
 

 

 

अन्नपूर्ण  गाउँपालिका 
 

स्थानीय राजपत्र 
 

बर्ण :६ ,  खण्ड : ६ ,            लिलि :  २०७९  साि  श्रावर् ३० गिे 

 

भाग–२ 

 

सुरलिि आप्रवासन कायणक्रि संचािन  कायणलवधी, २०७९ 

  

प्रस्तावना: 

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ को (५,६,७,१७) िमोविम स्थानीय तहमा रहेको के्षत्रावधकार र स्थानीय 

सरकार संचालन  ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ मा गाउँपावलका तथा नगरपावलकाको काम, कततव्य र अवधकार 

के्षत्र अन्तगतत दफा ११ को उपदफा “थ” मा भएको व्यिस्था िमोविम स्थानीय सरकारलाई प्राप्त विमे्मिारी पुरा 

गनत तथा आफ्नो भौगोवलक के्षत्रवभत्रको िैदेविक रोिगारसँग सम्बन्धित तथ्ांक संकलन गनत, िैदेविक 

रोिगारमा िान चाहने व्यन्धिहरुलाई आिश्यक सूचना तथा परामित सेिा प्रिाह गनत, सीप तावलममा पहँच 

बढाउन, िैदेविक रोिगारका कारण ठगी लगायतका समस्यामा परेका आप्रिासी कामदारहरुको न्यायमा 

सहि पहँच बढाउन, िैदेविक रोिगारका कारण उत्पन्न मनोसामाविक समस्यामा रहेका आप्रिासी कामदार 

तथा वतनका पररिारका सदस्यहरुलाई मनोसामाविक परामित सेिा उपलब्ध गराउन साथै रोिगारीका लावग 

पटक-पटक िैदेविक रोिगारीलाई नै दोहोयातउनु पने बाध्यतालाई कम गनत विपे्रषणको अवधकतम सदुपयोग 

एिं आयमुलक के्षत्रमा पररचालनका लावग वित्तीय साक्षरता कायतक्रम संचालन  गरी यस के्षत्रको व्यिस्थापन गनत 

र  सामाविक पुनः एवककरणसँग सम्बन्धित कायतक्रम संचालन  गरी स्वदेिमा नै रोिगारीका अिसरहरु सृिना 

गरी  िाध्यत्मक िैदेविक रोिगारीलाई अन्त्य गनत िाञ्छनीय भएकोले अन्नपूणत गाउँपावलकाले “सुरलिि 

आप्रवासन कायणक्रि संचािन  कायणलवलध २०७९” स्वीकृत गरी लागू गररएको छ । 
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पररचे्छद-१ 

प्रारम्भिक 

१. संलिप्त नाि र प्रारिः   

क. यो कायतविवधको नाम ‘सुरवक्षत आप्रिासन कायतक्रम संचालन  कायतविधी २०७९’ रहने छ । 

ख. यो कायतविवध गाउँ कायतपावलकाबाट स्वीकृत भएको वमवत देन्धख लागू हनेछ ।  

२. पररभार्ा िथा व्याख्या: विषय िा प्रसंगले अको अथत नलागेमा यस कायतविवधमाः   

क. “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन  ऐन २०७४ लाई सम्झनु पछत  । 

ख. “कायतविवध” भन्नाले सुरवक्षत आप्रिासन कायतक्रम संचालन  कायतविवध २०७९ लाई सम्झनु पदतछ ।  

ग. “स्थानीय तह” भन्नाले अन्नपूणत गाउँपावलकालाई सम्झनु पदतछ । 

घ. “मन्त्रालय” भन्नाले श्रम रोिगार तथा सामाविक सुरक्षा मन्त्रालयलाइ सम्झनु पदतछ । 

ङ. “विभाग” भन्नाले िैदेविक रोिगार विभागलाई सम्झनु पदतछ । 

च “बोर्त” भन्नाले िैदेविक रोिगार बोर्तको सवचिालयलाई  सम्झनु पदतछ । 

छ . “आप्रिासी स्रोत केन्द्र” भन्नाले सुरवक्षत िैदेविक रोिगार सम्बिी सूचना तथा परामित सेिाका साथै 

िैदेविक रोिगार सम्बिी अन्य विविविकृत सेिा प्रदान गने केन्द्रलाई सम्झनु पनेछ । 

ि. “उप-िाखा” भन्नाले अन्नपूणत गाउँपावलकाको सामाविक वबकास िाखा अन्तरगत रहेको सुरवक्षत 

आप्रिासन उप–िाखालाई सम्झनु पदतछ । 

झ. “मोडु्यल” भन्नाले वित्तीय साक्षरता, मनोसामाविक परामित सेिा, सीप तावलम, उद्यम विकास 

लगायतको  सेिाहरु प्रिाह गनतको लावग सम्बन्धित स्थानीय तहले तयार गरी लागू गरेको 

मोडु्यलहरुलाई  सम्झनु पदतछ ।   

ञ. “सम्बन्धित वनकाय” भन्नाले िैदेविक रोिगार सम्बिी वििेष सेिा प्रिाह गने वनकायहरु िैदेविक 

रोिगार विभाग, िैदेविक रोिगार बोर्तको सवचिालय, कनु्सलर सेिा विभाग, गन्तब्यमुलुकहरुमा 

रहेका नेपाली दुतािास र  श्रम, रोिगार तथा समाविक सुरक्षा मन्त्रालय,  साथै यस के्षत्रसँग 

सम्बन्धित अन्य सरकारी वनकायहरुलाई सम्झनु पदतछ ।   

ट. “सेिा प्रदायक/वििेषज्ञ” भन्नाले  अन्नपूणत गाउँवपलकाद्वारा साितिावनक खररद प्रवक्रया माफत त परामित 

सेिा खररद गरी सीप तावलम, कानुनी सेिा, वित्तीय साक्षरता, मनोसामाविक परामित िा उद्यम 

विकासको के्षत्रमा  सेिा प्रिाहका लावग पररचालन गरेको व्यन्धि/संस्थालाई सम्झनु पदतछ ।   
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पररचे्छद-२ 

कायणलवलधको उदे्दश्य िथा रर्नीलि 

 

३. कायणलवलधको उदे्धश्यः   

रोिगारी छनौट गने अवधकार प्रते्यक नागररकसँग रहेको छ । िैदेविक रोिगारी पवन रोिगारीको एउटा  

वबकल्प हो । यस अन्नपूणत गाउँपावलकाबाट िैदेविक रोिगारमा िान चाहने युिाहरुको िैदेविक रोिगारीलाई 

सुरवक्षत, मयातवदत र अवधक लाभदायक बनाउनका लावग सहयोग पुर्याउन, िैदेविक रोिगारमा संलग्न 

व्यन्धिका पररिार र िैदेविक रोिगारबाट फकेर आएका व्यन्धिहरुहरुलाई लवक्षत गरी सम्बन्धित कायतक्रमहरु 

तिुतमा गरी प्रभािकारी रुपमा कायातन्वयन गनत यो कायतविधी तयार गररएको छ । त्यस्ता कायतक्रमहरु तिुतमा 

तथा संचालन  गदात अन्नपूणत गाउँपावलका स्वयंले िा अन्य स्थानीय तहहरु, प्रदेि सरकार, संघीय सरकार तथा 

सम्बन्धित साझेदार संस्था/वनयोगहरुसँको सहकायत तथा साझेदारीमा कायतक्रम संचालन  गनत सके्नछ । यसको 

साथै आिश्यक बिेटको व्यिस्था गरी िैदेविक रोिगारसँग सम्बन्धित कायतक्रमहरु तिुतमा तथा कायातन्वयन  

गदै  सुरवक्षत आप्रिासनको के्षत्रमा सुिासन प्रिर्द्तनका लावग  पारदिी र ििाफदेही ढंगबाट कायतक्रम सञ्चालन 

गनुत यस कायतविवधको प्रमुख उदे्दश्य रहेको छ । यसको साथै तपवसलका विविि उदे्दश्यहरु रहेका छन् । 

क. सुरवक्षत िैदेविक रोिगारसँग सम्बन्धित गवतविवधहरु ( िैदेविक रोिगारमा िाने, गएका व्यन्धि  तथा 

वतनका पररिार र विदेिबाट फकेर आएका व्यन्धिहरुलाई ) लाई लवक्षत गरी एवककृत रुपमा योिना 

तिुतमा गरी प्रभािकारी रुपमा कायातन्वयन गने । 

ख. सुरवक्षत िैदेविक रोिगारीका लावग गाउँपावलका सं्वयमले िा अन्य स्थानीय तहहरु, प्रदेि सरकार, संघीय 

सरकार तथा सम्बन्धित साझेदार संस्था/वनयोगहरुसँको साझेदारीमा बिेट व्यिस्थापन र  योिना तिुतमा गरी 

कायतक्रम संचालन  गने ।   

ग. िैदेविक रोिगारमा िाने, गएका व्यन्धि, वतनका पररिार तथा विदेिबाट फकेर आएका व्यन्धिहरुलाई 

लवक्षत गरी अन्नपूणत गाउँपावलकाले अन्य पावलकाहरुसँगको समन्वयमा विल्ला प्रिासन कायातलय हाता वभत्र 

आप्रिासी श्रोत केन्द्र  स्थापना तथा संचालन  गरी आिश्यक सूचना तथा परामित लगायतका सेिाहरु प्रिाह 

गने िा अन्नपूणत गाउँपावलकाले आफ्नो पावलकाको  प्रधानमन्त्री रोिगार कायतक्रम अन्तरगतको रोिगार 

सेिा केन्द्रबाट आफ्नो पावलका के्षत्र वभत्रका लवक्षत सेिाग्राहीहरुलाई सो सम्बिी सेिाहरु प्रिाह गने छ ।  

घ. विल्ला न्धस्थत अन्य स्थानीय तहहरु, श्रम रोिगार तथा समाविक सुरक्षा मन्त्रालय, िैदेविक रोिगार विभाग, 

िैदेविक रोिगार िोर्त , सीप तावलम प्रदान गने वनकायहरु, मनोसामाविक परामित सेिा तथा वित्तीय 

साक्षरताको के्षत्रमा विज्ञता भएका संस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहकायतलाई बढािा वदई कायतक्रमलाई 

प्रभािकारी रुपमा कायातन्वयन गने । 

ङ. िैदेविक रोिगारसँग सम्बन्धित संचालन  भएका कायतक्रम तथा गवतविधीहरुका प्रभािकारी कायातन्वयन 

तथा अनुगमन गरी यस के्षत्रको वदगो रुपमा व्यिस्थापन गने । 
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४. रर्नीलि:   

४.१.िैदेविक रोिगारको के्षत्र िहसरोकारको विषय भएकोले यस के्षत्रको व्यिस्थापनमा सम्बन्धित समू्पणत 

सरोकारिालाहरुको भूवमका तथा संलग्नता महत्वपूणत हनेछ । यस के्षत्रको योिना तिुतमा, कायातन्वयन, 

व्यिस्थापन, अनुगमन तथा समीक्षामा सम्बन्धित सबैको अथतपूणत सहभावगतामा िोर् वदईने छ । यस 

स्थानीय तह वभत्रका विषयगत िाखाहरु माफत त योिनाहरु बनाउदा िैदेविक रोिगारमा िाने, गएका 

व्यन्धि, वतनका पररिार र फवकत एर आएका व्यन्धिहरुसँग सम्बन्धित सिालहरुलाई प्राथवमकता वदई 

योिनामा समािेि गररने छ ।  

४.२. यस के्षत्रको प्रभािकारी व्यिस्थापन, नू्यन लागत, श्रोत साधनको अवधकतम उपयोग र प्रभािकारी सेिा 

प्रिाहको लावग स्थानीय सरकार संचालन  ऐनको दफा २६ को ममत अनुसार आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चालन, 

िनिन्धिको व्यिस्थापन तथा क्षमता विकास, अनुगमन िस्ता कायतहरुमा अन्य स्थानीय तहहरुसँग पवन 

सहकायत गनत सवकने छ । त्यसको साथै प्रदेि सरकार, संघीय सरकार अन्तरगतका सम्बन्धित मन्त्रालय, 

विभाग, िोर्त तथा सम्बन्धित साझेदार संस्था/वनयोगहरुसँग पवन समन्वय तथा सहकायतमा िोर् वदईने छ । 

४.३. विल्ला प्रिासन कायातलयसँगको समन्वय तथा सहकायतमा विल्ला प्रिासन कायातलय हाता वभत्र  सुरवक्षत 

िैदेविक रोिगारका लावग आप्रिासी श्रोत केन्द्रको स्थापना तथा संचालन  गररने छ । िा स्थानीय तह   

स्वयंले प्रधानमन्त्री रोिगार कायतक्रम अन्तरगतको रोिगार सेिा केन्द्रबाट  पवन आफ्नो स्थानीय तह  के्षत्र 

वभत्रका लवक्षत सेिाग्राहीहरुलाई सो सम्बिी सेिाहरु प्रिाह गनत सके्न  छ । 

 

४.४. आप्रिासी श्रोत केन्द्र स्थापना र संचालन का लावग  एक र एक भन्दा बढी  स्थानीय तहहरुले  बिेट 

व्यिस्थापन, योिना तिुतमा, कायातन्वयन, गुणस्तरीयता कायम र अनुगमन लगायतको के्षत्रमा सहकायत गरर 

सुरवक्षत िैदेविक रोिगार सम्विी वनः िुल्क सूचना तथा परामित सेिा लगायतका सेिाहरु  प्रदान गनत 

सके्न  छ ।  

 

पररचे्छद-३ 

योजना िजुणिा, िथा कायणक्रि सञ्चािनका िेत्रहरु 

 

५. सुरलिि आप्रवासन सम्बन्धी िथ्ांक संकिन, योजना िजुणिा िथा कायाणन्वयन:  

५.१ वैदेलिक रोजगार सम्बन्धी िथ्ांक संकिन िथा व्यवस्थापन: 

यस गाउँपावलकाले आफ्नो भौगोवलक के्षत्रवभत्रको िैदेविक रोिगारसँग सम्बन्धित समग्र तथ्ांक संकलन गने 

छ । उि कायतको लावग कररब १ मवहनाको लावग प्रते्यक िर्ामा १/१ िना गणक वनयुि गरी पररचालन गररने 

छ र सो को  संयोिन यस स्थानीय तहको सामाविक वबकास िाखा/कायतक्रमको फोकल पसतनले गनेछ । 

तथ्ांक संकलन गदात हाल िैदेविक रोिगारमा रहेका संख्या, सीप तावलम तथा सूचनामा  आप्रिासी 

कामदारको पहँच,  रेवमट्यान्स प्रान्धप्त तथा सो को उपभोग/उपयोग सम्बिी वििरण, सामाविक लागत सम्बन्धि 

िानकारीहरु र आप्रिासी कामदारहरूले सामना गनुत परेको समस्या (समू्पणत आप्रिासन चक्रमा) लगायतका 
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विषयहरु समेवटने छ । यसको अलािा िैदेविक रोिगारबाट फकेर आएका व्यन्धिहरुको संख्या, उनीहरुले 

आितन गरेका सीप, दक्षता तथा पंूिी र उनीहरुद्वारा संचावलत उद्यम तथा व्याििाय  लगायतको  वििरणहरु 

संकलन गरी  िैदेविक रोिगार सम्बिी िसु्तगत वििरण तयार गररने छ । उि संकवलत तथ्ांक तथा िसु्तगत 

वििरणको आधारमा  यस के्षत्रको प्रभािकारी व्यिस्थापनको लावग िावषतक तथा आिवधक योिना  तिुतमा र 

बिेट व्यिस्था  गरी कायतक्रमहरु लागू गररने छ ।  

५.२ सुरलिि आप्रवासन सम्बन्धी सुचना, पराििण िथा सेवा केन्द्र सञ्चालनः   

(क) आप्रवासी स्रोि केन्द्र ∕रोजगार  सूचना केन्द्र संचािन  िथा व्यवस्थापन:   

अन्नपूणत गाउँपावलकाले िैदेविक रोोिगारीलाइ सुरवक्षत, मयातवदत र लाभदायक बनाउन िैदेविक रोिगारीमा 

िान चाहने व्यन्धिहरुलाई सुरवक्षत िैदेविक रोिगार सम्बन्धि सूचना तथा परामित सेिा प्रदान गनत आप्रिासी 

श्रोत केन्द्र िा रोिगार  सूचना केन्द्र स्थापना गरर सञ्चालन गनत सके्नछ । 

विल्ला प्रिासन कायातलय रहेको स्थानीय तह स्वयंले िा अन्य स्थानीय तहहरु सँगको समन्वयमा विल्ला 

प्रिासन कायातलय हाता वभत्र आप्रिासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरी विल्लाका सबै स्थानीय तहहरुबाट िैदेविक 

रोिगारमा िानको लावग राहदानी बनाउन आउने सेिाग्राहीहरुलाई सीप तावलम तथा सुरवक्षत िैदेविक रोिगार 

सम्बिी सूचना तथा परामित लगायतका सेिाहरु प्रदान गररने छ । अन्नपूणत गाउँपावलकाले प्रधानमन्त्री रोिगार 

कायतक्रम अन्तरगतको रोिगार सेिा केन्द्रबाट आफ्नो स्थानीय तह के्षत्र वभत्रका लवक्षत सेिा ग्राहीहरुलाई सो 

सम्बिी सेिाहरु प्रिाह गने छ ।  साथै उि श्रोत केन्द्र माफत त िैदेविक रोिगारको वसलवसलामा नेपाल वभत्र िा 

गन्तव्य मुलुकमा समस्यामा परेका आप्रिासी कामदार तथा वतनका पररिारहरुलाई सहि न्याय, क्षवतपूवतत, 

आवथतक सहायता/राहत र उद्दारका लावग सम्बन्धित वनकायहरुसँग समन्वय तथा सहकायतमा  आिश्यक 

सहविकरण गररनेछ । आप्रिासी स्रोत केद्रले सूचना प्रिाहलाई व्यापकता वदनको लावग संचार मध्यमहरु सँग 

पवन वनकटतम समन्वय तथा सहकायतमा काम गने छ । आप्रिासी स्रोत केन्द्र सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लावग 

नू्यनतम मापदण्ड एिं पूिातधारहरूको ब्यिस्थापन गररने छ । उि स्रोत केन्द्रले प्रधानमन्त्री रोिगार कायतक्रम 

अन्तगततको रोिगार सूचना केन्द्र सँग सूचना प्रिाह, सीप तावलममा वसफाररस, सूचना आदान प्रदान लगायतका 

के्षत्रमा वनकटतम समन्वय र सहकायत गरी कायत संचालन   गनेछ ।  

 (ख) ररटनी  पररचािन: गाउँ के्षत्र वभत्रका दुरदरािका गाउँ तथा िस्तीस्तरमा सुरवक्षत िैदेविक रोिगार 

सम्बिी प्रचार प्रसार गरी सूचना समे्प्रषण गनत, िैदेविक रोिगार सम्बिी समस्याहरु पवहचान गरी थप 

विविविकृत सहयोगका लावग आप्रिासी श्रोत केन्द्रमा वसफाररस गरी पठाउन, विद्यालयमा अध्ययनरत 

विद्याथीहरुलाई सुरवक्षत िैदेविक रोिगार सम्बिी अवभमुन्धखकरण गनत र िैदेविक रोिगार सम्बिी तथ्ांक 

संकलन तथा व्यिस्थापनमा सहयोग गनतका लावग िैदेविक रोिगारमा कम्तीमा २ िषत काम गरी फकेका 

मवहला तथा पुरुषहरुलाई  सम्बन्धित िर्ाहरुमा आंविक िा पूणतकालोीन कमतचारीका रुपमा ररटनीहरु  

पररचालन गररनेछ । िैदेविक रोिगारमा गई फकेका व्यन्धिहरुले गन्तव्य मुलुकहरुको वनयम कानुन, धमत 

सँसृ्कवत, संस्कार, हािापानी र कामसँग सम्बन्धित व्यिहाररक ज्ञान तथा अनुभिहरु सम्भावित आप्रिासी 

कामदार तथा वतनका पररिारहरुलाई सही सूचना समे्प्रषण गने भएकोले िैदेविक रोिगारलाई सुरवक्षत, 

मयातवदत र व्यिन्धस्थत बनाउनमा महत्वपूणत योगदान पुगे्न छ ।  

(ग) सिुदाय स्तरिा सचेिनािुिक कायणक्रिः   गाउँपावलकाले िैदेविक रोिगारलाई सुरवक्षत तथा व्यिन्धस्थत 

गनतका लावग समुदाय स्तरमा गठन भई वक्रयाविल रहेका सामुदावयक समुहहरुमा िा िैदेविक रोिगारमा 
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िानका लावग प्रवक्रयामा रहेका सम्भावित आप्रिासी कामदारहरुलाई िैदेविक रोिगारको प्रवक्रयामा हन सके्न 

सम्भावित िोन्धखम र सुरक्षाका उपायाहरुको बारेमा सुचना वदनको लावग अवभमुन्धखकरण कायतक्रम सञ्चालन 

गररनेछ । समुदाय अवभमुन्धखकरण कायतक्रम सञ्चालनका लावग  सञ्चालन मोडु्यल तयार गरी लागु गररने छ ।  

यसको अलािा स्थानीय तह तथा िर्ा कायातलयद्वारा आिश्यकता अनुसारका सचेतनामुलक  कायतक्रमहरु 

(सने्दिमुलक सर्क नाटक, होवर्िंग बोर्त आवद) वनमातण गरी समुदाय स्तरमा संचालन  गररने छ ।  

 

५.३. सीप िालिि संचािन  िथा सहलजकरर्ः  िैदेविक रोिगारमा िान चाहने सम्भावित आप्रिासी 

कामदारहरको पवहचान गरर िैदेविक रोिगारमा रहँदा गनुतपने कामसँग सम्बन्धित सीप तावलम प्रदानको लावग 

िैदेविक रोिगार िोर्तको सवचिालय, प्रदेि सरकार तथा नेपाल सरकारको प्राविवधक विक्षा तथा ब्यािसावयक 

तावलम पररषद (CTEVT) र्द्ारा मान्यता प्राप्त तावलम प्रदायक संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहकायतमा सीप 

तावलम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गररने छ । उि तावलमहरु गन्तव्य मुलुकको आिश्यकता तथा मापदण्ड 

अनुरुपको पाठ्यक्रम वनमातण गरी संचालन  गररने छ । तावलम सञ्चालन सम्बिी मोडु्यल आिश्यकता अनुसार 

नेपाल सरकारको प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावयक तावलम पररषद (CTEVT), िैदेविक रोिगार बोर्तको 

सवचिालय र  तावलम प्रदायक संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहकायतमा तयार गरी लागू गररने छ ।  

 

५.४. न्यायिा सहलजकरर्ः  िैदेविक रोिगारको क्रममा हने ठगी, बेपत्ता, अलपत्र, राहत/आवथतक सहायता 

प्रान्धप्त तथा उद्दार लगायतका समस्याहरुमा आिश्यक सहयोगको लावग आप्रिासी श्रोत केन्द्र माफत त 

सहविकरण गररने छ । त्यस्ता समस्याहरुमा सहविकरणका लावग समस्याको प्रकृवत अनुसार विल्ला प्रिासन 

कायातलय, विल्ला प्रहरी कायातलय, िैदेविक रोिगार विभाग, न्यायावधकरण, श्रम कनु्सलर, गन्तब्य न्धस्थत नेपाली 

दुताबास, यस के्षत्रमा वक्रयािील संघ संस्था लगायतका वनकायहरु सँग प्रभािकारी समन्वय तथा सहकायतमा 

िोर् वदइने छ । िैदेविक रोिगार सँग सम्बन्धित ठगीका समस्याहरु न्यावयक सवमवतको  के्षत्रावधकार भन्दा 

बावहरको विषय भएकोले  न्यावयक सवमवतले पवन  विल्ला प्रिासन कायातलय तथा अवधकार प्राप्त 

वनकायहरुसँग समन्वय तथा सहकायत गने छ । 

५.५. लवत्तीय साािरिा सम्बन्धी कायणक्रिः  िैदेविक रोिगारबाट प्राप्त विपे्रषण रकमको उवचत व्यिस्थापन 

तथा आयमुलक के्षत्रमा पररचालन गरी स्वरोिगारका अिसरहरु सोृिना गनत र चवक्रय रुपमा िैदेविक 

रोिगारमा गईरहनुपने िाध्यताको अन्त्यका लावग  विपे्रषण (रेवमट्यान्स) प्राप्त गने पररिारका सदस्यहरुका साथै 

िैदेविक रोिगारीमा िाने संभावित युिाहरूलाई व्यन्धिगत तथा समुहहरु  गठन गरी वित्तीय साक्षरता कक्षा 

सञ्चालन गररने छ । उि कायतको लावग िैदेविक रोिगार बोर्त , वित्तीय संस्थाहरु तथा सो सँग सम्बन्धित विज्ञता 

हावसल गरेका संस्थाहरु सँग समन्वय तथा सहकायत गनत सवकने छ । वित्तीय साक्षरता कक्षा पश्चात 

सहभागोीहरुले कक्षामा बचत बृवद्द, फिुल खचतको वनयन्त्रण, पाररिारीक बिेट वनमातण, व्यिसावयक के्षत्रको 

पवहचान, योिना वनमातण र वित्तीय अनुिासनका के्षत्रमा विसृ्तत अध्ययन गरी आयमुलक गवतविवधहरुमा संलग्न 

हनेछन् । उि कक्षा व्यिस्थापन तथा संचालन का लावग वित्तीय साक्षरता सहिकतात वनयुन्धि गरी पररचालन 

गररने छ । वित्तीय साक्षरता सहिकतातको योग्यता, अनुभि तथा सेिा सुवबधा पररचे्छद -५ को बँुदा नम्बर १० मा  

उले्लख भए बमोविम हनेछ । िुरुिातको चरणमा उि सेिालाई प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन गनत, 

सहिकतातको क्षमता विकास गनत र कक्षा संचालन का लावग वसकाई सामाग्री वबकास गनत विज्ञ व्यन्धि/संस्थाको  

सेिा खररद गरी वििेषज्ञ सेिा वलन सके्न छ ।  उि  वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको लावग 

कायतक्रमको मोडु्यल तयार गरर लागू गररने छ ।   
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५.६. सीपको पलहचान, उपयोग िथा उद्यिलिििा लवकास कायणक्रिः  िैदेविक रोिगारबाट फकेर आएका 

व्यन्धिहरु तथा विपे्रषण प्राप्त गने घरपररिारका सदस्यहरूलालाई लवक्षत गरी स्थानीय स्तरको सम्भाव्यता तथा 

ती व्यन्धिहरुको दक्षताको आधारमा योिना तिुतमा गरी उद्यम विकास सम्बिी कायतक्रम संचालन  गररने छ । 

कायतक्रम वनमातण तथा संचालन  गदात लवक्षत िगतको लागत सहभावगता तथा उत्पादनमा आधाररत अनुदानको 

व्यिस्थालाई िोर् वदइने छ । यसको लावग आिश्यक मापदण्ड तयार गरी कायतक्रम संचालन  गररने छ । यसको 

साथै विदेिबाट फकेर आएका व्यन्धिहरुसँग भएको सीप तथा दक्षता सम्बन्धिको वििरणलाई संकलन गरी 

रोिर बनाई रान्धखने छ । उि िनिन्धिलाई दक्षता र आिश्यकताको आधारमा स्थानीय स्तरमा संचावलत 

विकास वनमातणको के्षत्रमा पररचालन गररने छ । यसको अलिा िैदेविक रोिगारको क्रममा सीप हावसल गरेका 

तर प्रमाणपत्र नभएका व्यन्धिहरुलाई लवक्षत गरी सीप परीक्षण कायतक्रम संचालन  गररने छ । उि सीप 

परीक्षणका कायतक्रम संचालन  गदात नेपाल सरकारको  सम्बन्धित वनकायहरु र अन्य विकास साझेदारहरुसँग 

पवन आिश्यक समन्वय र सहकायत गनत सवकने छ । यस सम्बिी कायतक्रम तिुतमा, कायातन्वयन तथा 

अनुगमनका लावग आिश्यकता अनुसार मापदण्ड तयार गरी लागू गररने छ ।  

५.७ िनोसािालजक पराििण सेवा: िैदेविक रोिगारमा गएका व्यन्धि तथा वतनका पररिारहरुलाई िैदेविक 

रोिगारका कारण उत्पन्न मानवसक समस्यालाई सम्बोधन गनतका लावग मनोसामाविक परामित सेिा सम्बिी 

योिना तिुतमा गरी कायातन्वयन गररनेछ । उि सेिा प्रिाहका लावग मनोसामाविक परामितकतात वनयुन्धि गरी 

पररचालन गररने छ । मनोसामाविक परामितकतातको योग्यता, अनुभि तथा सेिा सुवबधा पररचे्छद -५ को बँुदा 

नम्बर १० मा उले्लख भए बमोविम हनेछ । िुरुिातको चरणमा उि सेिालाई प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन 

गनत तथा मनोसामाविक परामितकतातको क्षमता विकास गनत विज्ञ व्यन्धि/संस्थाको  सेिा खररद गरी वििेषज्ञ 

सेिा वलन सके्न छ । मनोसामाविक परामित सेिा सञ्चालनका लावग मनोसामाविक परामित सेिा सम्बिी 

वििेषज्ञ संस्था/वनकायहरुसँगको समन्वय र सहकायतमा कायतक्रम तथा योिना तिुतमा गरी कायातन्वयन गररने छ 

। उि सेिालाई स्थानीय तहले क्रमि आफ्नो स्वास्थ्य िाखामा आन्तररवककरण गदै लैिाने छ ।  सो सेिा 

संचालन का लावग आिश्यक मोडु्यल सम्बन्धित वििेषज्ञहरुको सहयोगमा तयार गरी कायातन्वयन गररने छ ।  

यसको अलिा स्थानीय तह वभत्र रहेका मानवसक स्वास्थ्यको के्षत्रमा दक्षता हावसल गरेका व्यन्धिहरुको सूची 

तयार गरी आिश्यकता अनुसार पररचालन गररने छ । गम्भीर मनोसामाविक समस्या भएका र आवथतक वहसाबले 

कमिोर भएका व्यन्धिहरुलाई आिश्यक उपचार सहयोगको लावग सहयोग कोष स्थापना तथा सञ्चालन गररने 

छ । यसको अलािा िैदेविक रोिगारसँग सम्बन्धित सामाविक लागत नू्यनीकरणका लावग सम्बन्धित 

सरोकारिालाहरुसंगको समन्वय तथा सहकायतमा थप कायतक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । 

५.८. अन्तरलक्रया िथा छिफि कायणक्रिः  िैदेविक रोिगार बहसरोकारको के्षत्र भएकोले गाउँपावलकाको 

एकल प्रयासले मात्र  पूणत नहने भएकोले िैदेविक रोिगारलाई सुरवक्षत, व्यिन्धस्थत, मयातवदत र उपलब्धीमूलक 

बनाउन तथा िैदेविक रोिगारबाट फवकत एर आएका व्यन्धिहरुको ज्ञान, सीपलाई प्रभािकारी रुपमा 

पररचालनका लावग आिश्यक िातािरण वसितना गनत सम्बन्धित सरोकारिालाहरुसँग वनयवमत छलफल तथा 

अन्तरवक्रया कायतक्रमको आयोिना गररनेछ । 

 

५.९. छात्रवृलत्त कायणक्रिः  यस अन्नपूणत गाउँपावलका के्षत्र वभत्रबाट िैदेविक रोिगारका क्रममा मृतु्य भई 

अविभािक गुमाएका, बेपत्ता भएका र अंगभंग भएका व्यन्धिका बालबावलकाहरुलाई छात्रािृवत्त सहयोग प्रदान 

गररने छ । बेपत्ता भएका व्यन्धिको हकमा ५ िषत देन्धख बेपत्ता भएका व्यन्धिका बालबावलकाहरुलाई समेवटने छ 
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। त्यस्तो छात्रिृवत प्रदान गदात िैदेविक रोिगार बोर्तको सवचिालय माफत त प्रदान गने छात्रिृवत्त सहयोगले 

नसमेवटएका बालबावलकाहरुको लावग मात्र व्यिस्था गररने छ । िसको लावग विधाथी अध्ययनरत विद्यालय र 

सम्बन्धित िर्ा कायातलयले िैदेविक रोिगारमा गई मृतु्य तथा अंगभंग, बेपत्ता भएको प्रमाण सवहत 

गाउँपावलकामा वसफाररस गने छ । प्राप्त वनिेदनहरुलाई  गाउँपावलकाले आबश्यक छानविन गरी छात्रिृवत्त 

प्रदान गनेछ  । यसका लावग आिश्यक  वनिेदनको ढाँचा तथा फारमहरुको नमुना तयार गरर कायातन्वयन गररने 

छ ।  

पररचे्छद ४ 

 

सम्बम्भन्धि लवर्यगि िाखा लनधाणरर् िथा लनदेिक सलिलि  
 

६. सम्बम्भन्धि लवर्यगि िाखा लनधाणरर्ः   

स्थानीय िासन श्रोत पून्धस्तका, २०७४ (८.५.८ वबषय के्षत्रगत योिना वनमातण तथा एवककरण) अनुसार िैदेविक 

रोिगारको के्षत्रलाई समाविक विकास िाखा अन्तरगत राखेर सो सम्बिी कायतक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

गनत सके्न छ । उि िाखाले अन्य िाखाहरुसँग समन्वय गरर कायतक्रम तिुतमा, बिेट विवनयोिन, कायतक्रम 

कायतन्वयन, अनुगमन र समीक्षा लगायतको कायतहरु गनेछ ।  

७. स्थानीय िहको सुरलिि आप्रवासन सम्बन्धी लनदेिक सलिलि:   

िैदेविक रोिगारसँग सम्बन्धित प्रभािकारी योिना वनमातण, व्यिस्थापन, कायतन्वयन, अनुगमन तथा सम्बन्धित 

सरोकारिालहरुसँग समन्वय लगायतका कायतमा वदिावनदेि गनत देहाय बमोविमको गाउँपावलका स्तरीय 

सुरवक्षत आप्रिासन कायतक्रम संचालन  सम्बिी वनदेिक सवमवतको व्यिस्था गररएको छ ।  

अध्यक्षः    — प्रमुख   

उपाध्यक्ष   — उप-प्रमुख  

सदस्यहरुः   — प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत,  

—आवथतक विकास िाखा प्रमुख, 

—स्वास्थ्य िाखा प्रमुख, 

—रोिगार संयोिक (प्रधानमन्त्री रोिगार कायतक्रम), 

सदस्य सवचि  —  सामाविक वबकास िाखा प्रमुख/सुरवक्षत आप्रिासन कायतक्रको फोकल पसतन 

आमन्त्रण   — उद्यमविलता विकास अवधकृत (मेर्पा), 

— विल्ला प्रिासन∕ईलाका प्रिासन कायातलय प्रवतवनवध, 

— विल्ला∕ईलाका/ स्थानोीय प्रहरी कायातलय प्रवतवनवध, 

—विल्ला∕स्थानीय तह न्धस्थत बैंकका प्रवतवनवध, 
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—िैदेविक रोिगारीको के्षत्रमा कामगने संस्थाका प्रवतवनवध, 

स्थानीय तह स्तरीय सुरवक्षत आप्रिासन सम्बिी वनदेिक सवमवतले आिश्यक ठानेका अन्य व्यन्धि तथा 

पदावधकारीहरुलाई आमन्त्रण गनत सके्नछ । 

 

८. स्थानीय िहको सुरलिि आप्रवासन सम्बन्धी लनदेिक सलिलिको काि, किणव्य र अलधकारः   

▪ िैदेविक रोिगारसँग सम्बन्धित (विदेि िाने व्यन्धि, वतनका पररिार र फवकत एर आएका व्यन्धिहरुलाई 

लवक्षत गरी) योिना तिुतमा, बिेट व्यिस्थापन र कायातन्वयनका लावग सम्बन्धित िाखालाई आिश्यक 

वदिा वनदेि गने, 

▪ अन्य स्थानीय तहहरु, प्रदेि सरकार, संघीय सरकार अन्तरगतका श्रम, रोिगार तथा सामाविक सुरक्षा 

मन्त्रालय, िैदेविक  रोिगार विभाग, िैदेविक रोिगार िोर्त , सम्बन्धित साझेदार संस्था, विकास वनयोग, 

तावलम प्रदायक संस्था तथा सरोकारिालाहरुसँग आिश्यक समन्वय र सहकायत गने, 

▪ आप्रिासी श्रोत केन्द्रको व्यिस्थापन तथा संचालन का लावग आिश्यक सम्बन्धित वनकायसँग समन्वय 

गनुतका साथै  उि श्रोत केन्द्र प्रभािकारी सन्चालनका लावग आिश्यक वदिा वनदेि गने । िा स्थानीय 

तह को प्रधानमन्त्री रोिगार कायतक्रम अन्तरगतको रोिगार सेिा केन्द्र माफत त सुरवक्षत िैदेविक 

रोिगार सम्बन्धिको सेिा प्रिाहको लावग आिश्यक कायत गने, 

▪ सूचना तथा परामित सेिा प्रिाह, वित्तीय साक्षरता, मनोसामाविक परामित सेिा, सीप तावलम तथा 

समुदाय तहमा सचेतनामुलक गवतविधीहरु संचालन  गनत आिश्यक मोडु्यल तयारीको लावग पृष्ठपोषण 

तथा सुझाि प्रदान गने, 

▪ रोिगारीको लावग आिश्यक सीप तावलमको ब्यिस्था गनत, सीपयुि र ठगी मुि समुदाय घोषणा गनत 

आिश्यक वदिा वनदेि गने, 

▪ वनदेिक सवमवतद्वारा कन्धम्तमा चौमावसक रुपमा आप्रिासी श्रोत केन्द्र लगायतको गवतविवधहरुको 

अनुगमन गरी समीक्षा गने । साथै उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा वनयवमत रुपमा अनुगमन कायतलाई 

वनरन्तरता वदने, 

▪ अन्य विषयगत िाखा/सवमवतहरुसँग िैदेविक रोिगारसँग सम्बन्धित योिना वनमातण तथा 

कायातन्वयनको लावग आिश्यक समन्वय तथा छलफल गने, 

▪ आिवधक रुपमा बैठक बसी सञ्चावलत कायतक्रमहरुको प्रगवत सवमक्षा गरी थप प्रभािकारीता 

अवभबृन्धर्द्का लावग आिश्यक सल्लाह सुझाि तथा मागतवनदेि गने, 

▪ सुरवक्षत आप्रिासन (िैदेविक रोिगार व्यिस्थापन) सँग सम्बन्धित कायतपावलकार्द्ारा प्रदत्त अन्य 

कायतहरु गने । 

▪ िर्ा स्तरमा िर्ाध्यक्षको संयोिकत्वमा सुरवक्षत आप्रिासन सम्बिी सवमवत गठन गरी सचेतनामुलक 

कायतक्रमहरु संचालन को लावग वदिा वनदेि गने । 

 

पररचे्छद-५ 

श्रोि िथा जनिम्भि व्यस्थापन  

९. श्रोि व्यवस्थापन:  
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संघीय सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हने वित्तीय समानीकरण अनुदान र गाउँपावलकाको अन्तररक 

श्रोतबाट कायतक्रम सञ्चालनको लावग आिश्यक बिेटको सुवनवश्चत गररनेछ । यसको साथै अन्य स्थानीय तहहरु, 

साझेदार संस्था/वनयोग तथा दातृ वनकाय, प्रदेि सरकार र संघीय सरकारसँगको बिेट साझेदारीतामा प्राप्त 

बिेटहरुलाई एवककृत गरी कायतक्रम तिुतमा तथा कायातन्वयन गररने छ ।  

१०. आवश्यक जनिम्भि व्यवस्थापन:  

पद संख्या िह योग्यिा िथा अनुभव 

अवधकृत १ छैठौ ं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीणत गरर कम्तीमा 

३ िषत  सामाविक पररचालन िा सुरवक्षत िैदेविक रोिगारको 

के्षत्रमा कायत अनुभि भएको । समन्वय, सहविकरण, योिना 

तथा बिेट तिुतमा, कायातन्वयन र अनुगमन तथा प्रवतिेदन 

सम्बन्धि अनुभि भएको । 

आप्रिासी 

स्रोत केन्द्र 

परामितकतात 

२ पाँचौ मान्यता प्राप्त िैवक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ िा प्रविणता 

प्रमाण पत्र तह उत्तीणत गरोी सामाविक पररचालन िा  सुरवक्षत 

िैदेविक रोिगार के्षत्रमा कम्तीमा २ िषत काम गरेको । 

अनलाईन र्ाटा ईन्ट्र ी र प्रवतिेदन सम्बिी ज्ञान, िहपक्ष समन्वय 

र सहकायत सम्बिी ज्ञान, िैदेविक रोिगार ऐन, वनयम तथा 

वनदेविका र कानून सम्बिी ज्ञान भएको । 

मनोसामाविक 

परामितकतात 

आिश्यकता  

अनुसार 

पाँचौ मान्यता प्राप्त िैवक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ िा प्रविणता 

प्रमाण पत्र तह उत्तीणत गरी मनोसामाविक परामित सम्बिी २ 

िषत अनुभि भई सुरवक्षत िैदेविक रोिगारको के्षत्रमा काम 

गरेकोलाई प्राथवमकता । 

वित्तीय 

साक्षरता 

सहिकतात 

आिश्यकता  

अनुसार 

पाँचौ मान्यता प्राप्त िैवक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ िा प्रविणता 

प्रमाण पत्र तह उत्तीणत गरर २ िषत वित्तीय साक्षरता कक्षा 

सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बिी अनुभि भई सुरवक्षत 

िैदेविक रोिगारको के्षत्रमा काम गरेकोलाई प्राथवमकता । 

सामाविक 

पररचालक 

आिश्यकता  

अनुसार 

पाँचौ मान्यता प्राप्त िैवक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ िा प्रविणता 

प्रमाण पत्र तह उत्तीणत गरर २ िषत सामाविक पररचालनको 

के्षत्रमा भएको । सुरवक्षत िैदेविक रोिगारको के्षत्रमा काम गरेको 

िा िैदेविक रोिगारीबाट फवकत एकालाई प्राथवमकता । 

ररटनी 

पररचालन 

आिश्यकता  

अनुसार 

शे्रणी 

विहीन  

कक्षा १० उत्तीणत गरर िैदेविक रोिगारका लावग मलेविया िा 

खावर्मुलुकमा गई कम्तीमा २ िषत काम गरर फवकएको हनुपने 

छ । सामाविक पररचालन र समन्वय तथा सहिीकरण सम्बन्धि 

ज्ञान भएको ।  
 

कमतचारी भनात तथा वनयुि गदात अन्नपूणत गाउँपावलकाको कमतचारी भनात सम्बिी वनदेविका तथा नेपाल 

सरकारको समािेिी मापदण्डलाई अनुिरण गररने छ । सामी कायतक्रम लागू भएको यस अन्नपूणत 

गाउँपावलकाको सन्दभतमा हाल कायतरत िनिन्धिहरुको के्षत्रगत विज्ञताको आधारमा क्रमि 
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आन्तरवोकोीकरण गरी िैदेविक रोिगारको के्षत्र व्यिस्थापनलाई वदगो रुपमा संस्थागत गरवोने छ । कायतक्रम 

अवधकृत, आप्रिासी स्रोत केन्द्र परामितकतात र सामाविक पररचालक विल्ला प्रिासन कायातलय हातावभत्र 

रहेको आप्रिासी स्रोत केन्द्रमा रही परामित वदने हँदा अन्नपूणत गाउँपावलकामा मनोसामाविक परामितकतात, 

वित्तीय साक्षरता सहिकतात र ररटनी स्वयंसेिक पररचावलत भइ परामित प्रदान गनेछन । 

पररचे्छद  -६ 

लवलवध 

      

११. सिन्वय िथा सहकायण :   

िैदेविक रोिगारीको के्षत्र िहसरोकारको विषय भएकोले अन्य स्थानीय तहहरु, प्रदेि सरकार, श्रम, रोिगार 

तथा सामाविक सुरक्षा मन्त्रालय, िैदेविक रोिगार वबभाग, िैदेविक रोिगार बोर्तको सवचिालय तथा दातृ 

वनकाय र विकास साझेदारहरुको सहकायतमा सुरवक्षत आप्रिासन सम्बन्धि कायतक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । 

साथै स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका सेिाहरुलाई  प्रभािकारी रुपमा  कायातन्वयन गनत  विल्ला समन्वय सवमवत, 

विल्ला प्रिासन कायातलय, विल्ला विक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, विल्ला प्रहरी कायातलय, विषयगत वििेषज्ञ 

संस्थाहरु, आप्रिासनको के्षत्रमा काम गने संघ, संस्थाहरु तथा अन्य सम्बन्धित वनकायहरुसँगको समन्वय तथा 

सहकायतलाई िोर् वददै सेिा प्रिाहलाई प्रभाकारी बनाईने छ । 

१२. कायणलवलध संिोधन िथा खारेज गनण सके्ः   

गाउँकायतपावलकाले आिश्यकता अनुसार यो कायतविवध संिोधन तथा खारेि गनत सके्नछ। यस कायतविवध 

कायातन्वयनको क्रममा  कुनै िाधा उत्पन्न भएमा गाउँपावलका  प्रमुखकले तत्काल पावलका स्तरीय सुरवक्षत 

आप्रिासन सम्बिी वनदेिक सवमवतको बैठक राखी बाधा अर्काउ फुकाउन सके्नछ । यस कायतविवधमा 

उले्लख भएका कुराहरु नेपालको प्रचवलत कानुनसँग बावझएमा बावझएको हदसम्म स्वतः  अमान्य हनेछ । 

 

  

 

प्रमावणकरण वमवत : २०७९ भाद्र ५ 

रािपत्रमा प्रकावित वमवत : २०७९ भाद्र ५ 

आज्ञाले, 

                                                                                  खेमराि देबकोटा   

  प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत  
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