिक रोिगार बोर्यको सक्षचवािर्िाई  सम्झन ु
पदयछ । 

छ. “आप्रवासी स्रोत केन्र” भन्नािे सरुक्षित वैदेक्षिक रोिगार सम्बन्धी 
सूचना तथा परामिय सेवाका साथै वैदेक्षिक रोिगार सम्बन्धी 
अन्र् ववक्षिविकृत सेवा प्रदान गने केन्रिाई सम्झन ुपनेछ । 

ि. “उप-िािा” भन्नािे मादी गाउँपालिकाको 
आलथयक/सामाक्षिक/रोिगार िािा अन्तरगत रहेको सरुक्षित 
आप्रवासन उप–िािािाई सम्झन ुपदयछ । 

झ. “मोड्युि” भन्नािे ववत्तीर् सािरता, मनोसामाक्षिक परामिय सेवा, 
सीप तालिम, उद्यम ववकास िगार्तको  सेवाहरु प्रवाह गनयको 
िालग सम्बक्षन्धत स्थानीर् तहिे तर्ार गरी िाग ु गरेको 
मोड्युिहरुिाई  सम्झन ुपदयछ ।   

ञ. “सम्बक्षन्धत लनकार्” भन्नािे वैदेक्षिक रोिगार सम्बन्धी वविेष 
सेवा प्रवाह गने लनकार्हरु वैदेक्षिक रोिगार ववभाग, वैदेक्षिक 
रोिगार बोर्यको सक्षचवािर्, कन्सिुर सेवा ववभाग, गन्तव्र् 
मिुकुहरुमा रहेका नेपािी दतुावास र  श्रम, रोिगार तथा 
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समाक्षिक सरुिा मन्त्रािर्, साथै र्स िेत्रसँग सम्बक्षन्धत अन्र् 
सरकारी लनकार्हरुिाई सम्झन ुपदयछ ।   

ट. “सेवा प्रदार्क/वविेषज्ञ” भन्नािे मादी गाउँपालिकाद्वारा 
सावयिालनक िररद प्रवक्रर्ा माफय त परामिय सेवा िररद गरी सीप 
तालिम, काननुी सेवा, ववत्तीर् सािरता, मनोसामाक्षिक परामिय 
वा उद्यम ववकासको िेत्रमा सेवा प्रवाहका िालग पररचािन 
गरेको व्र्क्षि/संस्थािाई सम्झन ुपदयछ ।   

  

पररच्छेद-२ 

कार्यववलधको उद्देश्र् तथा रणनीलत 

 

३. कार्यववलधको उद्दशे्र् :  

(१) रोिगारी छनौट गने अलधकार प्रत्रे्क नागररकसँग रहेको छ।वैदेक्षिक 
रोिगार पलन रोिगारीको एउटा ववकल्प हो। मादी गाउँपालिकाबाट वैदेक्षिक 
रोिगारमा िान चाहने र्वुाहरुको वैदेक्षिक रोिगारीिाई सरुक्षित, मर्ायददत र 
अलधक िाभदार्क बनाउनका िालग सहर्ोग परुर््ाउन,  वैदेक्षिक रोिगारमा 
संिग्न व्र्क्षिका पररवार र वैदेक्षिक रोिगारबाट फकेर आएका व्र्क्षििाई 
िक्षित गरी कार्यक्रमहरु तिुयमा गनय र प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनय र्ो 
कार्यववलध तर्ार गररएको छ ।सरुक्षित वैदेक्षिक रोिगारसँग सम्बक्षन्धत त्र्स्ता 
कार्यक्रमहरु तिुयमा तथा संचािन गदाय मादी गाउँपालिका आफैं िे वा अन्र् 
स्थानीर् तहहरु, प्रदेि सरकार, संघीर् सरकार तथा साझेदार 
संस्था/लनर्ोगहरुसँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा संचािन गनय सक्नेछ । 
साथै आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था गरी वैदेक्षिक रोिगारसँग सम्बक्षन्धत 
कार्यक्रमहरु तिुयमा तथा कार्ायन्वर्न  गदै सरुक्षित आप्रवासनको िेत्रमा 
सिुासन प्रवर्द्यनका िालग पारदिी र िवाफदेही ढंगबाट कार्यक्रम सञ्चािन 
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गनुय र्स कार्यववलधको प्रमिु उद्देश्र् रहेको छ । साथै देहार् बमोक्षिमका 
ववक्षिि उद्देश्र्हरु रहेका छन ्।  

(२) ववक्षिि उद्देश्र्हरु :-  

क. सरुक्षित वैदेक्षिक रोिगारसँग सम्बक्षन्धत गलतववलधहरु (वैदेक्षिक रोिगारमा 
िाने, गएका व्र्क्षि तथा लतनका पररवार र ववदेिबाट फकेर आएका 
व्र्क्षिहरुिाई िक्षित गरी) िाई िक्षित गरी एकीकृत रुपमा र्ोिना तिुयमा 
गरी प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने । 

ि. सरुक्षित वैदेक्षिक रोिगारीका िालग गाउँपालिका वा अन्र् स्थानीर् तह, 

प्रदेि सरकार, संघीर् सरकार तथा सम्बक्षन्धत साझेदार 
संस्था/लनर्ोगहरुसँको साझेदारीमा बिेट व्र्वस्थापन र  र्ोिना तिुयमा 
गरी कार्यक्रम संचािन गने ।   

ग. वैदेक्षिक रोिगारमा िाने, गएका व्र्क्षि, लतनका पररवार तथा ववदेिबाट 
फकेर आएका व्र्क्षिहरुिाई िक्षित गरी मादी गाउँपालिकािे अन्र् 
पालिकाहरुसँगको समन्वर्मा क्षिल्िा प्रिासन कार्ायिर् हाता लभत्र 
आप्रवासी श्रोत केन्र  स्थापना तथा संचािन गरी आवश्र्क सूचना तथा 
परामिय िगार्तका सेवाहरु प्रवाह गने, गाउँपालिकाको प्रधानमन्त्री 
रोिगार कार्यक्रम अन्तरगतको रोिगार सेवा केन्रबाट पालिका िेत्र 
लभत्रका िक्षित सेवाग्राहीहरुिाई सो सम्बन्धी सेवाहरु प्रवाह गने ।  

घ.  क्षिल्िा क्षस्थत अन्र् स्थानीर् तह, श्रम रोिगार तथा समाक्षिक सरुिा 
मन्त्रािर्, वैदेक्षिक रोिगार ववभाग, वैदेक्षिक रोिगार वोर्य, सीप तालिम 
प्रदान गने लनकार्हरु, मनोसामाक्षिक परामिय सेवा तथा ववत्तीर् सािरताको 
िेत्रमा ववज्ञता भएका संस्थाहरुसँग समन्वर् तथा सहकार्यिाई बढावा 
ददई कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने । 
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ङ. वैदेक्षिक रोिगारसँग सम्बक्षन्धत संचािन भएका कार्यक्रम तथा 
गलतववधीहरुका प्रभावकारी कार्ायन्वर्न तथा अनगुमन गरी र्स िेत्रको 
ददगो रुपमा व्र्वस्थापन गने । 

४. रणनीलत:   

(१) वैदेक्षिक रोिगारको िेत्र बहसुरोकारको ववषर् भएकोिे र्स िेत्रको 
व्र्वस्थापनमा सम्बक्षन्धत सरोकारवािाहरुको भलूमका तथा संिग्नता 
महत्वपूणय हनुेछ । र्स िेत्रको र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्वर्न, व्र्वस्थापन, 

अनगुमन तथा समीिामा सम्बक्षन्धत सबैको अथयपूणय सहभालगतामा िोर् 
ददईने छ । र्स गाउँपालिका लभत्रका ववषर्गत िािाहरु माफय त 
र्ोिनाहरु बनाउँदा वैदेक्षिक रोिगारमा िाने, गएका व्र्क्षि, लतनका 
पररवार र फवकय एर आएका व्र्क्षिहरुसँग सम्बक्षन्धत सवािहरुिाई 
प्राथलमकता ददई र्ोिनामा समावेि गररने छ ।  

(२) र्स िेत्रको प्रभावकारी व्र्वस्थापन, न्रू्न िागत, श्रोत साधनको अलधकतम ्
उपर्ोग र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िालग स्थानीर् सरकार संचािन 
ऐन, २०७४ को दफा २६ को ममय अनसुार आप्रवासी श्रोत केन्र 
सञ्चािन, िनिक्षिको व्र्वस्थापन तथा िमता ववकास, अनगुमन िस्ता 
कार्यहरुमा अन्र् स्थानीर् तहहरुसँग पलन सहकार्य गनय सवकने छ । 
त्र्सको साथै प्रदेि सरकार, संघीर् सरकार अन्तरगतका सम्बक्षन्धत 
मन्त्रािर्, ववभाग, वोर्य तथा सम्बक्षन्धत साझेदार संस्था/लनर्ोगहरुसँग पलन 
समन्वर् तथा सहकार्यमा िोर् ददईने छ । 

(३) क्षिल्िा प्रिासन कार्ायिर्सँगको समन्वर् तथा सहकार्यमा क्षिल्िा प्रिासन 
कार्ायिर् हातालभत्र सरुक्षित वैदेक्षिक रोिगारका िालग आप्रवासी श्रोत 
केन्रको स्थापना तथा संचािन गररनेछ । गाउँपालिकािे प्रधानमन्त्री 
रोिगार कार्यक्रम अन्तगयतको रोिगार सेवा केन्रबाट पालिका िेत्र 
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लभत्रका िक्षित िाभग्राहीहरुिाई सो सम्बन्धी सेवाहरु प्रवाह गनय सक्नेछ 
। 

(४) आप्रवासी श्रोत केन्र स्थापना र संचािनका िालग अन्र् स्थानीर् 
तहसंगको समन्वर्मा बिेट व्र्वस्थापन, र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्वर्न, 

गणुस्तरीर्ता कार्म र अनगुमन िगार्तको िेत्रमा सहकार्य गरी 
सरुक्षित वैदेक्षिक रोिगार सम्बन्धी लनःिलु्क सूचना तथा परामिय सेवा 
िगार्तका सेवाहरु प्रदान गररने छ ।  

 

 

पररच्छेद-३ 

र्ोिना तिुयमा, तथा कार्यक्रम सञ्चािनका िते्रहरु 

५. सरुक्षित आप्रवासन सम्बन्धी तथर्ाकं संकिन, र्ोिना तिुयमा तथा 
कार्ायन्वर्न:  (१) वैदेक्षिक रोिगार सम्बन्धी तथर्ांक संकिन तथा 
व्र्वस्थापन: गाउँपालिकािे वैदेक्षिक रोिगारसँग सम्बक्षन्धत समग्र तथर्ांक 
संकिन गने छ । उि कार्यको िालग प्रत्रे्क वर्ामा गणक लनर्िु गरी 
पररचािन गररने छ र सो को  संर्ोिन रोिगार सेवा केन्रिे गने छ । 
तथर्ांक संकिन गदाय हाि वैदेक्षिक रोिगारमा रहेका संख्र्ा, सीप तालिम 
तथा सूचनामा आप्रवासी कामदारको पहुँच, रेलमट्यान्स प्रालप्त तथा सो को 
उपभोग/उपर्ोग सम्बन्धी वववरण, सामाक्षिक िागत सम्बन्धी िानकारीहरु 
र आप्रवासी कामदारहरूिे सामना गनुय परेको समस्र्ा (सम्पूणय आप्रवासन 
चक्रमा) िगार्तका ववषर्हरु समेवटने छ । र्सको अिावा वैदेक्षिक 
रोिगारबाट फकेर आएका व्र्क्षिहरुको संख्र्ा, उनीहरुिे आियन गरेका 
सीप, दिता तथा पंूिी र उनीहरुद्वारा संचालित उद्यम तथा व्र्ावसार्  
िगार्तका वववरणहरु संकिन गरी  वैदेक्षिक रोिगार सम्बन्धी वस्तगुत 
वववरण तर्ार गररने छ । उि संकलित तथर्ांक तथा वस्तगुत वववरणको 
आधारमा  र्स िेत्रको प्रभावकारी व्र्वस्थापनको िालग वावषयक तथा 
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आवलधक र्ोिना  तिुयमा र बिेट व्र्वस्था  गरी कार्यक्रमहरु िागू गररने 
छ ।  

(२) सरुक्षित आप्रवासन सम्बन्धी सूचना, परामिय तथा सेवा केन्र 
सञ्चािनः   

(क) आप्रवासी स्रोत केन्र ∕ रोिगार  सूचना केन्र संचािन तथा 
व्र्वस्थापन:   

मादी गाउँपालिकािे वैदेक्षिक रोिगारीिाई सरुक्षित, मर्ायददत र िाभदार्क 
बनाउन वैदेक्षिक रोिगारीमा िान चाहने व्र्क्षिहरुिाई सरुक्षित वैदेक्षिक 
रोिगार सम्बन्धी सूचना तथा परामिय सेवा प्रदान गनय आप्रवासी श्रोत केन्र 
वा रोिगार  सूचना केन्र स्थापना गरी सञ्चािन गनेछ । 

मादी गाउँपालिका आफैं िे वा अन्र् स्थानीर् तहहरुसँगको समन्वर्मा 
क्षिल्िा प्रिासन कार्ायिर् हाता लभत्र आप्रवासी स्रोत केन्र स्थापना गरी 
क्षिल्िाका सबै स्थानीर् तहहरुबाट वैदेक्षिक रोिगारमा िानको िालग 
राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीहरुिाई सीप, तालिम तथा सरुक्षित 
वैदेक्षिक रोिगार सम्बन्धी सूचना तथा परामिय िगार्तका सेवाहरु प्रदान 
गररने छ । गाउँपालिकािे प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रम अन्तगयगतको 
रोिगार सेवा केन्रबाट  आफ्नो गाउँपालिका िेत्र लभत्रका िक्षित 
सेवाग्राहीहरुिाई सो सम्बन्धी सेवाहरु प्रवाह गने छ । साथै उि श्रोत 
केन्र माफय त वैदेक्षिक रोिगारको लसिलसिामा नेपाि लभत्र वा गन्तव्र् 
मिुकुमा समस्र्ामा परेका आप्रवासी कामदार तथा लतनका पररवारहरुिाई 
सहि न्र्ार्, िलतपूलतय, आलथयक सहार्ता/राहत र उद्दारका िालग सम्बक्षन्धत 
लनकार्हरुसँग समन्वर् तथा सहकार्यमा आवश्र्क सहिीकरण गररनेछ । 
आप्रवासी स्रोत केरिे सूचना प्रवाहिाई व्र्ापकता ददनको िालग संचार 
मध्र्महरुसँग पलन लनकटतम ्समन्वर् तथा सहकार्यमा काम गने छ । 
आप्रवासी स्रोत केन्र सञ्चािन तथा व्र्वस्थापनका िालग न्रू्नतम मापदण्र् 
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एवं पूवायधारहरू अनसूुची-१ बमोक्षिम ब्र्वस्था गररने छ । उि स्रोत 
केन्रिे प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रम अन्तगयतको रोिगार सूचना केन्र 
सँग सूचना प्रवाह, सीप तालिममा लसफाररस, सूचना आदान प्रदान 
िगार्तका िेत्रमा लनकटतम ्समन्वर् र सहकार्य गरी कार्य संचािन गनेछ 
। उि केन्रमा २ िना (कम्तीमा १ िना मवहिा सवहत) सूचना तथा 
परामियकताय लनर्िु गरी पररचािन गनय सवकने छ । उनीहरुको र्ोग्र्ता, 
अनभुव तथा सेवा सवुवधा पररच्छेद -५ को बुदँा नम्बर ९ मा उल्िेि 
भए बमोक्षिमको हनुेछ ।  आप्रवासी श्रोत केन्र माफय त सूचना तथा 
परामिय सेवा प्रवाहको िालग अनसूुची २ अनसुारको परामियकतायको िालग 
सहर्ोगी हाते पकु्षस्तका तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररने छ  । 

(ि) ररटनी  पररचािन: गाउँपालिका िेत्र लभत्रका दरुदरािका गाउँ तथा 
वस्ती स्तरमा सरुक्षित वैदेक्षिक रोिगार सम्बन्धी प्रचार प्रसार गरी सूचना 
सम्प्रषेण गनय, वैदेक्षिक रोिगार सम्बन्धी समस्र्ाहरु पवहचान गरी थप 
ववक्षिविकृत सहर्ोगका िालग आप्रवासी श्रोत केन्रमा लसफाररस गरी 
पठाउन, ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुिाई सरुक्षित वैदेक्षिक रोिगार 
सम्बन्धी अलभमूिीकरण गनय र वैदेक्षिक रोिगार सम्बन्धी तथर्ांक संकिन 
तथा व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गनयका िालग वैदेक्षिक रोिगारमा कम्तीमा २ 
वषय काम गरी फकेका मवहिा तथा परुुषहरुिाई  सम्बक्षन्धत वर्ाहरुमा 
आंक्षिक वा पूणयकािीन कमयचारीका रुपमा ररटनीहरु  पररचािन गररनेछ 
। वैदेक्षिक रोिगारमा गई फकेका व्र्क्षिहरुिे गन्तव्र् मिुकुहरुको 
लनर्म काननु, धमय सस्कृलत, संस्कार, हावापानी र कामसँग सम्बक्षन्धत 
व्र्वहाररक ज्ञान तथा अनभुवहरु सम्भाववत आप्रवासी कामदार तथा लतनका 
पररवारहरुिाई सही सूचना सम्प्रषेण गने भएकोिे वैदेक्षिक रोिगारिाई 
सरुक्षित, मर्ायददत र व्र्वक्षस्थत बनाउनमा महत्वपूणय र्ोगदान पगु्ने छ ।  

(ग) समदुार् स्तरमा सचेतनामिुक कार्यक्रमः  गाउँपालिकािे वैदेक्षिक 
रोिगारिाई सरुक्षित तथा व्र्वक्षस्थत गनयका िालग समदुार्स्तरमा गठन 
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भई वक्रर्ािीि रहेका सामदुावर्क समूहहरुमा,  वा वैदेक्षिक रोिगारमा 
िानका िालग प्रवक्रर्ामा रहेका सम्भाववत आप्रवासी कामदारहरुिाई 
वैदेक्षिक रोिगारको प्रवक्रर्ामा हनु सक्ने सम्भाववत िोक्षिम र सरुिाका 
उपार्ाहरुको बारेमा सूचना ददनको िालग अलभमूिीकरण कार्यक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । समदुार् अलभमूिीकरण कार्यक्रम सञ्चािनका िालग  सञ्चािन 
मोड्युि तर्ार गरी िाग ुगररने छ ।  र्सको अिावा गाउँपालिका तथा 
वर्ा कार्ायिर्द्वारा आवश्र्कता अनसुारका सचेतनामूिक कार्यक्रमहरु 
(सन्देिमूिक सर्क नाटक, होलर्िंग बोर्य आदद) लनमायण गरी समदुार्स्तरमा 
संचािन गररने छ ।  

 

(३) सीप तालिम संचािन तथा सहिीकरणः वैदेक्षिक रोिगारमा िान 
चाहने सम्भाववत आप्रवासी कामदारहरको पवहचान गरी वैदेक्षिक रोिगारमा 
रहँदा गनुयपने कामसँग सम्बक्षन्धत सीप तालिम प्रदानको िालग वैदेक्षिक 
रोिगार वोर्यको सक्षचवािर्, प्रदेि सरकार तथा नेपाि सरकार को प्राववलधक 
क्षििा तथा व्र्वसावर्क तालिम पररषद (CTEVT) र्द्ारा मान्र्ता प्राप्त तालिम 
प्रदार्क संस्थाहरुसँगको समन्वर् र सहकार्यमा सीप तालिम सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन गररने छ । उि तालिमहरु गन्तव्र् मिुकुको आवश्र्कता 
तथा मापदण्र् अनरुुपको पाठ्यक्रम लनमायण गरी संचािन गररने छ । 
तालिम सञ्चािन सम्बन्धी मोड्युि आवश्र्कता अनसुार नेपाि सरकारको 
प्राववलधक क्षििा तथा व्र्ावसावर्क तालिम पररषद (CTEVT), वैदेक्षिक 
रोिगार बोर्यको सक्षचवािर् र  तालिम प्रदार्क संस्थाहरुसँगको समन्वर् 
र सहकार्यमा तर्ार गरी िागू गररने छ ।  

(४) न्र्ार्मा सहिीकरणः वैदेक्षिक रोिगारको क्रममा हनुे ठगी, बेपत्ता, 
अिपत्र, राहत/आलथयक सहार्ता प्रालप्त तथा उद्दार िगार्तका समस्र्ाहरुमा 
आवश्र्क सहर्ोगको िालग आप्रवासी श्रोत केन्र माफय त सहिीकरण गररने 
छ । त्र्स्ता समस्र्ाहरुमा सहिीकरणका िालग समस्र्ाको प्रकृलत अनसुार 
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क्षिल्िा प्रिासन कार्ायिर्, क्षिल्िा प्रहरी कार्ायिर्, वैदेक्षिक रोिगार ववभाग, 
न्र्ार्ालधकरण, श्रम कन्सिुर, गन्तव्र् क्षस्थत नेपािी दतुावास, र्स िेत्रमा 
वक्रर्ािीि संघ संस्था िगार्तका लनकार्हरुसँग प्रभावकारी समन्वर् तथा 
सहकार्यमा िोर् ददइने छ । वैदेक्षिक रोिगार सँग सम्बक्षन्धत ठगीका 
समस्र्ाहरु न्र्ावर्क सलमलतको  िेत्रालधकार भन्दा बावहरको ववषर् भएकोिे  
न्र्ावर्क सलमलतिे पलन  क्षिल्िा प्रिासन कार्ायिर् तथा अलधकार प्राप्त 
लनकार्हरुसँग समन्वर् तथा सहकार्य गने छ । 

(५) ववत्तीर् सािरता सम्बन्धी कार्यक्रमः वैदेक्षिक रोिगारबाट प्राप्त 
ववप्रषेण रकमको उक्षचत व्र्वस्थापन तथा आर्मिुक िेत्रमा पररचािन 
गरी स्वरोिगारका अवसरहरु लसियना गनय र चवक्रर् रुपमा वैदेक्षिक 
रोिगारमा गईरहनपुने वाध्र्ताको अन्त्र्का िालग  ववप्रषेण (रेलमट्यान्स) 
प्राप्त गने पररवारका सदस्र्हरुका साथै वैदेक्षिक रोिगारीमा िाने संभाववत 
र्वुाहरूिाई व्र्क्षिगत तथा समहुहरु  गठन गरी ववत्तीर् सािरता किा 
सञ्चािन गररने छ । उि कार्यको िालग वैदेक्षिक रोिगार बोर्य, ववत्तीर् 
संस्थाहरु तथा सो सँग सम्बक्षन्धत ववज्ञता हालसि गरेका संस्थाहरुसँग 
समन्वर् तथा सहकार्य गनय सवकने छ । ववत्तीर् सािरता किा पश्चात 
सहभागीहरुिे किामा बचत बवृर्द्, फििु िचयको लनर्न्त्रण, पाररवारीक 
बिेट लनमायण, व्र्वसावर्क िेत्रको पवहचान, र्ोिना लनमायण र ववत्तीर् 
अनिुासनका िेत्रमा ववस्ततृ अध्र्र्न गरी आर्मिुक गलतववलधहरुमा 
संिग्न हनुेछन ्। उि किा व्र्वस्थापन तथा संचािनका िालग ववत्तीर् 
सािरता सहिकताय लनर्कु्षि गरी पररचािन गररने छ । ववत्तीर् सािरता 
सहिकतायको र्ोग्र्ता, अनभुव तथा सेवा सलुबधा पररच्छेद -५ को बुदँा 
नम्बर ९ मा  उल्िेि भए बमोक्षिम हनुेछ । िरुुवातको चरणमा उि 
सेवािाई प्रभावकारी रुपमा व्र्वस्थापन गनय, सहिकतायको िमता ववकास 
गनय र किा संचािनका िालग लसकाई सामाग्री लबकास गनय ववज्ञ 
व्र्क्षि/संस्थाको  सेवा िररद गरी वविेषज्ञ सेवा लिन सक्ने छ ।  उि  
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ववत्तीर् सािरता किा सञ्चािन तथा व्र्वस्थापनको िालग अनसूुची-३ 
अनसुारको मोड्युि तर्ार गरी िागू गररने छ ।   

(६) सीपको पवहचान, उपर्ोग तथा उद्यमक्षििता ववकास कार्यक्रमः 
वैदेक्षिक रोिगारबाट फकेर आएका व्र्क्षिहरु तथा ववप्रषेण प्राप्त गने घर 
पररवारका सदस्र्हरूिािाई िक्षित गरी स्थानीर् स्तरको सम्भाव्र्ता तथा 
ती व्र्क्षिहरुको दिताको आधारमा र्ोिना तिुयमा गरी उद्यम ववकास 
सम्बन्धी कार्यक्रम संचािन गररने छ । कार्यक्रम लनमायण तथा संचािन 
गदाय िक्षित वगयको िागत सहभालगता तथा उत्पादनमा आधाररत अनदुानको 
व्र्वस्थािाई िोर् ददइने छ । र्सको िालग आवश्र्क मापदण्र् तर्ार 
गरी कार्यक्रम संचािन गररने छ । र्सको साथै ववदेिबाट फकेर आएका 
व्र्क्षिहरुसँग भएको सीप तथा दिता सम्बक्षन्धको वववरणिाई संकिन 
गरी रोिर बनाई राक्षिने छ । उि िनिक्षििाई दिता र आवश्र्कताको 
आधारमा स्थानीर् स्तरमा संचालित ववकास लनमायणको िेत्रमा पररचािन 
गररने छ । र्सको अिवा वैदेक्षिक रोिगारको क्रममा सीप हालसि गरेका 
तर प्रमाण पत्र नभएका व्र्क्षिहरुिाई िक्षित गरी सीप परीिण कार्यक्रम 
संचािन गररने छ । उि सीप परीिणका कार्यक्रम संचािन गदाय नेपाि 
सरकारको  सम्बक्षन्धत लनकार्हरु र अन्र् ववकास साझेदारहरुसँग पलन 
आवश्र्क समन्वर् र सहकार्य गनय सवकने छ । र्स सम्बन्धी कार्यक्रम 
तिुयमा, कार्ायन्वर्न तथा अनगुमनका िालग आवश्र्कता अनसुार मापदण्र् 
तर्ार गरी िागू गररने छ ।  

(७) मनोसामाक्षिक परामिय सेवा: वैदेक्षिक रोिगारमा गएका व्र्क्षि तथा 
लतनका पररवारहरुिाई वैदेक्षिक रोिगारका कारण उत्पन्न मानलसक 
समस्र्ािाई सम्बोधन गनयका िालग मनोसामाक्षिक परामिय सेवा सम्बन्धी 
र्ोिना तिुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । उि सेवा प्रवाहका िालग 
मनोसामाक्षिक परामियकताय लनर्कु्षि गरी पररचािन गररने छ । 
मनोसामाक्षिक परामियकतायको र्ोग्र्ता, अनभुव तथा सेवा सलुबधा पररच्छेद 
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-५ को बुदँा नम्बर ९ मा उल्िेि भए बमोक्षिम हनुेछ । िरुुवातको 
चरणमा उि सेवािाई प्रभावकारी रुपमा व्र्वस्थापन गनय तथा 
मनोसामाक्षिक परामियकतायको िमता ववकास गनय ववज्ञ व्र्क्षि/संस्थाको  
सेवा िररद गरी वविेषज्ञ सेवा लिन सक्न ेछ । मनोसामाक्षिक परामिय 
सेवा सञ्चािनका िालग मनोसामाक्षिक परामिय सेवा सम्बन्धी वविेषज्ञ 
संस्था/लनकार्हरुसँगको समन्वर् र सहकार्यमा कार्यक्रम तथा र्ोिना 
तिुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररने छ । उि सेवािाई स्थानीर् तहिे क्रमि 
आफ्नो स्वास्थर् िािामा आन्तररवककरण गदै िैिाने छ ।  सो सेवा 
संचािनका िालग आवश्र्क मोड्युि सम्बक्षन्धत वविेषज्ञहरुको सहर्ोगमा 
तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररने छ ।  र्सको अिवा स्थानीर् तह लभत्र 
रहेका मानलसक स्वास्थर्को िेत्रमा दिता हालसि गरेका व्र्क्षिहरुको 
सूची तर्ार गरी आवश्र्कता अनसुार पररचािन गररने छ  । गम्भीर 
मनोसामाक्षिक समस्र्ा भएका र आलथयक वहसाबिे कमिोर भएका 
व्र्क्षिहरुिाई आवश्र्क उपचार सहर्ोगको िालग सहर्ोग कोष स्थापना 
तथा सञ्चािन गररने छ । र्सको अिावा वैदेक्षिक रोिगारसँग सम्बक्षन्धत 
सामाक्षिक िागत न्रू्नीकरणका िालग सम्बक्षन्धत सरोकारवािाहरुसंगको 
समन्वर् तथा सहकार्यमा थप कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 

(८) अन्तरवक्रर्ा तथा छिफि कार्यक्रमः वैदेक्षिक रोिगार बहसुरोकारको 
िेत्र भएकोिे गाउँपालिकाको एकि प्रर्ासिे मात्र  पूणय नहनुे भएकोिे 
वैदेक्षिक रोिगारिाई सरुक्षित, व्र्वक्षस्थत, मर्ायददत र उपिब्धीमूिक 
बनाउन तथा वैदेक्षिक रोिगारबाट फवकय एर आएका व्र्क्षिहरुको ज्ञान, 
सीपिाई प्रभावकारी रुपमा पररचािनका िालग आवश्र्क वातावरण लसियना 
गनय सम्बक्षन्धत सरोकारवािाहरुसँग लनर्लमत छिफि तथा अन्तरवक्रर्ा 
कार्यक्रमको आर्ोिना गररनेछ । 

(९) छात्रवकृ्षत्त कार्यक्रमः र्स मादी गाउँपालिका िेत्र लभत्रबाट वैदेक्षिक 
रोिगारका क्रममा मतृ्र् ुभई अलभभावक गमुाएका, बेपत्ता भएका र अंगभंग 



v08    %   ;+Vof !#  efb| #) ut], @)&* ;fn  

 

14 
 

भएका व्र्क्षिका बािबालिकाहरुिाई छात्रावृक्षत्त सहर्ोग प्रदान गररने छ 
। बेपत्ता भएका व्र्क्षिको हकमा ५ वषय देक्षि बेपत्ता भएका व्र्क्षिका 
बािबालिकाहरुिाई समेवटने छ । त्र्स्तो छात्रवृलत प्रदान गदाय वैदेक्षिक 
रोिगार बोर्यको सक्षचवािर् माफय त प्रदान गने छात्रवृक्षत्त सहर्ोगिे 
नसमेवटएका बािबालिकाहरुको िालग मात्र व्र्वस्था गररने छ । छात्रवृक्षत्त 
सहर्ोगिाई दईु तहमा ववभािन गरी प्रदान गररने छ । िस अनसुार 
आधारभतू तहका बािबालिकािाई वावषयक ८ हिार रुपैर्ा र माध्र्लमक 
तहका बािबालिकािाई वावषयक १२ हिारका दरिे एकपषु्ठ रुपमा प्रदान 
गररन े छ । र्स्तो छात्रावृक्षत्त सरकारी, सामदुावर्क तथा संस्थागत 
ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत १८ बषय सम्मका ववधाथीहरुिाई प्रदान गररने छ 
। िसको िालग ववधाथी अध्र्र्नरत ववद्यािर् र सम्बक्षन्धत वर्ा 
कार्ायिर्िे वैदेक्षिक रोिगारमा गई मतृ्र् ुतथा अंगभंग , बेपत्ता भएको 
प्रमाण सवहत गाउँपालिकामा लसफाररस गने छ । प्राप्त लनवेदनहरुिाई  
गाउँपालिकािे आश्र्क छानववन गरी छात्रवृक्षत्त प्रदान गने छ । र्सका 
िालग आवश्र्क  लनवेदनको ढाँचा तथा फारमहरुको नमूना तर्ार गरी 
कार्ायन्वर्न गररने छ ।  

 

 

पररच्छेद ४ 

सम्बक्षन्धत ववषर्गत िािा लनधायरण तथा लनदेिक सलमलत  

 

६. सम्बक्षन्धत ववषर्गत िािा लनधायरणः  

स्थानीर् िासन श्रोत पूक्षस्तका, २०७४ (८.५.८ लबषर् िेत्रगत र्ोिना 
लनमायण तथा एकीकरण) अनसुार वैदेक्षिक रोिगारको िेत्रिाई आलथयक 
ववकास िािा अन्तरगत राक्षिने छ । उि िािािे अन्र् िािाहरुसँग 
समन्वर् गरी कार्यक्रम तिुयमा, बिेट ववलनर्ोिन, कार्यक्रम कार्यन्वर्न, 

अनगुमन र समीिा िगार्तका कार्यहरु गनेछ ।  
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७. स्थानीर् तहको सरुक्षित आप्रवासन सम्बन्धी लनदेिक सलमलत:   

वैदेक्षिक रोिगारसँग सम्बक्षन्धत प्रभावकारी र्ोिना लनमायण, व्र्वस्थापन, 

कार्यन्वर्न, अनगुमन तथा सम्बक्षन्धत सरोकारवािहरुसँग समन्वर् 
िगार्तका कार्यमा ददिा लनदेि गनय देहार् बमोक्षिमको गाउँपालिका 
स्तरीर् सरुक्षित आप्रवासन सम्बन्धी लनदेिक सलमलतको व्र्वस्था गररएको 
छ ।  

क) गाउँपालिका अध्र्ि     -संर्ोिक   

ि) गाउँपालिका उपाध्र्ि    -सह संर्ोिक  

ग) गाउँपालिका प्रमिु प्रिासकीर् अलधकृत     -सदस्र् 

घ) आलथयक ववकास िािा प्रमिु,  -सदस्र् 

ङ) सामाक्षिक ववकास िािा प्रमिु,  -सदस्र् 

च) स्वास्थर् िािा प्रमिु,   -सदस्र् 

छ) रोिगार संर्ोिक (प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रम), -सदस्र् 

ि) वैदेक्षिक रोिगार व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको िािा प्रमिु, 
      -सदस्र् सक्षचव 

झ) उद्यमक्षििता ववकास अलधकृत (मेर्पा),  -आमक्षन्त्रत सदस्र्  

ञ) क्षिल्िा प्रिासन∕ईिाका प्रिासन कार्ायिर् प्रलतलनलध, -आमक्षन्त्रत सदस्र् 

ट) क्षिल्िा∕ईिाका प्रहरी कार्ायिर् प्रलतलनलध, -आमक्षन्त्रत सदस्र् 

ठ) क्षिल्िा∕गाउँपालिका क्षस्थत बैंकका प्रलतलनलध, -आमक्षन्त्रत सदस्र् 
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र्) वैदेक्षिक रोिगारीको िेत्रमा कामगने संस्थाका प्रलतलनलध,  
     -आमक्षन्त्रत सदस्र् 

गाउँपालिका  स्तरीर् सरुक्षित आप्रवासन सम्बन्धी लनदेिक सलमलतिे आवश्र्क 
ठानेका अन्र् व्र्क्षि तथा पदालधकारीहरुिाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

 

८. गाउँपालिकाको सरुक्षित आप्रवासन सम्बन्धी लनदेिक सलमलतको काम, 

कतयव्र् र अलधकारः  

▪ वैदेक्षिक रोिगारसँग सम्बक्षन्धत (ववदेि िाने व्र्क्षि, लतनका पररवार 
र फवकय एर आएका व्र्क्षिहरुिाई िक्षित गरी) र्ोिना तिुयमा, बिेट 
व्र्वस्थापन र कार्ायन्वर्नका िालग सम्बक्षन्धत िािािाई आवश्र्क 
ददिा लनदेि गने, 

▪ अन्र् स्थानीर् तहहरु, प्रदेि सरकार, संघीर् सरकार अन्तरगतका 
श्रम, रोिगार तथा सामाक्षिक सरुिा मन्त्रािर्, वैदेक्षिक  रोिगार 
ववभाग, वैदेक्षिक रोिगार वोर्य, सम्बक्षन्धत साझेदार संस्था, ववकास 
लनर्ोग, तालिम प्रदार्क संस्था तथा सरोकारवािाहरुसँग आवश्र्क 
समन्वर् र सहकार्य गने, 

▪ आप्रवासी श्रोत केन्रको व्र्वस्थापन तथा संचािनका िालग 
आवश्र्क सम्बक्षन्धत लनकार्सँग समन्वर् गनुयका साथै  उि श्रोत 
केन्र प्रभावकारी सन्चािनका िालग आवश्र्क ददिा लनदेि गने । 
वा स्थानीर् तह को प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रम अन्तरगतको 
रोिगार सेवा केन्र माफय त सरुक्षित वैदेक्षिक रोिगार सम्बक्षन्धको 
सेवा प्रवाहको िालग आवश्र्क कार्य गने, 

▪ सूचना तथा परामिय सेवा प्रवाह, ववत्तीर् सािरता, मनोसामाक्षिक 
परामिय सेवा, सीप तालिम तथा समदुार् तहमा सचेतनामिुक 
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गलतववधीहरु संचािन गनय आवश्र्क मोड्युि तर्ारीको िालग 
पषृ्ठपोषण तथा सझुाव प्रदान गने, 

▪ रोिगारीको िालग आवश्र्क सीप तालिमको ब्र्वस्था गनय, सीपर्िु 
र ठगी मिु समदुार् घोषणा गनय आवश्र्क ददिा लनदेि गने, 

▪ लनदेिक सलमलतद्वारा कक्षम्तमा चौमालसक रुपमा आप्रवासी श्रोत केन्र  
िगार्तको गलतववलधहरुको अनगुमन गरी समीिा गने । साथै 
उपाध्र्िको संर्ोिकत्वमा लनर्लमत रुपमा अनगुमन कार्यिाई 
लनरन्तरता ददने, 

▪ अन्र् ववषर्गत िािा/सलमलतहरुसँग वैदेक्षिक रोिगारसँग सम्बक्षन्धत 
र्ोिना लनमायण तथा कार्ायन्वर्नको िालग आवश्र्क समन्वर् तथा 
छिफि गने, 

▪ आवलधक रुपमा बैठक बसी सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रगलत सलमिा 
गरी थप प्रभावकारीता अलभबवृर्द्का िालग आवश्र्क सल्िाह सझुाव 
तथा मागयलनदेि गने, 

▪ सरुक्षित आप्रवासन (वैदेक्षिक रोिगार व्र्वस्थापन) सँग सम्बक्षन्धत 
कार्यपालिकार्द्ारा प्रदत्त अन्र् कार्यहरु गने । 

▪ वर्ा स्तरमा वर्ाध्र्िको संर्ोिकत्वमा सरुक्षित आप्रवासन सम्बन्धी 
सलमलत गठन गरी सचेतनामिुक कार्यक्रमहरु संचािनको िालग ददसा 
लनदेि गने । 

 

पररच्छेद-५ 

श्रोत तथा िनिक्षि व्र्स्थापन  

९. श्रोत व्र्वस्थापन: (१) संघीर् सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हनुे 
ववत्तीर् समानीकरण अनदुान र गाउँपालिकाको अन्तररक श्रोतबाट कार्यक्रम 
सञ्चािनको िालग आवश्र्क बिेटको सलुनक्षश्चत गररनेछ । र्सको साथै अन्र् 
स्थानीर् तहहरु, साझेदार संस्था/लनर्ोग तथा दात ृ लनकार्, प्रदेि सरकार र 
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संघीर् सरकारसँगको बिेट साझेदारीतामा प्राप्त बिेटहरुिाई एवककृत गरी 
कार्यक्रम तिुयमा तथा कार्ायन्वर्न गररने छ ।  

१०.िनिक्षि व्र्वस्थापन: (१) गाउँपालिकािे िनिक्षि व्र्वस्थापन तथा 
पररचािन गदाय कामको प्रकृलत, कार्यचाप, कार्यक्रम संचािनको अवस्था तथा 
स्रोत व्र्वस्थापन समेतका आधारमा िनिक्षि व्र्वस्थापन गनय सक्ने छ ।  

(२) गाउँपालिकािे कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न तथा संचािन 
गनय देहार् बमोक्षिमको िनिक्षि व्र्वस्थापन गनय सक्ने छ ।  

पद संख्र्ा तह र्ोग्र्ता तथा अनभुव 

 आप्रवासी 
स्रोत केन्र 
परामियकताय 

१ पाँचौ मान्र्ता प्राप्त िैक्षिक संस्थाबाट 
कम्तीमा १०+२ वा प्रववणता 
प्रमाण पत्र तह उत्तीणय गरी 
सामाक्षिक पररचािन वा  सरुक्षित 
वैदेक्षिक रोिगार िेत्रमा कम्तीमा 
२ वषय काम गरेको । अनिाईन 
र्ाटा ईन्री र प्रलतवेदन सम्बन्धी 
ज्ञान, वहपुि समन्वर् र सहकार्य 
सम्बन्धी ज्ञान, वैदेक्षिक रोिगार 
ऐन,  लनर्म तथा लनदेक्षिका र 
कानून सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

मनोसामाक्षिक 
परामियकताय 

आवश्र्कता  

अनसुार 

पाँचौ मान्र्ता प्राप्त िैक्षिक संस्थाबाट 
कम्तीमा १०+२ वा प्रववणता 
प्रमाण पत्र तह उत्तीणय गरी 
मनोसामाक्षिक परामिय सम्बन्धी 
२ वषय अनभुव भई सरुक्षित 
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वैदेक्षिक रोिगारको िेत्रमा काम 
गरेकोिाई प्राथलमकता । 

ववत्तीर् 
सािरता 
सहिकताय 

आवश्र्कता  

अनसुार 

पाँचौ मान्र्ता प्राप्त िैक्षिक संस्थाबाट 
कम्तीमा १०+२ वा प्रववणता 
प्रमाण पत्र तह उत्तीणय गरर २ 
वषय ववत्तीर् सािरता किा 
सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी अनभुव भई सरुक्षित 
वैदेक्षिक रोिगारको िेत्रमा काम 
गरेकोिाई प्राथलमकता । 

सामाक्षिक 
पररचािक 

आवश्र्कता  

अनसुार 

पाँचौ मान्र्ता प्राप्त िैक्षिक संस्थाबाट 
कम्तीमा १०+२ वा प्रववणता 
प्रमाण पत्र तह उत्तीणय गरर २ 
वषय सामाक्षिक पररचािनको 
िेत्रमा भएको । सरुक्षित 
वैदेक्षिक रोिगारको िेत्रमा काम 
गरेको वा वैदेक्षिक रोिगारीबाट 
फवकय एकािाई प्राथलमकता । 

ररटनी 
पररचािन 

आवश्र्कता  

अनसुार 

शे्रणी 
ववहीन
  

किा १० उत्तीणय गरी वैदेक्षिक 
रोिगारका िालग मिेक्षिर्ा वा 
िार्ी मिुकुमा गई कम्तीमा २ 
वषय काम गरेर फवकय एको हनुपुने 
छ । सामाक्षिक पररचािन र 
समन्वर् तथा सहिीकरण 
सम्बक्षन्ध ज्ञान भएको ।  
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कमयचारी  भनाय तथा लनर्िु गदाय गाउँपालिकाको कमयचारी भनाय सम्बन्धी 
लनदेक्षिका तथा नेपाि सरकारको समावेिी मापदण्र्िाई अनिुरण गररने छ 
। सामी पररर्ोिना िागू भएको र्स गाउँपालिकाको सन्दभयमा हाि कार्यरत 
िनिक्षिहरुको िेत्रगत ववज्ञताको आधारमा क्रमि: आन्तररकीकरण गरी 
वैदेक्षिक रोिगारको िेत्र व्र्वस्थापनिाई ददगो रुपमा संस्थागत गररने छ 
।साथै िनिक्षिको पदपूलतय कार्यक्रम र कार्यचापको आधारमा कार्यपालिकाको 
लनणयर् बमोक्षिम गनय सवकने छ ।  

 

 पररच्छेद  -६ 

ववववध 

      

११. समन्वर् तथा सहकार्य :  (१) वैदेक्षिक रोिगारीको िेत्र वहसुरोकारको 
ववषर् भएकोिे अन्र् स्थानीर् तहहरु, प्रदेि सरकार, श्रम, रोिगार तथा 
सामाक्षिक सरुिा मन्त्रािर्, वैदेक्षिक रोिगार ववभाग, वैदेक्षिक रोिगार बोर्यको 
सक्षचवािर् तथा दात ृ लनकार् र ववकास साझेदारहरुको सहकार्यमा सरुक्षित 
आप्रवासन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । साथै स्थानीर् तहिे 
सञ्चािन गरेका सेवाहरुिाई  प्रभावकारी रुपमा  कार्ायन्वर्न गनय  क्षिल्िा 
समन्वर् सलमलत, क्षिल्िा प्रिासन कार्ायिर्, क्षििा ववकास तथा समन्वर् 
इकाई,  क्षिल्िा प्रहरी कार्ायिर्, ववषर्गत वविेषज्ञ संस्थाहरु, आप्रवासनको 
िेत्रमा काम गने संघ, संस्थाहरु तथा अन्र् सम्बक्षन्धत लनकार्हरुसँगको 
समन्वर् तथा सहकार्यिाई िोर् दददै सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाईने छ 
। 

१२. कार्यववलध संिोधन तथा िारेि गनय सक्नेः (१) गाउँ कार्यपालिकािे 
आवश्र्कता अनसुार र्ो कार्यववलध संिोधन तथा िारेि गनय सक्नेछ। र्स 
कार्यववलध कार्ायन्वर्नको क्रममा  कुनै वाधा उत्पन्न भएमा कार्यपालिकािे 
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बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।र्स कार्यववलधमा उल्िेि भएका कुराहरु 
नेपािको प्रचलित काननुसँग बाक्षझएमा बाक्षझएको हदसम्म स्वतः अमान्र् हनुछे 
। 
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अनसूुची- १ 

आप्रवासी स्रोत केन्र सञ्चािन तथा व्र्वस्थापनका िालग न्रू्नतम पूवायधार एवं मापदण्र्, 
मापदण्ड न्यूनतम आवश्यकताहरू 

स्रोत केन्द्रको अवस्थिस्त 

(थिान)  

आप्रवासन स्रोत केन्द्र, राहदानीको लास्ि स्नवेदन स्दने थिान स्िल्ला प्रशासन कार्ाालर्/इलाका 

प्रशासन कार्ाालर्स्ित्र वा संिै िोस्िएको थिानमा हुनुपने वा पास्लका थवर्ंले संचालन िने हो िने 

आस्िाक/सामास्िक/रोििार शाखा स्ित्र सेवाग्राहीको सहि पहुुँच हुने थिानमा संचालन िने । 

आप्रवासी स्रोत केन्द्रको 

आकार र कोठाहरू  

कम्तीमा १२X१० स्िट  साइिका २ कोठा हुनुपदाछ ( एक कोठा पुरुष सवेाग्राही र अको कोठा 

मस्हला सेवाग्राहीको सािै एउटा केही ठूलो आकारको सिा कक्षामा समूहित परामशा कक्षको सहि 

पहुुँच िएको हुनुपने । 

परामशा स्दने कार्ाका लास्ि 

न्द्र्ूनतम िनशस्ि 

दईु िना परामशाकताा (२ िना मस्हला १ िना पुरुष) 

न्द्र्ूनतम उपकरणहरू  ल्र्ापटप २, स्प्रन्द्टर १, िोटोकपी मेस्सन १, थ्र्ानर १, प्रोिे् टर १, स्थपकर टेस्लस्ििन १, इन्द्टरनेट 

सुस्वधा २, ल्र्ान्द्िलाइन टेस्लिोन ३, अस्िस टेबल ३ र कुसी २०  

प्रचार प्रसार सामग्री स्नम्न स्वषर्मा आधाररत प्रचार सामग्री चास्हनेछ:  

१.सुरस्क्षत आप्रवासन (वदैेस्शक रोििारका लास्ि) चास्हने आधारितू सचूना िएको पुस्थतका, 

२.मस्हला कामदार केस्न्द्रत सूचना सामग्री, 

३.सीप तास्लम सम्बन्द्धी िानकारी िएको सामाग्री, 

४. कानुनी सेवा तिा प्रावधान सम्बन्द्धी िानकारी िएको सामाग्री, 

तथर्ांक/अस्िलेख 

व्र्वथिापन 

१.अनलाइन िाटा प्रणालीको व्र्वथिा िएको,     

२.संिास्वत आप्रवासी, सीप तास्लम, न्द्र्ार्मा सहिीकरण लिार्तका सेवाग्राहीहरुको  प्रिावकारी 

दथतावेिीकरणको व्र्वथिा िएको,  

 

अनसूुची-२ 

आप्रवासी स्रोत केन्रका  परामियकतायहरूका िालग सहर्ोगी पकु्षस्तका, 
 

अनसूुची-३ 

ववत्तीर् सािरता किा सञ्चािन िालग सहभागी अभ्र्ास पकु्षस्तका, 
 

आज्ञाले 

नारायण प्रसाद सापकोटा 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

 

 


