
 
 
 

1 

 
 
 

 

 

 

 
wgu9L pk dxfgu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M %                          ;+VofM )(            ldltM @)&*÷!!÷)% 

efu–@ 

wgu9L pk dxfgu/kflnsf 

सुरक्षित अप्रवासन सम्बन्धी काययक्षवधी, २०७८ 

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&*.!!.)% 

 /fhkqdf k|sfzg ldltM @)&*.!!.)% 

प्रस्तावना: नपेालको संविधान २०७२ को ऄनसुचूी ८ को (५,६,७,१७) िमोवजम स्थानीय तहमा रहकेो क्षते्रावधकार र स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाईँपावलका तथा नगरपावलकाको काम, कततव्य र ऄवधकार क्षते्र ऄन्तगतत दफा ११ को ईपदफा 

“थ” मा भएको व्यिस्था िमोवजम स्थानीय सरकारलाइ प्राप्त वजम्मेिारी परुा गनत तथा अफ्नो भौगोवलक क्षते्रवभत्रको िैदवेिक रोजगारसँग 

सम्बवन्धत तथयांक संकलन गनत, िैदवेिक रोजगारमा जान चाहन े व्यविहरुलाइ अिश्यक सचूना तथा परामित सेिा प्रिाह गनत, सीप 

तावलममा पह चँ बढाईन, िैदवेिक रोजगारका कारण ठगी लगायतका समस्यामा परेका अप्रिासी कामदारहरुको न्यायमा सहज पह चँ 

बढाईन, िैदवेिक रोजगारका कारण ईत्पन्न मनोसामावजक समस्यामा रहकेा अप्रिासी कामदार तथा वतनका पररिारका सदस्यहरुलाइ 

मनोसामावजक परामित सेिा ईपलब्ध गराईन साथै रोजगारीका लावग पटक-पटक िैदवेिक रोजगारीलाइ न ै दोहोयातईन ुपने बाध्यतालाइ 

कम गनत विपे्रषणको ऄवधकतम ्सदपुयोग एिं अयमलुक क्षेत्रमा पररचालनका लावग वित्तीय साक्षरता कायतक्रम संचालन गरी यस क्षेत्रको 

व्यिस्थापन गनत र  सामावजक पनुःएवककरणसँग सम्बवन्धत कायतक्रम संचालन गरी स्िदिेमा नै रोजगारीका ऄिसरहरु वसजतना गरी  

िाध्यत्मक िैदवेिक रोजगारीलाइ ऄन्त्य गनत धनगढी ईपमहनगरपावलकाले ‚सरुक्षित अप्रवासन सम्बन्धी काययक्षवक्षध २०७८‛ 

स्िीकृत गरी लाग ूगररएको छ  
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पररच्छेद-१ 

प्रारक्षम्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  

क. यो कायतविवधको नाम ‘सुरक्षित अप्रवासन सम्बन्धी काययक्षवधी २०७८’ रहने छ । 

ख. यो कायतविवध नगर कायतपावलकाबाट स्िीकृत  भएको वमवत दवेख लाग ूह नेछ ।  

२. पररभाषा तथा व्याख्या: विषय िा प्रसंगले ऄको ऄथत नलागमेा यस कायतविवधमाः  

क. ‚ऐन‛ भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाइ सम्झन ुपछत । 

ख. ‚काययक्षवक्षध‛ भन्नाले सरुवक्षत अप्रिासन सम्बन्धी कायतविवध २०७८ लाइ सम्झन ुपदतछ ।  

ग. ‚स्थानीय तह‛ भन्नाले धनगढी ईपमहनगरपावलकालाइ सम्झन ुपदतछ । 

घ. ‚मन्रालय‛ भन्नाले श्रम, रोजगार तथा सामावजक सरुक्षा मन्त्रालयलाइ सम्झन ुपछत । 

ङ. ‚क्षवभाग‛ भन्नाले िदैवेिक रोजगार विभागलाइ सम्झन ुपदतछ । 

च ‚बोडय‛ भन्नाले िदैवेिक रोजगार बोडतको सवचिालयलाइ  सम्झन ुपदतछ । 

छ . ‚अप्रवासी स्रोत केन्र‛ भन्नाले सरुवक्षत िदैवेिक रोजगार सम्बन्धी सचूना तथा परामित सेिाका साथै 

िदैवेिक रोजगार सम्बन्धी ऄन्य विविविकृत सेिा प्रदान गने केन्रलाइ सम्झन ुपनेछ । 

ज. ‚उप-शाखा‛ भन्नाले धनगढी ईपमहनगरपावलकाको सामावजक विकास िाखा ऄन्तरगत रहकेो सरुवक्षत 

अप्रिासन ईप–िाखालाइ सम्झन ुपदतछ । 

झ. ‚मोड्युल‛ भन्नाले वित्तीय साक्षरता, मनोसामावजक परामित सेिा, सीप तावलम, ईद्यम विकास लगायतको  

सेिाहरु प्रिाह गनतको लावग सम्बवन्धत स्थानीय तहले तयार गरी लाग ूगरेको मोड्यलुहरुलाइ  सम्झन ुपदतछ।   

ञ. ‚सम्बक्षन्धत क्षनकाय‛ भन्नाले िदैवेिक रोजगार सम्बन्धी वििषे सेिा प्रिाह गने वनकायहरु िदैवेिक 

रोजगार विभाग, िदैवेिक रोजगार बोडतको सवचिालय, कन्सलुर सेिा विभाग, गन्तब्यमलुकुहरुमा रहकेा 

नेपाली दतुािास र  श्रम, रोजगार तथा समावजक सरुक्षा मन्त्रालय,  साथै यस क्षेत्रसँग सम्बवन्धत ऄन्य 

सरकारी वनकायहरुलाइ सम्झनु पदतछ ।   

ट. ‚सेवा प्रदायक/क्षवशेषज्ञ‛ भन्नाले  धनगढी ईपमहनगरपावलकाद्वारा साितजावनक खररद प्रवक्रया माफत त 

परामित सेिा खररद गरी सीप तावलम, काननुी सेिा, वित्तीय साक्षरता, मनोसामावजक परामित िा ईद्यम 

विकासको के्षत्रमा  सेिा प्रिाहका लावग पररचालन गरेको व्यवि/संस्थालाइ सम्झन ुपदतछ ।   

  

पररच्छेद-२ 

काययक्षवक्षधको उदे्दश्य तथा रणनीक्षत 

 

३. काययक्षवक्षधको उदे्धश्यः  

रोजगारी छनौट गने ऄवधकार प्रेत्यक नागररकसँग रहकेो छ । िदैवेिक रोजगारी पवन रोजगारीको एईटा  वबकल्प हो । यस 

धनगढी ईपमहनगरपावलकाबाट िदैवेिक रोजगारमा जान चाहने यिुाहरुको िदैवेिक रोजगारीलाइ सरुवक्षत, मयातवदत र 

ऄवधक लाभदायक बनाईनका लावग सहयोग परुय्ाईन,  िदैवेिक रोजगारमा संलग्न व्यविका पररिार र  िदैवेिक 

रोजगारबाट फकेर अएका व्यविहरुहरुलाइ लवक्षत गरी सम्बवन्धत कायतक्रमहरु तजुतमा गरी प्रभािकारी रुपमा कायातन्ियन 
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गनत यो कायतविधी तयार गररएको छ । त्यस्ता कायतक्रमहरु तजुतमा तथा संचालन गदात धनगढी ईपमहनगरपावलका स्ियंले 

िा ऄन्य स्थानीय तहहरु, प्रदिे सरकार, संघीय सरकार तथा सम्बवन्धत साझदेार संस्था/वनयोगहरुसँको सहकायत तथा 

साझदेारीमा कायतक्रम संचालन गनत सक्नेछ । यसको साथै अिश्यक बजटेको व्यिस्था गरी िदैवेिक रोजगारसँग 

सम्बवन्धत कायतक्रमहरु तजुतमा तथा कायातन्ियन  गद ै सरुवक्षत अप्रिासनको के्षत्रमा सिुासन प्रिर्द्तनका लावग  पारदिी र 

जिाफदहेी ढंगबाट कायतक्रम सञ्चालन गनुत यस कायतविवधको प्रमखु ईद्दशे्य रहकेो छ । यसको साथै तपवसलका विविि 

ईद्दशे्यहरु रहकेा छन ्। 

क. सरुवक्षत िदैवेिक रोजगारसँग सम्बवन्धत गवतविवधहरु (िदैवेिक रोजगारमा जाने, गएका व्यवि  तथा वतनका पररिार 

र विदिेबाट फकेर अएका व्यविहरुलाइ लवक्षत गरी) लाइ लवक्षत गरी एवककृत रुपमा योजना तजुतमा गरी 

प्रभािकारी रुपमा कायातन्ियन गने । 

ख. सरुवक्षत िदैवेिक रोजगारीका लावग धनगढी ईपमहनगरपावलका स्ियंमले िा ऄन्य स्थानीय तहहरु, प्रदिे सरकार, 

संघीय सरकार तथा सम्बवन्धत साझदेार संस्था/वनयोगहरुसँको साझदेारीमा बजटे व्यिस्थापन र  योजना तजुतमा गरी 

कायतक्रम संचालन गने ।   

ग. िदैवेिक रोजगारमा जाने, गएका व्यवि, वतनका पररिार तथा विदिेबाट फकेर अएका व्यविहरुलाइ लवक्षत गरी 

धनगढी ईपमहनगरपावलकाले ऄन्य पावलकाहरुसँगको समन्ियमा वजल्ला प्रिासन कायातलय हाता वभत्र अप्रिासी 

श्रोत केन्र  स्थापना तथा संचालन गरी अिश्यक सचूना तथा परामित लगायतका सेिाहरु प्रिाह गने िा धनगढी 

ईपमहनगरपावलकाले अफ्नो पावलकाको  प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रम ऄन्तरगतको रोजगार सेिा केन्रबाट  

अफ्नो पावलका क्षेत्र वभत्रका लवक्षत सेिा ग्राहीहरुलाइ सो सम्बन्धी सेिाहरु प्रिाह गने छ ।  

घ. वजल्ला वस्थत ऄन्य स्थानीय तहहरु, श्रम रोजगार तथा समावजक सरुक्षा मन्त्रालय, िदैवेिक रोजगार विभाग, िदैवेिक 

रोजगार िोडत, सीप तावलम प्रदान गने वनकायहरु, मनोसामावजक परामित सेिा तथा वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा 

विज्ञता भएका संस्थाहरुसँग समन्िय तथा सहकायतलाइ बढािा वदइ कायतक्रमलाइ प्रभािकारी रुपमा कायातन्ियन गन।े 

ङ. िदैवेिक रोजगारसँग सम्बवन्धत संचालन भएका कायतक्रम तथा गवतविधीहरुका प्रभािकारी कायातन्ियन तथा 

ऄनगुमन गरी यस क्षेत्रको दीगो रुपमा व्यिस्थापन गने । 

 

४. रणनीक्षत:   

४.१.िदैवेिक रोजगारको के्षत्र िह सरोकारको विषय भएकोले यस के्षत्रको व्यिस्थापनमा सम्बवन्धत सम्पणूत 

सरोकारिालाहरुको भवूमका तथा संलग्नता महत्िपूणत ह नेछ । यस के्षत्रको योजना तजुतमा, कायातन्ियन, व्यिस्थापन, 

ऄनगुमन तथा समीक्षामा सम्बवन्धत सबैको ऄथतपणूत सहभावगतामा जोड वदइने छ । यस स्थानीय तह वभत्रका 

विषयगत िाखाहरु माफत त योजनाहरु बनाईदा िदैवेिक रोजगारमा जाने, गएका व्यवि, वतनका पररिार र फवकत एर 

अएका व्यविहरुसँग सम्बवन्धत सिालहरुलाइ प्राथवमकता वदइ योजनामा समाििे गररने छ ।  

४.२. यस क्षेत्रको प्रभािकारी व्यिस्थापन, न्यनू लागत, श्रोत साधनको ऄवधकतम ्ईपयोग र प्रभािकारी सेिा प्रिाहको 

लावग स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा २६ को ममत ऄनसुार अप्रिासी श्रोत केन्र सञ्चालन, जनिविको 

व्यिस्थापन तथा क्षमता विकास, ऄनगुमन जस्ता कायतहरुमा ऄन्य स्थानीय तहहरुसँग पवन सहकायत गनत सवकने छ । 

त्यसको साथै प्रदिे सरकार, संघीय सरकार ऄन्तरगतका सम्बवन्धत मन्त्रालय, विभाग, िोडत तथा सम्बवन्धत 

साझदेार संस्था/वनयोगहरुसँग पवन समन्िय तथा सहकायतमा जोड वदइने छ । 
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४.३. वजल्ला प्रिासन∕ इलाका प्रिासन कायातलयसँगको समन्िय तथा सहकायतमा वजल्ला प्रिासन ∕ इलाका प्रिासन 
कायातलय हाता वभत्र  सरुवक्षत िदैवेिक रोजगारका लावग अप्रिासी श्रोत केन्रको स्थापना तथा संचालन गररने छ । 

िा स्थानीय तहहरु    स्ियंले प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रम ऄन्तरगतको रोजगार सेिा केन्रबाट  पवन अफ्नो 

स्थानीय तह  क्षेत्र वभत्रका लवक्षत सेिा ग्राहीहरुलाइ सो सम्बन्धी सेिाहरु प्रिाह गनत सक्ने  छ । 

 

४.४. अप्रिासी श्रोत केन्र स्थापना र संचालनका लावग  एक र एक भन्दा बढी  स्थानीय तहहरुले  बजटे व्यिस्थापन, 

योजना तजुतमा, कायातन्ियन, गणुस्तरीयता कायम र ऄनगुमन लगायतको के्षत्रमा सहकायत गरर सरुवक्षत िदैवेिक 

रोजगार सम्िन्धी वनःिलु्क सूचना तथा परामित सेिा लगायतका सेिाहरु  प्रदान गनत सक्ने  छ ।  

 

पररच्छेद-३ 

योजना तजुयमा, तथा काययक्रम सञ्चालनका िेरहरु 

 

५. सुरक्षित अप्रवासन सम्बन्धी तथयांक संकलन, योजना तजुयमा तथा कायायन्वयन:  

५.१ वैदेक्षशक रोजगार सम्बन्धी तथयांक संकलन तथा व्यवस्थापन: 

यस ईपमहानगरपावलकाले अफ्नो भौगोवलक क्षेत्रवभत्रको िैदवेिक रोजगारसँग सम्बवन्धत समग्र तथयांक संकलन गने छ 

। ईि कायतको लावग कररब १ मवहनाको लावग प्रत्येक िडामा १/१ जना गणक वनयिु गरी पररचालन गररने छ र सो को  

संयोजन यस स्थानीय तहको सामावजक/अवथतक/रोजगार िाखाले गने छ । तथयांक संकलन गदात हाल िदैवेिक 

रोजगारमा रहकेा संख्या, सीप तावलम तथा सचूनामा  अप्रिासी कामदारको पह चँ,  रेवमट्यान्स प्रावप्त तथा सो को 

ईपभोग/ईपयोग सम्बन्धी वििरण, सामावजक लागत सम्बवन्धका जानकारीहरु र अप्रिासी कामदारहरूले सामना गनुत 

परेको समस्या (सम्पणूत अप्रिासन चक्रमा) लगायतका विषयहरु समवेटने छ । यसको ऄलािा िदैवेिक रोजगारबाट 

फकेर अएका व्यविहरुको संख्या, ईनीहरुले अजतन गरेका सीप, दक्षता तथा पूंजी र ईनीहरुद्वारा संचावलत ईद्यम तथा 

व्याििाय  लगायतको  वििरणहरु संकलन गरी  िदैवेिक रोजगार सम्बन्धी िस्तगुत वििरण तयार गररने छ । ईि 

संकवलत तथयांक तथा िस्तगुत वििरणको अधारमा  यस के्षत्रको प्रभािकारी व्यिस्थापनको लावग िावषतक तथा 

अिवधक योजना  तजुतमा र बजटे व्यिस्था  गरी कायतक्रमहरु लाग ूगररने छ ।  

५.२ सुरक्षित अप्रवासन सम्बन्धी सुचना, परामशय तथा सेवा केन्र सञ्चालनः   

(क) अप्रवासी स्रोत केन्र ∕रोजगार  सूचना केन्र संचालन तथा व्यवस्थापन:   

धनगढी ईपमहनगरपावलकाले िदैवेिक रोजगारीलाइ सरुवक्षत  ,मयातवदत र लाभदायक बनाईन िदैवेिक रोजगारीमा जान 

चाहने व्यविहरुलाइ सरुवक्षत िदैवेिक रोजगार सम्बवन्ध सचूना तथा परामित सेिा प्रदान गनत अप्रिासी श्रोत केन्र/ 
रोजगार  सचूना केन्र स्थापना गरर सञ्चालन गररनेछ । 

वजल्ला प्रिासन कायातलय रहकेो स्थानीय तह स्ियंले िा ऄन्य स्थानीय तहहरु सँगको समन्ियमा वजल्ला प्रिासन 

कायातलय हाता वभत्र अप्रिासी स्रोत केन्र स्थापना गरी वजल्लाका सबै स्थानीय तहहरुबाट िदैवेिक रोजगारमा जानको 

लावग राहदानी बनाईन अईने सेिाग्राहीहरुलाइ सीप तावलम तथा सरुवक्षत िदैवेिक रोजगार सम्बन्धी सचूना तथा परामित 

लगायतका सेिाहरु प्रदान गररने छ । िा धनगढी ईपमहनगरपावलकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रम ऄन्तरगतको 

रोजगार सेिा केन्रबाट  अफ्नो स्थानीय तह क्षेत्र वभत्रका लवक्षत सेिा ग्राहीहरुलाइ सो सम्बन्धी सेिाहरु प्रिाह गने छ ।  

साथै ईि श्रोत केन्र माफत त िदैवेिक रोजगारको विलिीलामा नेपाल वभत्र िा गन्तव्य मलुकुमा समस्यामा परेका 
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अप्रिासी कामदार तथा वतनका पररिारहरुलाइ सहज न्याय, क्षवतपवूतत, अवथतक सहायता/राहत र ईद्दारका लावग 

सम्बवन्धत वनकायहरुसँग समन्िय तथा सहकायतमा  अिश्यक सहवजकरण गररनेछ । अप्रिासी स्रोत केरले सचूना 

प्रिाहलाइ व्यापकता वदनको लावग संचार मध्यमहरु सँग पवन वनकटतम ् समन्िय तथा सहकायतमा काम गने छ । 

अप्रिासी स्रोत केन्र सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लावग न्यनूतम मापदण्ड एि ं पिूातधारहरू ऄनसुचूी १ बमोवजम 

ब्यिस्था गररने छ । ईि स्रोत केन्रले प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रम ऄन्तगततको रोजगार सूचना केन्र सँग सचूना प्रिाह, 

सीप तावलममा वसफाररस, सूचना अदान प्रदान लगायतका के्षत्रमा वनकटतम ्समन्िय र सहकायत गरी कायत संचालन  

गनेछ ।  

 ईि केन्रमा २ जना (कवम्तमा १ जना मवहला सवहत) सचुना तथा परामितकतात वनयुि गरी पररचालन गररने छ । 

ईनीहरुको योग्यता, ऄनभुि तथा सेिा सवुबधा पररच्छेद -५ को बुँदा नम्बर ९ मा ईल्लेख भए बमोवजमको ह नेछ ।  

अप्रिासी श्रोत केन्र माफत त सचूना तथा परामित सेिा प्रिाहको लावग ऄनसुचूी २ ऄनुसारको परामितकतातको लावग 

सहयोगी हाते पवुस्तका तयार गरर कायातन्ियन गररने छ  । 

(ख) ररटनी  पररचालन: धनगढी ईपमहनगरपावलका के्षत्र वभत्रका दरुदराजका गाईँ तथा िस्ती स्तरमा सरुवक्षत िदैवेिक 

रोजगार सम्बन्धी प्रचार प्रसार गरी सचूना सम्प्रेषण गनत, िदैवेिक रोजगार सम्बन्धी समस्याहरु पवहचान गरी थप 

विविविकृत सहयोगका लावग अप्रिासी श्रोत केन्रमा वसफाररस गरी पठाईन, विद्यालयमा ऄध्ययनरत विद्याथीहरुलाइ 

सरुवक्षत िदैवेिक रोजगार सम्बन्धी ऄवभमवुखकरण गनत र िदैवेिक रोजगार सम्बन्धी तथयांक संकलन तथा व्यिस्थापनमा 

सहयोग गनतका लावग िदैवेिक रोजगारमा कम्तीमा २ िषत काम गरी फकेका मवहला तथा परुुषहरुलाइ  सम्बवन्धत 

िडाहरुमा अवंिक िा पणूतकावलन कमतचारीका रुपमा ररटनीहरु  पररचालन गररनेछ । िदैवेिक रोजगारमा गइ फकेका 

व्यविहरुले गन्तव्य मलुकुहरुको वनयम काननु, धमत सँस्कृवत, संस्कार, हािापानी र कामसँग सम्बवन्धत व्यिहाररक ज्ञान 

तथा ऄनभुिहरु सम्भावित अप्रिासी कामदार तथा वतनका पररिारहरुलाइ सही सचूना सम्प्रेषण गने भएकोले िदैवेिक 

रोजगारलाइ सरुवक्षत, मयातवदत र व्यिवस्थत बनाईनमा महत्िपूणत योगदान पगु्ने छ ।  

(ग) समुदाय स्तरमा सचेतनामुलक काययक्रमः  धनगढी ईपमहनगरपावलकाले िदैवेिक रोजगारलाइ सरुवक्षत तथा 

व्यिवस्थत गनतका लावग समदुाय स्तरमा गठन भइ वक्रयाविल रहकेा सामदुावयक समहुहरुमा,  िा िदैवेिक रोजगारमा 

जानका लावग प्रवक्रयामा रहकेा सम्भावित अप्रिासी कामदारहरुलाइ िदैवेिक रोजगारको प्रवक्रयामा ह न सक्ने सम्भावित 

जोवखम र सरुक्षाका ईपायाहरुको बारेमा सचुना वदनकोलावग ऄवभमवुखकरण कायतक्रम सञ्चालन गररनेछ । समदुाय 

ऄवभमवुखकरण कायतक्रम सञ्चालनका लावग  सञ्चालन मोड्यलु तयार गरी लाग ुगररने छ ।  यसको ऄलािा स्थानीय 

तह तथा िडा कायातलयद्वारा अिश्यकता ऄनुसारका सचेतनामलुक  कायतक्रमहरु (संदेि मलुक सडक नाटक, होवडिंग 

बोडत अवद) वनमातण गरी समदुाय स्तरमा संचालन गररने छ ।  
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५.३. सीप तावलम संचालन तथा सहवजकरणः िदैवेिक रोजगारमा जान चाहने सम्भावित अप्रिासी कामदारहरको 

पवहचान गरर िदैवेिक रोजगारमा रहदँा गनुतपन ेकामसँग सम्बवन्धत सीप तावलम प्रदानको लावग िदैवेिक रोजगार िोडतको 

सवचिालय, प्रदिे सरकार तथा नेपाल सरकार को प्राविवधक विक्षा तथा ब्यािसावयक तावलम पररषद  (CTEVT)) र्द्ारा 

मान्यता प्राप्त तावलम प्रदायक संस्थाहरुसँगको समन्िय र सहकायतमा सीप तावलम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गररने छ । 

ईि तावलमहरु गन्तव्य मलुकुको अिश्यिा तथा मापदण्ड ऄनरुुपको पाठ्यक्रम वनमातण गरी संचालन गररने छ । तावलम 

सञ्चालन सम्बन्धी मोड्यलु अिश्यकता ऄनुसार नेपाल सरकार को प्राविवधक विक्षा तथा ब्यािसावयक तावलम पररषद 

 (CTEVT)िदैवेिक रोजगार बोडतको सवचिालय र  तावलम प्रदायक संस्थाहरुसँगको समन्िय र सहकायतमा तयार गरी 

लाग ूगररने छ ।  

५.४. न्यायमा सहक्षजकरणः िदैवेिक रोजगारको क्रममा ह ने ठगी, बेपत्ता, ऄलपत्र, राहत/अवथतक सहायता प्रावप्त तथा 

ईद्दार लगायतका समस्याहरुमा अिश्यक सहयोगको लावग अप्रिासी श्रोत केन्र माफत त सहवजकरण गररने छ । त्यस्ता 

समस्याहरुमा सहवजकरणका लावग समस्याको प्रकृवत ऄनसुार वजल्ला प्रिासन कायातलय, वजल्ला प्रहरी कायातलय, 

िदैवेिक रोजगार विभाग, न्यायावधकरण, श्रम कन्सलुर, गन्तब्य वस्थत नेपाली दतुाबास, यस के्षत्रमा वक्रयािील संघ 

संस्था लगायतका वनकायहरु सँग प्रभािकारी समन्िय तथा सहकायतमा जोड वदआने छ । िैदवेिक रोजगार सँग सम्बवन्धत 

ठगीका समस्याहरु   न्यावयक सवमवतको  क्षेत्रावधकार भन्दा बावहरको विषय भएकोले  न्यावयक सवमवतले पवन  वजल्ला 

प्रिासन कायातलय तथा ऄवधकार प्राप्त वनकायहरुसँग समन्िय तथा सहकायत गने छ । 

५.५. क्षवत्तीय सािरता सम्बन्धी काययक्रमः िदैवेिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण रकमको ईवचत व्यिस्थापन तथा 

अयमलुक के्षत्रमा पररचालन गरी स्िरोजगारका ऄिसरहरु वसजतना गनत र चवक्रय रुपमा िदैवेिक रोजगारमा गइरहनपुने 

िाध्यताको ऄन्त्यका लावग रेवमट्यान्स प्राप्त गने पररिारका सदस्यहरुका साथ ै िदैवेिक रोजगारीमा जाने संभावित 

यिुाहरूलाइ व्यविगत तथा समहुहरु  गठन गरी वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गररने छ । ईि कायतको लावग िदैवेिक 

रोजगार बोडत, वित्तीय संस्थाहरु तथा सो सँग सम्बवन्धत विज्ञता हावसल गरेका संस्थाहरु सँग समन्िय तथा सहकायत गनत 

सवकने छ । वित्तीय साक्षरता कक्षा पश्चात सहभावगहरुले कक्षामा बचत बवृद्द, फजलु खचतको वनयन्त्रण, पाररिारीक बजटे 

वनमातण, व्यसावयक क्षेत्रको पवहचान, योजना वनमातण र वित्तीय ऄनिुासनका के्षत्रमा विस्ततृ ऄध्ययन गरी अयमलुक 

गवतविवधहरुमा संलग्न ह नेछन ्। ईि कक्षा व्यिस्थापन तथा संचालनका लावग वित्तीय साक्षरता सहजकतात वनयवुि गरी 

पररचालन गररने छ । वित्तीय साक्षरता सहजकतातको योग्यता, ऄनभुि तथा सेिा सवुबधा पररच्छेद -५ को बुँदा नम्बर ९ 

मा  ईल्लेख भए बमोवजम ह नेछ । िरुुिातको चरणमा ईि सेिालाइ प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन गनत, सहजकतातको 

क्षमता विकास गनत र कक्षा संचालनका लावग वसकाइ सामाग्री वबकास गनत विज्ञ व्यवि/संस्थाको  सेिा खररद गरी 

वििेषज्ञ सेिा वलन सक्ने छ ।  ईि  वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको लावग ऄनसुचूी ३ ऄनसुारको 

मोड्यलु तयार गरर लाग ूगररने छ ।   

५.६. सीपको पक्षहचान, उपयोग तथा उद्यमक्षशलता क्षवकास काययक्रमः िदैवेिक रोजगारबाटफकेर अएका 

व्यविहरु तथा विप्रेषण प्राप्त गने घर पररिारका सदस्यहरूलालाइ लवक्षत गरी स्थानीय स्तरकोसम्भाव्यता तथा वत 

व्यविहरुको दक्षताको अधारमा योजना तजुतमा गरी ईद्यम विकास सम्बन्धी कायतक्रम संचालन गररने छ । कायतक्रम 

वनमातण तथा संचालन गदात लवक्षत िगतको लागत सहभावगता तथा ईत्पादनमा अधाररत ऄनदुानको व्यिस्थालाइ जोड 

वदआने छ । यसको लावग अिश्यक मापदण्ड तयार गरी कायतक्रम संचालन गररने छ । यसको साथै विदिेबाट फकेर 

अएका व्यविहरुसँग भएको सीप तथा दक्षता सम्बवन्धको वििरणलाइ संकलन गरी रोिर बनाइ रावखने छ । ईि 

जनिविलाइ दक्षता र अिश्यकताको अधारमा स्थानीय स्तरमा संचावलत विकास वनमातणको के्षत्रमा पररचालन गररने 
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छ । यसको ऄलिा िदैवेिक रोजगारको क्रममा सीप हावसल गरेका तर प्रमाण पत्र नभएका व्यविहरुलाइ लवक्षत गरी 

सीप परीक्षण कायतक्रम संचालन गररने छ । ईि सीप परीक्षणका कायतक्रम संचालन गदात नेपाल सरकारको  सम्बवन्धत 

वनकायहरु र ऄन्य विकास साझदेारहरुसँग पवन अिश्यक समन्िय र सहकायत गनत सवकने छ । यस सम्बन्धी कायतक्रम 

तजुतमा,कायातन्ियन तथा ऄनुगमनका लावग अिश्यिा ऄनुसार मापदण्ड तयार गरी लाग ूगररने छ ।  

५.७ मनोसामाक्षजक परामशय सेवा: िदैवेिक रोजगारमा गएका व्यवि तथा वतनका पररिारहरुलाइ िदैवेिक रोजगारका 

कारण ईत्पन्न मानवसक समस्यालाइ सम्बोधन गनतका लावग मनोसामावजक परामित सेिा सम्बन्धी योजना तजुतमा गरी 

कायातन्ियन गररनेछ । ईि सेिा प्रिाहका लावग मनोसामावजक परामितकतात वनयवुि गरी पररचालन गररने छ । 

मनोसामावजक परामितकतातको योग्यता, ऄनभुि तथा सेिा सवुबधा पररच्छेद -५ को बुँदा नम्बर ९ मा ईल्लेख भए 

बमोवजम ह नेछ । िरुुिातको चरणमा ईि सेिालाइ प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन गनत तथा मनोसामावजक 

परामितकतातको क्षमता विकास गनत विज्ञ व्यवि/संस्थाको  सेिा खररद गरी वििषेज्ञ सेिा वलन सक्ने छ । मनोसामावजक 

परामित सेिा सञ्चालनका लावग मनोसामावजक परामित सेिा सम्बन्धी वििषेज्ञ संस्था/वनकायहरुसँगको समन्िय र 

सहकायतमा कायतक्रम तथा योजना तजुतमा गरी कायातन्ियन गररने छ । ईि सेिालाइ स्थानीय तहले क्रमस अफ्नो स्िास्थय 

िाखामा अन्तररवककरण गदै लवगने छ ।  सो सेिा संचालनका लावग अिश्यक मोड्यलु सम्बवन्धत वििषेज्ञहरुको 

सहयोगमा तयार गरी कायातन्ियन गररने छ ।  यसको ऄलिा स्थानीय तह वभत्र रहकेा मानवसक स्िास्थयको क्षेत्रमा दक्षता 

हावसल गरेका व्यविहरुको सचूी तयार गरी अिश्यकता ऄनसुार पररचालन गनेछ  । गम्भीर मनोसामावजक समस्या 

भएका र अवथतक वहसाबले कमजोर भएका व्यविहरुलाइ अिश्यक ईपचार सहयोगको लावग सहयोग कोष स्थापना 

तथा संचालन गररने छ । यसको ऄलािा िदैवेिक रोजगारसँग सम्बवन्धत सामावजक लागत न्यनूीकरणका लावग 

सम्बवन्धत सरोकारिालाहरुसंगको समन्िय तथा सहकायतमा थप कायतक्रमहरु संचालन गररने छ । 

५.८. ऄन्तरक्षक्रया तथा छलफल काययक्रमः िदैवेिक रोजगार बह सरोकारको के्षत्र भएकोले ईपमहानगरपावलकाको 

एकल प्रयासले मात्र  पणूत नह ने भएकोले िदैवेिक रोजगारलाइ सरुवक्षत, व्यिवस्थत, मयातवदत र ईपलब्धीमलूक बनाईन 

तथा िदैवेिक रोजगारबाट फवकत एर अएका व्यविहरुको ज्ञान, सीपलाइ प्रभािकारी रुपमा पररचालन लावग अिश्यक 

िातािरण वसजतना गनत सम्बवन्धत सरोकारिालाहरुसँग वनयवमत छलफल तथा ऄन्तरवक्रया कायतक्रमको अयोजना 

गररनेछ । 

 

५.९. छारावृक्षत्त काययक्रमः यस धनगढी ईपमहनगरपावलका क्षेत्र वभत्रबाट िदैवेिक रोजगारका क्रममा मतृ्य ु भइ 

ऄविभािक गमुाएका, बेपत्ता भएका र ऄगंभगं भएका व्यविका बालबावलकाहरुलाइ छात्रािवृत्त सहयोग प्रदान गररने छ । 

बेपत्ता भएका व्यविको हकमा ५ िषत दवेख बेपत्ता भएका व्यविका बालबावलकाहरुलाइ समवेटने छ ।  त्यस्तो छात्रािवृत 

प्रदान गदात िदैवेिक रोजगार बोडतको सवचिालय माफत त प्रदान गने छात्रािवृत्त सहयोगले नसमवेटएका बालबावलकाहरुको 

लावग मात्र व्यिस्था गररने छ । छात्रािवृत्त सहयोगलाइ दइु तहमा विभाजन गरी प्रदान गररने छ । जस ऄनसुार अधारभतू 

तहका बालबावलकालाइ िावषतक ८ हजार र माध्यवमक तहका बालबावलकालाइ बावषतक १२ हजारका दरले छात्रािवृत्त 

प्रदान गररने । यस्तो छात्रािवृत्त सरकारी, सामदुावयक तथा संस्थागत विधालयमा ऄध्ययनरत १८ बषत सम्मका 

विधाथीहरुलाइ प्रदान गररने छ । जसको लावग विधाथी ऄध्ययनरत विद्यालय र सम्बवन्धत िडा कायातलयले िदैवेिक 

रोजगारमा गइ मतृ्य ुतथा ऄगंभगं ,बेपत्ता भएको प्रमाण सवहत नगरपावलकामा वसफाररस गने छ । प्राप्त वनिदेनहरुलाइ  

ईपमहानगरपावलकाले अश्यक छानविन गरी छात्रािवृत्त प्रदान गने छ । वनिदेनको अिश्यक ढाँचा तथा फारमहरुको 

नमनुा तयार गरर कायातन्ियन गररने छ ।  



खण्ड: ५ संख्या: ०९ क्षमक्षत:२०७८/११/०५ 

 
 

8 
 
 
 

पररच्छेद ४ 

 

सम्बक्षन्धत क्षवषयगत शाखा क्षनधायरण तथा क्षनदेशक सक्षमक्षत  

 

६. सम्बक्षन्धत क्षवषयगत शाखा क्षनधायरणः  

स्थानीय िासन श्रोत पवूस्तका, २०७४ (८.५.८ वबषय के्षत्रगत योजना वनमातण तथा एवककरण) ऄनसुार िदैवेिक 

रोजगारको क्षेत्रलाइ अवथतक विकास िाखा ऄन्तरगत रावखने छ । यवद यस ईपमहानगरपावलकाले अिश्यक ठानेमा 

कायतपावलका िा नगरसभाको वनणतय ऄनसुार समावजक विकास िाखा ऄन्तरगत राखरे सो सम्बन्धी कायतक्रम सञ्चालन 

तथा व्यिस्थापन गनत सक्ने छ । ईि िाखाले ऄन्य िाखाहरुसँग समन्िय गरर कायतक्रम तजुतमा, बजटे विवनयोजन, 

कायतक्रम कायतन्ियन, ऄनगुमन र समीक्षा लगायतको कायतहरु गनेछ ।  

७. स्थानीय तहको सुरक्षित अप्रवासन सम्बन्धी क्षनदेशक सक्षमक्षत:   

िदैवेिक रोजगारसँग सम्बवन्धत प्रभािकारी योजना वनमातण, व्यिस्थापन, कायतन्ियन, ऄनगुमन तथा सम्बवन्धत 

सरोकारिालहरुसँग समन्िय लगायतका कायतमा वदिा वनदिे गनत दहेाय बमोवजमको नगरपावलका स्तरीय सरुवक्षत 

अप्रिासन सम्बन्धी वनदिेक सवमवतको व्यिस्था गररएको छ ।  

ऄध्यक्षः   — प्रमखु   

ईपाध्यक्ष   — ईप-प्रमखु  

सदस्यहरुः  — प्रमखु प्रिासकीय ऄवधकृत,  

—अवथतक विकास िाखा प्रमखु, 

—सामावजक विकास िाखा प्रमखु, 

—स्िास्थय िाखा प्रमखु, 

—रोजगार संयोजक (प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रम), 

सदस्य सवचि   — िदैवेिक रोजगार व्यिस्थापन सम्बन्धी कायतक्रम हने तोवकएको  सम्पकत  व्यवि,  

अमन्त्रण   — ईद्यमविलता विकास ऄवधकृत (मडेपा), 

— वजल्ला प्रिासन∕इलाका प्रिासन कायातलय प्रवतवनवध, 

— वजल्ला∕इलाका प्रहरी कायातलय प्रवतवनवध, 

—वजल्ला∕स्थानीय तह वस्थत बैंकका प्रवतवनवध, 

—िदैवेिक रोजगारीको के्षत्रमा कामगने संस्थाका प्रवतवनवध, 

स्थानीय तह स्तरीय सरुवक्षत अप्रिासन समन्धी वनदेिक सवमवतले अिश्यक ठानेका ऄन्य व्यवि तथा 

पदावधकारीहरुलाइ अमन्त्रण गनत सक्नेछ । 

 

८. स्थानीय तहको सुरक्षित अप्रवासन सम्बन्धी क्षनदेशक सक्षमक्षतको काम, कतयव्य र ऄक्षधकारः  

 िदैवेिक रोजगारसँग सम्बवन्धत (विदेि जाने व्यवि, वतनका पररिार र फवकत एर अएका व्यविहरुलाइ लवक्षत 

गरी) योजना तजुतमा, बजटे व्यिस्थापन र कायातन्ियनका लावग सम्बवन्धत िाखालाइ अिश्यक वदिा वनदिे 

गन,े 
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 ऄन्य स्थानीय तहहरु, प्रदिे सरकार, संघीय सरकार ऄन्तरगतका श्रम, रोजगार तथा सामावजक सरुक्षा मन्त्रालय, 

िदैवेिक  रोजगार विभाग, िदैवेिक रोजगार िोडत, सम्बवन्धत साझदेार संस्था, विकास वनयोग, तावलम प्रदायक 

संस्था तथा सरोकारिालाहरुसँग अिश्यक समन्िय र सहकायत गने, 

 अप्रिासी श्रोत केन्रको व्यिस्थापन तथा संचालनका लावग अिश्यक सम्बवन्धत वनकायसँग समन्िय गनुतका 

साथै  ईि श्रोत केन्र प्रभािकारी सन्चालनका लावग अिश्यक वदिा वनदिे गने । िा स्थानीय तह को 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायतक्रम ऄन्तरगतको रोजगार सेिा केन्र माफत त सरुवक्षत िदैवेिक रोजगार सम्बवन्धको सेिा 

प्रिाहको लावग अिश्यक कायत गन,े 

 सचूना तथा परामित सेिा प्रिाह, वित्तीय साक्षरता, मनोसामावजक परामित सेिा, सीप तावलम तथा समदुाय 

तहमा सचेतनामलुक गवतविधीहरु संचालन गनत अिश्यक मोड्यलु तयारीको लावग पषृ्ठपोषण तथा सझुाि 

प्रदान गन,े 

 रोजगारीको लावग अिश्यक सीप तावलमको ब्यिस्था गनत, सीपयिु र ठवग मिु समदुाय घोषणा गनत अिश्यक 

वदिा वनदिे गने, 

 वनदिेक सवमवतद्वारा कवम्तमा चौमावसक रुपमा अप्रिासी श्रोत केन्र  लगायतको गवतविवधहरुको ऄनगुमन गरी 

समीक्षा गने । साथै ईपमयेरको संयोजकत्िमा वनयवमत रुपमा ऄनगुमन कायतलाइ वनरन्तरता वदने, 

 ऄन्य विषयगत िाखा/सवमवतहरुसँग िदैवेिक रोजगारसँग सम्बवन्धत योजना वनमातण तथा कायातन्ियनको लावग 

अिश्यक समन्िय तथा छलफल गने, 

 अिवधक रुपमा बैठक बसी संचावलत कायतक्रमहरुको प्रगवत सवमक्षा गरी थप प्रभािकारीता ऄवभबवृर्द्का लावग 

अिश्यक सल्लाह सझुाि तथा मागतवनदिे गने, 

 सरुवक्षत अप्रिासनसँग (िदैवेिक रोजगार व्यिस्थापन) सम्बवन्धत कायतपावलकार्द्ारा प्रदत्त ऄन्य कायतहरु गने । 

 िडा स्तरमा िडाध्यक्षको संयोजकत्िमा सरुवक्षत अप्रिासन सम्बन्धी सवमवत गठन गरी सचेतनामलुक 

कायतक्रमहरु संचालनको लावग वदसा वनदिे गने । 

पररच्छेद-५ 

श्रोत तथा जनशक्षि व्यस्थापन  

९. श्रोत व्यवस्थापन:  

संघीय सरकार र प्रदिे सरकारबाट प्राप्त ह ने वित्तीय समानीकरण ऄनदुान र नगरपावलकाको ऄन्तररक श्रोतबाट कायतक्रम 

सञ्चालनको लावग अिश्यक बजटेको सवुनवश्चत गररनेछ । यसको साथै ऄन्य स्थानीय तहहरु, साझदेार संस्था/वनयोग 

तथा दात ृ वनकाय, प्रदिे सरकार र संघीय सरकारसँगको बजेट साझदेारीतामा प्राप्त बजटेहरुलाइ एवककृत गरी कायतक्रम 

तजुतमा तथा कायातन्ियन गररने छ ।  

१०. अवश्यक जनशक्षि व्यवस्थापन:  

पद संख्या तह योग्यता तथा ऄनुभव 

ऄवधकृत १ छैठौं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह ईत्तीणत गरर कम्तीमा ३ िषत  

सामावजक पररचालन िा सुरवक्षत िदैवेिक रोजगारको के्षत्रमा कायत 

ऄनभुि भएको । समन्िय, सहवजकरण, योजना तथा बजटे तजुतमा, 

कायातन्ियन र ऄनगुमन तथा प्रवतिदेन सम्बवन्ध ऄनभुि भएको । 
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अप्रिासी 

स्रोत केन्र 

परामितकतात 

२ पाँचौ मान्यता प्राप्त िवैक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ िा प्रविणता प्रमाण पत्र 

तह ईत्तीणत गरर सामावजक पररचालन िा  सरुवक्षत िदैवेिक रोजगार 

क्षेत्रमा कम्तीमा २ िषत काम गरेको । ऄनलाइन डाटा इन्री र 

प्रवतिदेनसम्बन्धी ज्ञान, िह पक्ष समन्िय र सहकायत सम्बन्धी ज्ञान, 

िदैवेिक रोजगार ऐन, वनयम तथा वनदवेिका र काननू सम्बन्धी ज्ञान 

भएको । 

मनोसामावजक 

परामितकतात 

अिश्यकता  

ऄनसुार 

पाँचौ मान्यता प्राप्त िवैक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ िा प्रविणता प्रमाण पत्र 

तह ईत्तीणत गरी मनोसामावजक परामित सम्बन्धी २ िषत ऄनभुि भइ 

सरुवक्षत िदैवेिक रोजगारको के्षत्रमा काम गरेकोलाइ प्राथवमकता । 

वित्तीय 

साक्षरता 

सहजकतात 

अिश्यकता  

ऄनसुार 

पाँचौ मान्यता प्राप्त िवैक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ िा प्रविणता प्रमाण पत्र 

तह ईत्तीणत गरर २ िषत वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

सम्बन्धी ऄनभुि भइ सरुवक्षत िदैवेिक रोजगारको के्षत्रमा काम गरेकोलाइ 

प्राथवमकता । 

सामावजक 

पररचालक 

अिश्यकता  

ऄनसुार 

पाँचौ मान्यता प्राप्त िवैक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ िा प्रविणता प्रमाण पत्र 

तह ईत्तीणत गरर २ िषत सामावजक पररचालनको क्षेत्रमा भएको । सरुवक्षत 

िदैवेिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गरेको िा िदैवेिक रोजगारीबाट 

फवकत एकालाइ प्राथवमकता । 

ररटनी 

पररचालन 

अिश्यकता  

ऄनसुार 

श्रेणी 

विहीन  

कक्षा १० ईत्तीणत गरर िदैवेिक रोजगारका लावग मलेविया िा 

खावडमलुकुमा गइ कम्तीमा २ िषत काम गरर फवकएको ह नपुने छ । 

सामावजक पररचालन र समन्िय तथा सहजीकरण सम्बवन्ध ज्ञान भएको ।  
 

कमतचारी  भनात तथा वनयिु गदात धनगढी ईपमहनगरपावलकाको कमतचारी भनात सम्बन्धी वनदवेिका तथा नेपाल सरकारको 

समाििेी मापदण्डलाइ ऄनिुरण गररने छ । सामी पररयोजना लाग ूभएको यस धनगढी ईपमहनगरपावलकाको सन्दभतमा 

हाल कायतरत जनिविहरुको क्षेत्रगत विज्ञताको अधारमा क्रमस अन्तरीवककरण गरी िदैवेिक रोजगारको क्षेत्र 

व्यिस्थापनलाइ वदगो रुपमा संस्थागत गररने छ । 

 

पररच्छेद  -६ 

क्षवक्षवध 

११. समन्वय तथा सहकायय :   

िदैवेिक रोजगारीको के्षत्र िह सरोकारको विषय भएकोले ऄन्य स्थानीय तहहरु, प्रदिे सरकार, श्रम, रोजगार तथा 

सामावजक सरुक्षा मन्त्रालय, िैदवेिक रोजगार वबभाग, िदैवेिक रोजगार बोडतको सवचिालय तथा दात ृवनकाय र विकास 

साझदेारहरुको सहकायतमा सरुवक्षत अप्रिासन सम्बवन्ध कायतक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । साथै स्थानीय तहले सञ्िालन 

गरेका सेिाहरुलाइ  प्रभािकारी रुपमा  कायातन्ियन गनत  वजल्ला समन्िय सवमवत, वजल्ला प्रिासन कायातलय,वजल्ला 

विक्षा समन्िय इकाइ, वजल्ला प्रहरी कायातलय, विषयगत वििेषज्ञ संस्थाहरु, अप्रिासनको के्षत्रमा काम गने संघ, 

संस्थाहरु तथा ऄन्य सम्बवन्धत वनकायहरुसँगको समन्िय तथा सहकायतलाइ जोड वदद ैसेिा प्रिाहलाइ प्रभाकारी बनाइने 

छ । 
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१२. काययक्षवक्षध संशोधन तथा खारेज गनय सकनेः  

कायतपावलकाले अिश्यकता ऄनसुार यो कायतविवध संिोधन तथा खारेज गनत सक्नेछ। यस कायतविवध कायातन्ियनको 

क्रममा  कुनै िाधा ईत्पन्न भएमा नगर  प्रमखुले तत्काल पावलका स्तरीय सरुवक्षत अप्रिासन सम्बन्धी वनदिेक 

सवमवतको बैठक राखी बाधा ऄडकाई फुकाईन सक्नेछ । यस कायतविवधमा ईल्लेख भएका कुराहरु नेपालको प्रचवलत 

काननुसँग बाँवझएमा बाँवझएको हदसम्म स्ितः ऄमान्य ह नेछ । 

 

  

***** 
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