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 सुरक्षित आप्रवासन व्यवस्थापन, काययवक्षि २०७९ 

स्वीकृत क्षिक्षतिः २०७९/०९/० गते । 

प्रस्तावना: 

नेपालको संविधानको अनसुचूी ८ को  खण्ड ५, ६, ७ र १७ मा भएको व्यिस्था िमोविम स्थानीय 

तहको क्षते्रावधकार र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा 

“थ” मा भएको व्यिस्था बमोविम स्थानीय सरकारलाई प्राप्त विम्मेिारी परुा गनन तथा आफ्नो 

भौगोवलक क्षेत्रवभत्र िैदवेिक रोिगारसँग सम्बवधधत तथयांक संकलन गनन, िैदवेिक रोिगारमा िान 

चाहने व्यविहरुलाई आिश्यक सचूना तथा परामिन सेिा प्रिाह गनन, सीप तावलममा पह चँ बढाउन, 

िैदवेिक रोिगारका कारण ठगी लगायतका समस्यामा परेका आप्रिासी कामदारहरुको धयायमा सहि 

पह चँ बढाउन, िैदवेिक रोिगारका कारण उत्पधन मनोसामाविक समस्यामा रहकेा आप्रिासी कामदार 

तथा वतनका पररिारका सदस्यहरुलाई मनोसामाविक परामिन सेिा उपलब्ध गराउन साथै रोिगारीका 

लावग पटक-पटक िैदवेिक रोिगारीलाई नै दोहोयानउन ु पने बाध्यतालाई कम गनन, विप्रेषणको 

अवधकतम ्सदपुयोग एिं आयमलुक क्षते्रमा पररचालनका लावग वित्तीय साक्षरता कायनक्रम संचालन 

गरी यस क्षेत्रको व्यिस्थापन गनन र  सामाविक पनुःएवककरणसँग सम्बवधधत कायनक्रम संचालन गरी 

स्िदिेमा नै रोिगारीका अिसरहरु वसिनना गरी िाध्यत्मक िैदवेिक रोिगारीलाई अधत्य गनन िाञ्छनीय 

भएकोले मलंगिा नगरपावलकाको प्रिासकीय कायनविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ 

बमोविम  मलंगिा नगरपावलकाकाले “सरुक्षित आप्रवासन व्यवस्थापन, काययक्षवक्षि  २०७९” 

स्िीकृत गरी लाग ूगररएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारक्षभिक 

१. सकं्षिप्त नाि र प्रारभििः  

क. यो कायनविवधको नाम ‘सरुवक्षत आप्रिासन व्यिस्थापन, कायनविवध  २०७९ रहकेो छ  ।  

ख. यो कायनविवध नगर कायनपावलकाबाट स्िीकृत भएको वमवतदवेख लाग ूह नेछ ।  

२. पररिाषा तथा व्याख्या: विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस कायनविवधमाः  

(क)  “आप्रिासी स्रोत केधर” भधनाले िैदवेिक रोिगार सम्बधधी सचूना तथा परामिन 

सेिाका साथै िैदवेिक रोिगार सम्बधधी अधय विविविकृत सेिा प्रदान गने केधरलाई 

सम्झन ुपछन । 
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(ख) “िाखा” भधनाले यस पावलकाको संगठनात्मक संरचना अधतरगत रहकेो सामाविक 

विकास िाखा र “उप-िाखा” भधनाले यस पावलकाको संगठनात्मक संरचना 

अधतरगत रहकेो श्रम तथा रोिगार उप-िाखालाई सम्झन ुपछन । 

(ग) “ऐन” भधनाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई सम्झन ुपछन । 

(घ) “कायनविवध” भधनाले सरुवक्षत आप्रिासन व्यिस्थापन, कायनविवध , २०७९ लाई सम्झन ु

पछन । 

(ङ) “बोडनको सवचिालय” भधनाले िैदवेिक रोिगार बोडनको सवचिालयलाई सम्झन ुपछन । 

(च) “मधत्रालय” भधनाले श्रम, रोिगार तथा सामाविक सरुक्षा मधत्रालयलाई सम्झन ुपछन । 

(छ) “मोड्यलु” भधनाले वित्तीय साक्षरता, मनोसामाविक परामिन सेिा, सीप तावलम, उद्यम 

विकास लगायतको  सेिाहरु प्रिाह गननको लावग सम्बवधधत स्थानीय तहले तयार गरी 

लाग ूगरेको मोड्यलुहरुलाई  सम्झन ुपछन ।   

(ि) “स्थानीय तह” भधनाले यस मलंगिा नगरपावलकालाई सम्झन ुपछन । 

(झ) “विभाग” भधनाले संघीय सरकार, िैदवेिक रोिगार विभागलाई सम्झन ुपछन । 

(ञ) “सम्बवधधत वनकाय” भधनाले िैदवेिक रोिगार सम्बधधी वििेष सेिा प्रिाह गने 

वनकायहरु िैदवेिक रोिगार विभाग, िैदवेिक रोिगार बोडनको सवचिालय, कधसलुर 

सेिा विभाग, गधतव्य मलुुकमा रहकेा नेपाली दतुािास र श्रम, रोिगार तथा समाविक 

सरुक्षा मधत्रालय साथै यस क्षेत्रसँग सम्बवधधत अधय सरकारी वनकायहरुलाई सम्झन ु 

पछन ।   

 

पररच्छेद-२ 

काययक्षवक्षिको उदे्दश्य 
 

३. काययक्षवक्षिको उदे्दश्यिः  

यस कायनविवधका उद्दशे्य वनम्नानसुार छन । 

(क) यस स्थानीय तहबाट िैदवेिक रोिगारमा िान चाहने यिुाहरुको िैदवेिक रोिगारीलाई 

सरुवक्षत, मयानवदत र लाभदायक बनाउनका लावग सहयोग प-ुयाउन े। 

(ख) िैदवेिक रोिगारमा संलग्न व्यविका पररिार र िैदवेिक रोिगारबाट फकेर आएका 

व्यवि लवक्षत कायनक्रम तिुनमा गन ेर सो कायनक्रमको प्रभािकारी कायानधियन गने । 

(ग) िैदवेिक रोिगारसँग सम्िवधधत कायनक्रमहरु अधय स्थानीय तह, प्रदिे सरकार, संघीय 

सरकार तथा सम्बवधधत साझेदार संस्था/वनयोगहरुसँगको सहकायन तथा साझेदारीमा 

कायनक्रम संचालन गन े। 
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(घ) िैदवेिक रोिगारमा िाने िा गएका व्यवि र वतनका पररिार तथा विदिेबाट फकेर 

आएका व्यविलाई लवक्षत गरी यस स्थानीय तहले अधय स्थानीय तहसंगको समधियमा 

विल्ला प्रिासन कायानलय हाता वभत्र आप्रिासी श्रोत केधर स्थापना तथा संचालन गरी 

आिश्यक सचूना तथा परामिन लगायतका सेिाहरु प्रिाह गन े। िा यस स्थानीय तहले 

आफ्नो पावलकामा सञ्चावलत प्रधानमधत्री रोिगार कायनक्रम अधतरगतको रोिगार सेिा 

केधरबाट आफ्नो पावलका क्षते्र वभत्रका लवक्षत सेिाग्राहीलाई सो सम्बधधी सेिाहरु प्रिाह 

गने । 

(ङ) मधत्रालय/विभाग/िोडन र सीप तावलम प्रदान गने वनकायहरु, मनोसामाविक परामिन सेिा 

तथा वित्तीय साक्षरताको क्षते्रमा विज्ञता भएका संस्थाहरुसँग समधिय तथा सहकायनलाई 

बढािा वदई कायनक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा कायानधियन गने  र 

(च) िैदवेिक रोिगारसँग सम्बवधधत रही संचालन भएका कायनक्रम तथा गवतविवधहरुका 

प्रभािकारी कायानधियन तथा अनगुमन गरी यस क्षेत्रको दीगो रुपमा व्यिस्थापन गने ।  
 

 

पररच्छेद-३ 

योजना तजुयिा, तथा काययक्रि सञ्चालनका िेत्रहरु 
 

४. सरुक्षित आप्रवासन सभबन्िी तथयांक सकंलन, योजना तजुयिा तथा कायायन्वयन:  

४.१ वैदेक्षिक रोजगार सभबन्िी तथयांक सकंलन तथा व्यवस्थापन: 

(क)  स्थानीय तहले आफ्नो भौगोवलक क्षेत्रवभत्रको िैदवेिक रोिगारसँग सम्बवधधत समग्र 

तथयांक संकलन गने छ । उि कायनको लावग नगरपावलकाबाट गणक वनयिु गरेर िा 

स्थानीय तहमा कायनरत रहकेा ररटनी स्ियंसेिक पररचालन गररनेछ । 

(ख)  िैदवेिक रोिगारबाट फकेर आएका व्यविहरुलाई ररटनी स्ियंसेिकको पररचालन गरी 

तथयांक संकलन एिम ् सरुवक्षत िैदवेिक रोिगार सम्बधधी सचूना प्रिाह गररनेछ । 

स्ियंसेिक पररचालन तथा व्यिस्थापन नगरपावलकाको सामाविक विकास िाखा 

अधतरगत रहकेो श्रम तथा रोिगार उप-िाखाले गनेछ ।  

(ग)  स्थानीय तहले तथयांक संकलन गदान हाल िैदवेिक रोिगारमा रहकेो संख्या, सीप 

तावलम वलनेको संख्या तथा सचूनामा आप्रिासी कामदारको पह चँ, रेवमट्याधस प्रावप्त 

तथा सो को उपभोग/उपयोग सम्बधधी वििरण, सामाविक लागत सम्बवधधका 

िानकारीहरु र आप्रिासी कामदारहरूले सामना गनुन परेको समस्या (सम्पणून आप्रिासन 

चक्रमा) लगायतका विषयहरु समेवटने छ । 
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(घ) िैदवेिक रोिगारबाट फकेर आएका व्यविहरुको संख्या, उनीहरुले आिनन गरेका सीप, 

दक्षता तथा पुँिी र उनीहरुद्वारा सञ्चावलत उद्यम तथा व्यिसाय लगायतको  वििरणहरु 

संकलन गरी  िैदवेिक रोिगार सम्बधधी िस्तुगत वििरण तयार गररनछे ।  

(ङ) स्थानीय तहले संकलन गरेको तथयांक तथा िस्तुगत वििरणको आधारमा यस क्षते्रको 

प्रभािकारी व्यिस्थापनको लावग िावषनक तथा आिवधक योिना तिुनमा र बिेट 

व्यिस्था गरी कायनक्रमहरु लाग ूगररनेछ ।  

 

४.२ सरुक्षित आप्रवासन सभबन्िी सचूना, पराििय तथा सेवा केन्र सञ्चालनिः   

(क) आप्रवासी स्रोत केन्र सचंालन तथा व्यवस्थापन:   

अ) मलंगिा नगरपावलकाले िैदवेिक रोिगारीलाई सरुवक्षत, मयानवदत र िोषणरवहत बनाउन 

िैदवेिक रोिगारीमा िान चाहन ेव्यविलाई सरुवक्षत िैदवेिक रोिगार सम्बवधध सचूना 

तथा परामिन सेिा प्रदान गनन आप्रिासी श्रोत केधर∕रोिगार  सचूना केधर स्थापना गरर 
सञ्चालन गररनछे । 

आ) स्थानीय तह आफैले िा विल्ला वभत्रका अधय स्थानीय तहहरुसँगको समधियमा विल्ला 

प्रिासन कायानलयको हाता वभत्र आप्रिासी स्रोत केधर स्थापना गरी विल्लाका सब ै

स्थानीय तहहरुबाट िैदवेिक रोिगारमा िानको लावग राहदानी बनाउन आउन े

सेिाग्राहीहरुलाई सीप तावलम तथा सरुवक्षत िैदवेिक रोिगार सम्बधधी सचूना तथा 

परामिन लगायतका सेिाहरु प्रदान गररनेछ । अथिा यस नगरपावलकाले प्रधानमधत्री 

रोिगार कायनक्रम अधतरगतको रोिगार सेिा केधरबाट आफ्नो स्थानीय तह क्षेत्र वभत्रका 

लवक्षत सेिाग्राहीहरुलाई सरुवक्षत िैदवेिक रोिगार सम्िधधी सेिाहरू प्रिाह गनछे । 

यसरी सञ्चालन गररने आप्रिासी स्रोत केधरले रावरिय आप्रिासी स्रोत केधरसँग समधिय 

गरी सेिा प्रदान गनुन गने छ । 

इ) आप्रिासी श्रोत केधर/रोिगार सेिा केधर माफन त िैदवेिक रोिगारको वसलवसलामा 

नेपाल वभत्र िा गधतव्य मलुुकमा समस्यामा परेका आप्रिासी कामदार तथा वतनका 

पररिारहरुलाई सहि धयाय, क्षवतपवूतन, आवथनक सहायता/राहत र उद्दारका लावग 

सम्बवधधत वनकायहरुसँग समधिय तथा सहकायनमा आिश्यक सहविकरण गररनछे ।  

ई) आप्रिासी स्रोत केरले सचूना प्रिाहलाई व्यापकता वदनको लावग संचार मध्यमहरुसँग 

समधिय तथा सहकायन गने छ ।  



6 
 

उ) आप्रिासी स्रोत केधर सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लावग धयनूतम मापदण्ड एिं 

पिूानधारहरू अनसुचूी १ बमोविम ब्यिस्था गररने छ । उि स्रोत केधरले प्रधानमधत्री 

रोिगार कायनक्रम अधतगनतको रोिगार सचूना केधरसँग सचूना प्रिाह, सीप तावलममा 

सहिीकरण,सचूना आदान प्रदान लगायतका क्षते्रमा वनकटतम ्समधिय र सहकायन गरी 

कायन संचालन गररनेछ ।  

ऊ) आप्रिासी स्रोत केधरमा २ िना (कवम्तमा १ िना मवहला) सचूना तथा परामिनकतान 

वनयिु गरी पररचालन गररनेछ ।  पररच्छेद -५ को बुँदा नम्बर ९ मा उल्लेख भए 

बमोविम सेिा सवुबधा ह नछे ।   

ऋ) आप्रिासी स्रोत केधर माफन त सचूना तथा परामिन सेिा प्रिाहको लावग अनसुचूी २ 

अनसुारको परामिनकतानको लावग सहयोगी हाते पवुस्तका तयार गरर कायानधियन 

गररनेछ । 

 

(ख) ररटनी  पररचालन:  

(अ) स्थानीय तहले सरुवक्षत आप्रिासन सम्बधधी सचूना प्रिाह गननका लावग प्रत्येक  िडामा 

१/१ िनाका दरले िैदवेिक रोिगारमागई फवकन एका ररटनीहरू पररचालन गररनेछ । सो 

को लावग िदैवेिक रोिगारमा कम्तीमा २ िषन काम गरी फकेका मवहला तथा 

परुुषहरुलाई  सम्बवधधत िडाहरुमा आंविक िा पणूनकावलन कमनचारीका रुपमा 

ररटनीहरु पररचालन गररनछे । 

(आ) ररटनीहरुको काम कतनव्य र अवधकार वनम्न बमोविम ह नेछ । 

१. स्थानीय तह क्षते्र वभत्रका गाउँ तथा बस्ती स्तरमा सरुवक्षत िैदवेिक रोिगारका 

लावग आिश्यक आधारभतू सचूना सम्पे्रषण गन े। 

२. िैदवेिक रोिगार सम्बधधी ठगी, उद्दार लगायतका समस्याहरु पवहचान गरी थप 

विविविकृत सेिाको लावग आप्रिासी स्रोत केधरमा वसफाररस गरी पठाउने।  

३. स्थानीय विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीहरुलाई सरुवक्षत िैदवेिक रोिगार 

सम्बधधी अवभमखुीकरण गने ।   

४. सम्बवधधत स्थानीय तहको िैदवेिक रोिगार सम्बधधी तथयांक संकलन गने तथा 

सो को अवभलेख व्यिस्थापन गनन सहयोग पयुानउन े। 

५. स्थानीय तहको बावषनक योिना वनमानण तथा कायानधियनमा आिश्यक सहयोग 

गने । 
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(ग)   सिुदाय स्तरिा सचेतनािुलक काययक्रििः   

अ) स्थानीय तहले िैदवेिक रोिगारलाई सरुवक्षत तथा व्यिवस्थत गननका लावग समदुाय 

स्तरमा गठन भई वक्रयाविल रहकेा सामदुावयक समहुहरुमा िा िैदवेिक रोिगारमा 

िानका लावग प्रवक्रयामा रहकेा सम्भावित आप्रिासी कामदारहरुलाई िैदवेिक 

रोिगारको प्रवक्रयामा ह न सक्न े सम्भावित िोवखम र सरुक्षाका उपायाहरुको बारेमा 

सचुना वदनको लावग अवभमवुखकरण कायनक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

आ) समदुाय अवभमखुीकरण कायनक्रम सञ्चालनका लावग स्थानीय तहले मोड्यलु तयार 

गरी लाग ुगनन गनेछ । 

इ)  स्थानीय तहले समदुायस्तरमा अवभमखुीकरणको अलािा स्थानीय तह तथा िडा 

कायानलयद्वारा आिश्यकता अनसुारका संदिे मलुक सडक नाटक, होवडिंग बोडन आवद 

सचेतनामलूक कायनक्रमहरु वनमानण गरी समदुाय स्तरमा प्रचार प्रसार गररनेछ ।   

 

४.३. सीप ताक्षलि सञ्चालन तथा सहजीकरणिः 

(क)  िैदवेिक रोिगारमा िान चाहने सम्भावित आप्रिासी कामदारहरुको लावग िैदवेिक 

रोिगारमा रहदँा गनुनपन े कामसँग सम्बवधधत सीप तावलम प्रदानको लावग िैदवेिक 

रोिगार िोडनको सवचिालय, प्रदिे सरकार तथा नपेाल सरकारको प्राविवधक विक्षा 

तथा व्यािसावयक तावलम पररषद (CTEVT) दि्ारा माधयता प्राप्त तावलम प्रदायक 

संस्थाहरुसँगको समधिय र सहकायनमा सीप तावलम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

गररनेछ ।  

(ख)  सीप विकास तावलम संचालन गदान गधतव्य मलुुकको आिश्यिा तथा मापदण्ड अनरुुप 

तयार  भएका पाठ्यक्रम को प्रयोग गरीने छ । तथा आबश्यकता अनसुार स्थानीय तह 

स्ियंले नेपाल सरकारको प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावयक तावलम पररषद 

(CTEVT), िैदवेिक रोिगार बोडनको सवचिालय र तावलम प्रदायक संस्थाहरुसँगको 

समधिय र सहकायनमा पाठ्यक्रम वनमानण गरी तावलम कायनक्रम संचालन गनन सवकन े 

छ । 
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४.४. न्यायिा सहजीकरणिः  

(क)  िैदवेिक रोिगारको क्रममा ह ने ठगी, बेपत्ता, अलपत्र, राहत/आवथनक सहायता प्रावप्त 

तथा उद्दार लगायतका समस्याहरुमा आिश्यक सहयोगको लावग आप्रिासी स्रोत 

केधर/रोिगार सचूना केधर माफन त सहविकरण गररनेछ । 

(ख)  त्यस्ता समस्याहरुमा सहिीकरणका लावग समस्याको प्रकृवतअनसुार विल्ला प्रिासन 

कायानलय, विल्ला प्रहरी कायानलय, िैदवेिक रोिगार विभाग, िदैवेिक रोिगार 

धयायावधकरण, श्रम कधसलुर, गधतव्य मलुुकमा रहकेा नेपाली दतुाबास र यस क्षेत्रमा 

वक्रयािील संघ संस्था लगायतका वनकायहरुसँग प्रभािकारी समधिय तथा सहकायनमा 

िोड वदइनेछ । 

(ग)  िैदवेिक रोिगारसँग सम्बवधधत ठगीका समस्याहरु धयावयक सवमवतको क्षते्रावधकार 

भधदा बावहरको विषय भएकोले धयावयक सवमवतले पवन विल्ला प्रिासन कायानलय 

तथा अवधकार प्राप्त वनकायहरुसँग समधिय तथा सहकायन गने छ ।  
 

४.५. क्षवत्तीय सािरता सभबन्िी काययक्रििः  

(क) िैदवेिक रोिगारबाट प्राप्त रकमको उवचत व्यिस्थापन तथा आयमलुक क्षेत्रमा 

पररचालन गरी स्िरोिगारका अिसरहरु वसिनना गनन र चक्रीय रुपमा िैदवेिक 

रोिगारमा गई रहन ु पने िाध्यताको अधत्यका लावग विपे्रषण प्राप्त गने पररिारका 

सदस्यहरुका साथै िैदवेिक रोिगारीमा िाने संभावित यिुाहरूलाई व्यविगत तथा 

समहुहरु गठन गरी वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गररनछे ।  

(ख)  वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालनको लावग िैदवेिक रोिगार बोडन, वित्तीय संस्थाहरु 

तथा सो सँग सम्बवधधत विज्ञता हावसल गरेका संस्थाहरुसँग समधिय तथा सहकायन गनन 

सवकनेछ । 

(ग)  वित्तीय साक्षरता कक्षा पश्चात सहभागीले कक्षामा बचत बवृद्द, फिलु खचनको वनयधत्रण, 

पाररिाररक बिेट वनमानण, व्यसावयक क्षेत्रको पवहचान, योिना वनमानण र वित्तीय 

अनिुासनका क्षेत्रमा विस्ततृ अध्ययन गरी आयमलुक गवतविवधहरुमा संलग्न  

ह नेछन ्। 

(घ)  वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लावग वित्तीय साक्षरता 

सहिकतान वनयवुि गरी पररचालन गनन सवकनेछ ।  

(ङ)  वित्तीय साक्षरता सहिकतानको योग्यता, अनभुि तथा सेिा सवुबधा पररच्छेद-५ को 

बुँदा नम्बर ९ मा उल्लेख भए बमोविम ह नेछ ।  
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(च) सरुुिातको चरणमा उि सेिालाई प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन गनन, सहिकतानको 

क्षमता विकास गनन र कक्षा संचालनका लावग वसकाइ सामग्री विकास गनन विज्ञ 

व्यवि/संस्थाको  सेिा खररद गरी वििेषज्ञ सेिा वलन सवकनेछ । उि कायनको लावग 

अनसुचूी ३ अनसुारको मोड्यलु तयार गरर लाग ूगररनछे ।    

 

४.६. सीपको पक्षहचान, उपयोग तथा उद्यिक्षिलता क्षवकास काययक्रििः  

(क)  िैदवेिक रोिगारबाट फकेर आएका व्यविहरु तथा विप्रेषण प्राप्त गने घर 

पररिारका सदस्यहरूलाई लवक्षत गरी स्थानीय स्तरको सम्भाव्यता र सरोकारिाला 

व्यविहरुको दक्षताको आधारमा योिना तिुनमा गरी उद्यम विकास सम्बधधी 

कायनक्रम संचालन गररनछे । 

(ख) स्थानीय तहमा यिुा लवक्षत कायनक्रम संचालनका लावग उद्यम विकास कोष 

स्थापना गनन सवकनछे ।  

(ग)  कायनक्रम वनमानण तथा संचालन गदान लवक्षत िगनको लागत सहभावगता तथा 

उत्पादनमा आधाररत अनदुानको व्यिस्थालाई िोड वदइनेछ ।  

(घ) विदिेबाट फकेर आएका व्यविहरुसँग भएको सीप तथा दक्षता सम्बवधधको 

वििरणलाई संकलन गरी रोिर बनाई रावखनछे । 

(ङ) उि विदिेबाट फवकन एर आएका िनिविलाई दक्षता र आिश्यकताको आधारमा 

स्थानीय स्तरमा सञ्चावलत विकास वनमानणको क्षते्रमा पररचालन गररनछे ।  

(च) िैदवेिक रोिगारको क्रममा वसप हावसल गरेका तर प्रमाण पत्र नभएका 

व्यविहरुलाई लवक्षत गरी सीप परीक्षण कायनक्रम संचालन गनन सवकनेछ । सीप 

परीक्षण कायनमा नेपाल सरकारको सम्बवधधत वनकायहरु र विकास साझेदारहरुसँग 

समधिय तथा सहकायन गनन सवकनछे ।  

(छ) विदिेबाट वसप, पुँिी तथा व्यािसावयक अनभुि वलएर आएका आप्रिासी 

कामदारलाई स्िदिेमा रोिगारी ह ने िातािारण तयारीका लावग उनीहरुलाई 

संगवठत गराउन,े स्थानीय तहमा पुंिी वनमानण गराउने र वनयवमत रोिगारी तथा वसप 

पररचालन गरररहन स्थानीय स्तरमा आप्रिावस सहकारी प्रिधनन गररनेछ, यसको 

अगिुाई आप्रिासी संिालले गनन सक्नेछ । 
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४.७ िनोसािाक्षजक पराििय सेवा:  

(क) िैदवेिक रोिगारमा गएका व्यवि र वनिका पररिारहरुलाई िैदवेिक रोिगारका कारण 

उत्पधन मानवसक समस्यालाई सम्बोधन गननका लावग मनोसामाविक परामिन सेिा 

सम्बधधी योिना तिुनमा गरी कायानधियन गररनछे ।  

(ख) मनोसामाविक सेिा प्रिाहका लावग मनोसामाविक परामिनकतान वनयवुि गरी पररचालन 

गररनेछ । मनोसामाविक परामिनकतानको योग्यता, अनभुि तथा सेिा सवुबधा पररच्छेद -

५ को बुँदा नम्बर ९ मा उल्लेख भए बमोविम ह नछे ।  

(ग) िरुुिातको चरणमा उि सेिालाई प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन गनन तथा मनोसामाविक 

परामिनकतानको क्षमता विकास गनन विज्ञ व्यवि/संस्थाको सेिा खररद गरी वििेषज्ञ सेिा 

वलन सक्नेछ ।  

(घ) प्रभािकारी मनोसामाविक परामिन सेिा सञ्चालनका लावग मनोसामाविक परामिन सेिा 

सम्बधधी वििेषज्ञ संस्था/वनकायहरुसँगको समधिय र सहकायनमा कायनक्रम तथा योिना 

तिुनमा गरी कायानधियन गररनेछ । 

(ङ) उि सेिालाई स्थानीय तहले क्रमस: आफ्नो स्िास्थय िाखामा आधतररकीकरण गद ै

लवगनेछ ।  

(च) मनोसामाविक परामिनका लावग स्थानीय तह वभत्र रहकेा मानवसक स्िास्थयको क्षते्रमा 

दक्षता हावसल गरेका व्यविहरुको सचूी तयार गरी आिश्यकता अनसुार पररचालन गनन 

सवकनेछ । 

(छ) गम्भीर मनोसामाविक समस्या भएका र कमिोर आवथनक वस्थवत भएका व्यविहरुलाई 

आिश्यक उपचार सहयोगको लावग सहयोग कोष स्थापनागरी तथा सञ्चालन गनन 

सवकनेछ ।  

(ज) िैदवेिक रोिगारसँग सम्बवधधत सामाविक लागत धयनूीकरणका लावग सम्बवधधत 

सरोकारिालासंगको समधिय तथा सहकायनमा थप कायनक्रमहरु संचालन गररन ेछ ।  
 

४.९. छात्रवकृ्षत्त काययक्रििः  

(क) छात्रािवृत प्रदान गदान िैदवेिक रोिगार बोडनको सवचिालय माफन त प्रदान गन ेछात्रिवृत्त 

सहयोगले नसमेवटएका बालबावलकाहरुको लावग मात्र व्यिस्था गररनछे । 

(ख) स्थानीय तह क्षेत्रवभत्रबाट िैदवेिक रोिगारीका क्रममा मतृ्य ुभई अविभािक गमुाएका, 

अगंभंग   भएका र ५ िषनदवेख बपेत्ता व्यविका १८ बषन सम्मका बालबावलकालाई 

छात्रिवृत्त प्रदान गनन सवकनछे ।  
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(ग) छात्रिवृत्तलाई वितरण गदान सामाधयत: आधारभतू तह र माध्यवमक तहका लावग क्रमि: 

िावषनक ८ हिार र १२ हिारका दरले प्रदान गररनछे।  

(घ) छात्रिवृतका लावग आिेदन वददा स्थानीय तह वभत्रको विद्यालयमा अध्ययनरत भएको र 

सम्बवधधत िडा कायानलयले िैदवेिक रोिगारमा गई मतृ्य,ुअगंभगं िा बपेत्ता भएको प्रमाण 

सवहत नगरपावलकामा वसफाररस गनुनपनछे । 

(ङ) नगरपावलकाले आिश्यक छानविन गरी छात्रिवृत्त प्रदान गनेछ । वनिेदनको आिश्यक 

ढाँचा तथा फारमहरुको नमनुा स्थानीय तहले तयार गरर कायानधियनमा ल्याउनेछ ।   

 

पररच्छेद ४ 

सरुक्षित आप्रवासन व्यवस्थापन सक्षिक्षत 

५. सरुक्षित आप्रवासन व्यवस्थापन सक्षिक्षत:   

क. िैदवेिक रोिगारसँग सम्बवधधत प्रभािकारी योिना वनमानण, व्यिस्थापन, कायानधियन, 

अनगुमन तथा सम्बवधधत सरोकारिालाहरुसँग समधियलगायतका कायनमा वदिावनदिे गनन 

दहेाय बमोविमको सरुवक्षत आप्रिासन व्यवस्थापन सवमवतको व्यिस्था गररएको छ ।  

अध्यक्षः    - नगर प्रमखु   

उपाध्यक्ष    - उप-प्रमखु  

सदस्यहरुः   - प्रमखु प्रिासकीय अवधकृत,  

 - संयोिक, सामाविक विकास सवमवत  

- प्रवतवनवध, विल्ला प्रिासन कायानलय, 

                                     - आवथनक प्रिासन िाखा प्रमखु, 

                                       - स्िास्थय िाखा प्रमखु, 

 - सामाविक िाखा िा श्रम तथा रोिगार हने े

िाखा िा    उप-िाखा प्रमखु  

                सदस्य सवचि                  - सरुवक्षत आप्रिासन कायनक्रम संयोिक, 

सरुवक्षत आप्रिासन व्यिस्थापन सवमवतले पाँच िनासम्म व्यविलाई आमधत्रण गनन सक्नेछ । 
 

६. सरुक्षित आप्रवासन व्यवस्थापन क्षनदेिक सक्षिक्षतको काि, कतयव्य र अक्षिकारिः  

सरुवक्षत आप्रिासन व्यिस्थापन वनदिेक सवमवतको काम, कतनव्य र अवधकार दहेायबमोविम ह नेछ  
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(क) िैदवेिक रोिगारसँग सम्बवधधत (विदिे िाने व्यवि, वतनका पररिार र फवकन एर आएका 

व्यविहरुलाई लवक्षत गरी) योिना तिुनमा, बिेट व्यिस्थापन र कायानधियनका लावग 

वदिावनदिे गन,े 

(ख) अधय स्थानीय तहहरु, प्रदिे सरकार, संघीय सरकार अधतरगतका मधत्रालय, विभाग र 

िोडन, सम्बवधधत साझेदार संस्था, विकास वनयोग, तावलम प्रदायक संस्था तथा 

सरोकारिालाहरुसँग समधिय र सहकायन गने, 

(ग) आप्रिासी स्रोत  केधरको व्यिस्थापन तथा संचालनका लावग सम्बवधधत वनकायसँग 

समधिय गनन र स्रोतकेधरको प्रभािकारी सधचालनका लावग आिश्यक वदिावनदिे गन े

िा स्थानीय तहको प्रधानमधत्री रोिगार कायनक्रम अधतरगतको रोिगार सेिा केधर माफन त 

सरुवक्षत िैदवेिक रोिगार सम्बधधी सेिा प्रिाहको लावग आिश्यक कायन गन,े 

(घ) रोिगारीको लावग आिश्यक वसप तावलमको व्यिस्था गनन, सीपयिु र ठगीमिु समदुाय 

घोषणा गनन आिश्यक वदिावनदिे गने, 

(ङ) कवम्तमा चौमावसक रुपमा आप्रिासी स्रोत केधरलगायतको गवतविवधहरुको अनगुमन 

थप प्रभािकाररता अवभिवृिका लावग आिश्यक सल्लाह सझुाि तथा मागनवनदिे गने, 

(च) अधय विषयगत िाखा/सवमवतहरुसँग िैदवेिक रोिगारसँग सम्बवधधत योिना वनमानण 

तथा कायानधियनका लावग समधिय गने, 

(छ) कायनपावलकादि्ारा प्रदत्त सरुवक्षत आप्रिासनसँग सम्बवधधत अधय कायनहरु गन े। 

(ज) िडास्तरमा िडाध्यक्षको संयोिकत्िमा सरुवक्षत आप्रिासन सम्बधधी सवमवत गठन गरी 

सचेतनामलूक कायनक्रमहरु संचालन गनन सक्न े।  
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पररच्छेद-५ 

स्रोत  तथा जनिक्षि व्यस्थापन 

७. स्रोत व्यवस्थापन:  

संघीय सरकार र प्रदिे सरकारबाट प्राप्त ह न े वित्तीय समानीकरण अनदुान र स्थानीय तहको 

अधतररक स्रोतबाट कायनक्रम सञ्चालनको लावग आिश्यक बिेटको सवुनवश्चत गररनेछ । यसको 

साथै अधय स्थानीय तहहरु, साझेदार संस्था/वनयोग तथा दात ृ वनकाय, प्रदिे सरकार र संघीय 

सरकारसँगको बिेट साझेदारीमा प्राप्त बिेटहरुलाई एकीकृत गरी कायनक्रम तिुनमा तथा 

कायानधियन गररन ेछ ।  

८. आवश्यक जनिक्षि व्यवस्थापन:  

९.१ सरुवक्षत आप्रिासन कायनक्रमका लावग दहेायअनसुार िनिवि व्यिस्थापन गररनेछ : 

पद सखं्या तह योग्यता तथा अनुिव 

कायनक्रम 

संयोिक  

१ अवधकृत 

छैठौं 

माधयता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीणन 

गरर कम्तीमा ३ िषन  सामाविक पररचालन िा 

िैदवेिक रोिगारको क्षते्रमा कायन अनभुि भएको । 

समधिय, सहिीकरण, योिना तथा बिेट तिुनमा, 

कायानधियन र अनगुमन तथा प्रवतिेदन सम्बवधध 

अनभुि भएको । 

सामाविक 

पररचालक 

अवधकृत 

आिश्यकता  

अनसुार 

अवधकृत 

छैठौं 

माधयता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीणन 

गरर कम्तीमा २ िषन  सामाविक पररचालन िा 

िैदवेिक रोिगारको क्षेत्रमा कायन अनभुि भएको ।  

आप्रिासी 

स्रोत केधर 

परामिनकतान 

२ सहायक 

पाँचौ 

माधयता प्राप्त िैवक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ िा 

प्रिीणता प्रमाण पत्र तह उत्तीणन गरी सामाविक 

पररचालन िा सरुवक्षत िैदवेिक रोिगार क्षेत्रमा 

कम्तीमा २ िषन काम गरेको । अनलाईन डाटा ईधिी र 

प्रवतिेदनसम्बधधी ज्ञान, बह पक्ष समधिय र सहकायन 

सम्बधधी ज्ञान, िैदवेिक रोिगार ऐन, वनयम तथा 

वनदवेिका र काननू सम्बधधी ज्ञान भएको । 

मनोसामाविक 

परामिनकतान 

आिश्यकता  

अनसुार 

पाँचौ ▪ माधयताप्राप्त िवैक्षक संस्थाबाट हले्थ अवसस्टेधट, 

स्टाफ नसन िा माधयता प्राप्त विश्वद्यालयबाट 
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पवब्लक हले्थ, मनोविज्ञान, समाििास्त्र, 

सोवसएल िकन मा स्नातक तह, स्िास्थय विक्षा, 

वब एड., पोि ग्रािएुट वडप्लोमा इन काउधसेवलङ 

उत्तीणन गरेको ।  

▪ रावरिय स्िास्थय तावलम केधरले स्िीकृत गरेको 
मनोसामाविक परामिन सम्बधधी तावलम 

मोड्यलु २०७७ िारी ह न ुपिून तावलम प्राप्त गरेका 

उम्मेद्वारको सधदभनमा कम्तीमा पवन १२ कक्षा 

पास गरी मनोसामाविक परामिन सम्िधधी ६ 

मवहने तावलम प्राप्त गरेको ह न ुपने ।  

▪ मनोसामाविक परामिन सम्बधधी तावलम प्राप्त  
गरी िैदवेिक रोिगारको क्षेत्रमा अनभुिी र 

मवहलालाई वििेष प्राथवमकता वदईनेछ । 

वित्तीय 

साक्षरता 

सहिकतान 

आिश्यकता  

अनसुार 

पाँचौ माधयता प्राप्त िैवक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ िा 

प्रिीणता प्रमाण पत्र तह उत्तीणन गरर २ िषन वित्तीय 

साक्षरता कक्षा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बधधी 

अनभुि िा िैदवेिक रोिगारको क्षेत्रमा काम 

गरेकोलाई प्राथवमकता । 

ररटनी 

पररचालन 

आिश्यकता  

अनसुार 

श्रेणी 

विहीन

  

कक्षा १० उत्तीणन गरी िैदवेिक रोिगारका लावग 

मलेविया िा खावड मलुुकमा गई कम्तीमा २ िषन 

काम गरर फवकन एको ह नपुन ेछ । सामाविक पररचालन 

र समधिय तथा सहिीकरण सम्बधधी ज्ञान भएको ।  
 

९.२  कमनचारी भनान तथा वनयिु गदान स्थानीय तहको कमनचारी भनान सम्बधधी वनदवेिका िा प्रचवलत 

मापदण्डलाई अनिुरण गररने छ ।  

९.३ िैदवेिक रोिगारको क्षेत्र व्यिस्थापनलाई वदगो रुपमा संस्थागत गनन हाल कायनरत 

िनिविहरुको क्षते्रगत विज्ञता तथा दक्षताको आधारमा क्रमिः आधतरीकीकरण गरी 

वमतव्यवयता अपनाउनेछ । 
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पररच्छेद  -६ 

क्षवक्षवि 

 

१०. आप्रिासी पनुस्थानपनाका लावग संघीय सरकार र प्रदिे सरकारबाट प्राप्त अनदुान तथा आधतररक 

स्रोतलाई आप्रिासी हकवहत संरक्षण सञ्िालमाफन त पवन कायानधियन गनन सवकनेछ ।  

११. मलंगिा नगरपावलकाको कायनपावलकाबाट बह मतको वनणनयानसुार यो कायनविवध संिोधन तथा 

खारेि गनन सवकनछे ।  

१२. यो कायनविवध वनमानण ह न ु पिून सरुवक्षत आप्रिसन पररयोिनाबाट भए गररएका कायनहरू यसै 

वनदवेिकाअनसुार भए गररएको मावनने छ । 

१३. यस कायनविवधमा उल्लेख भएका कुराहरु नपेालको प्रचवलत काननुसँग बाँवझएमा बाँवझएको 

हदसम्म स्ितः अमाधय ह नछे । 

१४. यो कायनविवध कायानधियनको क्रममा कुनै िाधा उत्पधन भएमा सरुवक्षत आप्रिासन व्यिस्थापन 

वनदिेक सवमवतले बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ ।  

 

 

 

***** 
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अनुसूची १ 

आप्रवासी स्रोत केन्र सञ्चालनका लाक्षग न्यूनति आवश्यकता एव ंपूवायिारहरू 

िापदण्ड न्यूनति आवश्यकताहरू 

स्रोत केधरको अिवस्थवत 

(स्थान)  

आप्रिासन स्रोत केधर, राहदानीको लावग वनिेदन वदने स्थान विल्ला 

प्रिासन कायानलय/इलाका प्रिासन कायानलयवभत्र िा संगै िोवडएको 

स्थानमा ह नपुन े िा पावलका स्ियंले संचालन गन े हो भन े

आवथनक/सामाविक/रोिगार िाखा वभत्र सेिाग्राहीको सहि पह चँ ह न े

स्थानमा संचालन गने । 

आप्रिासी स्रोत केधरको 

आकार र कोठाहरू  

कम्तीमा १२X१० वफट  साइिका २ कोठा ह नपुदनछ ( एक कोठा परुुष 

सेिाग्राही र अको कोठा मवहला सेिाग्राहीको साथै एउटा केही ठूलो 

आकारको सभा कक्षामा समहूगत परामिन कक्षको सहि पह चँ भएको 

ह नपुने । 

परामिन वदने कायनका 

लावग धयनूतम िनिवि 

दईु िना परामिनकतान (२ िना मवहला १ िना परुुष) 

धयनूतम उपकरणहरू  ल्यापटप २, वप्रधटर १, फोटोकपी मेवसन १, स्क्यानर १, प्रोिेक्टर १, 

वस्पकर टेवलवभिन १, इधटरनेट सवुिधा २, ल्याधडलाइन टेवलफोन ३, 

अवफस टेबल ३ र कुसी २०  

प्रचार प्रसार सामग्री वनम्न विषयमा आधाररत प्रचार सामग्री चावहनछे:  

१.सरुवक्षत आप्रिासन (िैदवेिक रोिगारका लावग) चावहने आधारभतू 

सचूना भएको पवुस्तका, 

२.मवहला कामदार केवधरत सचूना सामग्री, 

३.सीप तावलम सम्बधधी िानकारी भएको सामाग्री, 

४. काननुी सेिा तथा प्रािधान सम्बधधी िानकारी भएको सामाग्री, 

तथयांक/अवभलेख 

व्यिस्थापन 

१.अनलाइन डाटा प्रणालीको व्यिस्था भएको,     

२.संभावित आप्रिासी, सीप तावलम, धयायमा सहिीकरण लगायतका 

सेिाग्राहीहरुको  प्रभािकारी बस्तािेविकरणको व्यिस्था भएको,  
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