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हलेसी तवुाचङु नगरपाललका  

खोटाङ 

 १ न.ं प्रदेश 

 

सरुक्षित अप्रवासन सम्बन्धी काययक्षवधी, २०७८ 

 



स्वीकृत क्षमक्षतः२०७८/०८  / १३  गत े। 

प्रस्तावना: 

नेपालको संक्षवधान २०७२ को ऄनुसूची ८ को (५,६,७,१७) वमोक्षजम स्थानीय तहमा रहकेो 

िेत्राक्षधकार र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाईँपाक्षलका तथा 

नगरपाक्षलकाको काम, कतयव्य र ऄक्षधकार िते्र ऄन्तगयत दफा ११ को ईपदफा ‚थ‛ मा भएको 

व्यवस्था वमोक्षजम स्थानीय सरकारलाइ प्राप्त क्षजम्मेवारी परुा गनय तथा अफ्नो भौगोक्षलक 

िेत्रक्षभत्रको वैदके्षशक रोजगारसँग सम्बक्षन्धत तथयांक सकंलन गनय, वैदके्षशक रोजगारमा जान चाहने 

व्यक्षिहरुलाइ अवश्यक सूचना तथा परामशय सेवा प्रवाह गनय, सीप ताक्षलममा पहचँ बढाईन, 

वैदके्षशक रोजगारका कारण ठगी लगायतका समस्यामा परेका अप्रवासी कामदारहरुको न्यायमा 

सहज पहचँ बढाईन, वैदके्षशक रोजगारका कारण ईत्पन्न मनोसामाक्षजक समस्यामा रहकेा अप्रवासी 

कामदार तथा क्षतनका पररवारका सदस्यहरुलाइ मनोसामाक्षजक परामशय सेवा ईपलब्ध गराईन 

साथै रोजगारीका लाक्षग पटक-पटक वैदके्षशक रोजगारीलाइ नै दोहोयायईनु पने बाध्यतालाइ कम गनय 

क्षवप्रेषणको ऄक्षधकतम् सदपुयोग एव ं अयमुलक िेत्रमा पररचालनका लाक्षग क्षवत्तीय सािरता 

काययक्रम संचालन गरी यस िेत्रको व्यवस्थापन गनय र  सामाक्षजक पुनःएकककरणसँग सम्बक्षन्धत 

काययक्रम संचालन गरी स्वदशेमा नै रोजगारीका ऄवसरहरु क्षसजयना गरी  वाध्यत्मक वैदके्षशक 

रोजगारीलाइ ऄन्त्य गनय वा्छनीय भएकोल े 

हलेसी तवुाचङु नगरपाक्षलका प्रशासकीय काययक्षवक्षध (क्षनयक्षमत गने) ऐन, २०७५ बमोक्षजम हलेसी 
तवुाचङु नगरपाललका खोटाङले “सरुक्षित अप्रवासन सम्बन्धी काययक्षवक्षध २०७८” स्वीकृत गरी लागु 

गररएको छ । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारक्षम्भक 

१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भः  

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

ख. यो काययक्षवक्षध नगर/गाईँ काययपाक्षलकाबाट स्वीकृत भएको क्षमक्षत दके्षख लागू हनेछ ।  

२. पररभाषा तथा व्याख्या:क्षवषय वा प्रसंगल ेऄको ऄथय नलागेमा यस काययक्षवक्षधमाः  

क. ‚ऐन‛ भन्नाल ेस्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाइ सम्झनु पछय । 



ख. ‚काययक्षवक्षध‛ भन्नाले सरुक्षित अप्रवासन सम्बन्धी काययक्षवक्षध २०७८ लाइ सम्झनु पदयछ ।  

ग. ‚स्थानीय तह‛ भन्नाल ेहलेसी तवुाचङु नगरपाललका सम्झनु पदयछ । 

घ. मन्त्रालय  ‛भन्नाले न्नम ,रोजगार तथा सामाक्षजक सरुिा मन्त्रालय सम्झनुपछय ।  

ङ. ‚क्षवभाग‛ भन्नाले वैदके्षशक रोजगार क्षवभागलाइ सम्झनु पदयछ । 

च ‚बोडय‛ भन्नाले वैदके्षशक रोजगार बोडयको सक्षचवालयलाइ सम्झनु पदयछ । 

छ. ‚अप्रवासी स्रोत केन्र‛ भन्नाल ेसरुक्षित वैदके्षशक रोजगार सम्बन्धी सचूना तथा परामशय 

सेवाका साथ ै वैदके्षशक रोजगार सम्बन्धी ऄन्य क्षवक्षशक्षिकृत सेवा प्रदान गने केन्रलाइ 

सम्झनु पनेछ । 

ज. ‚ईप-शाखा‛ भन्नाल े हलेसी तवुाचङु नगरपाक्षलकाको अर्थथक/सामाक्षजक/ रोजगार शाखा 

ऄन्तगयत रहकेो सुरक्षित अप्रवासन ईप–शाखालाइ सम्झनु पदयछ । 

झ. ‚मोड्यलु‛ भन्नाले क्षवत्तीय सािरता, मनोसामाक्षजक परामशय सेवा, सीप ताक्षलम, ईद्यम 

क्षवकास लगायतको  सेवाहरु प्रवाह गनयको लाक्षग सम्बक्षन्धत स्थानीय तहले तयार गरी 

लागू गरेको मोड्यलुहरुलाइ  सम्झनु पदयछ ।   

ञ. ‚सम्बक्षन्धत क्षनकाय‛ भन्नाले वैदके्षशक रोजगार सम्बन्धी क्षवशेष सेवा प्रवाह गने क्षनकायहरु 

वैदके्षशक रोजगार क्षवभाग, वैदके्षशक रोजगार बोडयको सक्षचवालय, कन्सुलर सेवा क्षवभाग, 

गन्तब्यमुलुकहरुमा रहकेा नेपाली दतुावास र न्नम, रोजगार तथा समाक्षजक सुरिा 

मन्त्रालय, साथै यस िेत्रसँग सम्बक्षन्धत ऄन्य सरकारी क्षनकायहरुलाइ सम्झनु पदयछ ।   

ट.‚सेवा प्रदायक/क्षवशेषज्ञ‛ भन्नाल े हलेसी तवुाचङु नगरपाललका स्थानीय तह द्वारा सावयजाक्षनक 

खररद प्रकक्रया माफय त परामशय सेवा खररद गरी सीप ताक्षलम, कानुनी सेवा, क्षवत्तीय 

सािरता, मनोसामाक्षजक परामशय वा ईद्यम क्षवकासको िते्रमा  सेवा प्रवाहका लाक्षग 

पररचालन गरेको व्यक्षि/संस्थालाइ सम्झनु पदयछ ।   

 

पररच्छेद-२ 

काययक्षवक्षधको ईद्देश्य तथा रणनीक्षत 

 

३. काययक्षवक्षधको ईद्दशे्यः  

रोजगारी छनौट गने ऄक्षधकार प्रत्यक नागररकसगँ रहकेो छ । वैदके्षशक रोजगारी पक्षन रोजगारीको 

एईटा  क्षबकल्प हो । यस हलेसी तवुाचङु नगरपाक्षलका बाट वैदके्षशक रोजगारमा जान चाहने 



युवाहरुको वैदके्षशक रोजगारीलाइ सरुक्षित, मयायकदत र ऄक्षधक लाभदायक बनाईनका लाक्षग सहयोग 

पुर्याईन,  वैदके्षशक रोजगारमा सलंग्न व्यक्षिका पररवार र  वैदके्षशक रोजगारबाट फकेर अएका 

व्यक्षिहरुहरुलाइ लक्षित गरी सम्बक्षन्धत काययक्रमहरु तजुयमा गरी प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गनय 

यो काययक्षवधी तयार गररएको छ । त्यस्ता काययक्रमहरु तजुयमा तथा सचंालन गदाय हलेसी तवुाचङु 
नगरपाललका स्वयंल े वा ऄन्य स्थानीय तहहरु, प्रदशे सरकार, संघीय सरकार तथा सम्बक्षन्धत 

साझेदार संस्था/क्षनयोगहरुसँको सहकायय तथा साझेदारीमा काययक्रम संचालन गनय सके्नछ । यसको 

साथ ै अवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी वैदके्षशक रोजगारसँग सम्बक्षन्धत काययक्रमहरु तजुयमातथा 

कायायन्वयन  गद ै सुरक्षित अप्रवासनको िेत्रमा सुशासन प्रवर्द्यनका लाक्षग पारदशी र जवाफदहेी 

ढंगबाट काययक्रम सञ्चालन गनुय यस काययक्षवक्षधको प्रमुख ईद्दशे्य रहकेो छ । यसको साथै तपक्षसलका 

क्षवक्षशि ईद्देश्यहरु रहकेा छन् । 

क. सुरक्षित वैदके्षशक रोजगारसँग सम्बक्षन्धत गक्षतक्षवक्षधहरु (वैदके्षशक रोजगारमा जाने, गएका व्यक्षि  

तथा क्षतनका पररवार र क्षवदशेबाट फकेर अएका व्यक्षिहरुलाइ लक्षित गरी) लाइ लक्षित गरी 

एकीकृत रुपमा योजना तजुयमा गरी प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गने । 

ख. सुरक्षित वैदके्षशक रोजगारीका लाक्षग नगर/गाईँपाक्षलका स्वंयमले वा ऄन्य स्थानीय तहहरू, प्रदशे 

सरकार, संघीय सरकार तथा सम्बक्षन्धत साझेदार संस्था/क्षनयोगहरुसँको साझेदारीमा बजेट 

व्यवस्थापन र  योजना तजुयमा गरी काययक्रम संचालन गने ।   

ग. वैदके्षशक रोजगारमा जाने, गएका व्यक्षि, क्षतनका पररवार तथा क्षवदशेबाट फकेर अएका 

व्यक्षिहरुलाइ लक्षित गरी हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाले ऄन्य पाक्षलकाहरुसँगको समन्वयमा 

क्षजल्ला प्रशासन कायायलय हाता क्षभत्र अप्रवासी न्नोत केन्र  स्थापना तथा संचालन गरी 

अवश्यक सूचना तथा परामशय लगायतका सेवाहरू प्रवाह गने वा हलेसी तवुाचङु नगरपाक्षलकाल े

अफ्नो पाक्षलकाको  प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम ऄन्तरगतको रोजगार सेवा केन्रबाट  अफ्नो 

पाक्षलका िते्र क्षभत्रका लक्षित सेवा ग्राहीहरुलाइ सो सम्बन्धी सेवाहरू प्रवाह गने छ ।  

घ. क्षजल्ला क्षस्थत ऄन्य स्थानीय तहहरू, न्नम रोजगार तथा समाक्षजक सुरिा मन्त्रालय, वैदके्षशक 

रोजगार क्षवभाग, वैदके्षशक रोजगार वोडय, सीप ताक्षलम प्रदान गने क्षनकायहरू, मनोसामाक्षजक 

परामशय सेवा तथा क्षवत्तीय सािरताको िेत्रमा क्षवज्ञता भएका संस्थाहरूसँग समन्वय तथा 

सहकाययलाइ बढावा कदइ काययक्रमलाइ प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गने । 

ङ. वैदके्षशक रोजगारसँग सम्बक्षन्धत संचालन भएका काययक्रम तथा गक्षतक्षवधीहरुका प्रभावकारी 

कायायन्वयन तथा ऄनुगमन गरी यस िते्रको दीगो रुपमा व्यवस्थापन गने । 

 

 



४. रणनीक्षत: 

४.१.वैदके्षशक रोजगारको िेत्र वहसरोकारको क्षवषय भएकोल ेयस िेत्रको व्यवस्थापनमा सम्बक्षन्धत 

सम्पूणय सरोकारवालाहरुको भूक्षमका तथा संलग्नता महत्वपूणय हनेछ । यस िते्रको योजना 

तजुयमा, कायायन्वयन, व्यवस्थापन, ऄनुगमन तथा समीिामा सम्बक्षन्धत सबैको ऄथयपणूय 

सहभाक्षगतामा जोड कदइने छ । यस स्थानीय तह क्षभत्रका क्षवषयगत शाखाहरु माफय त योजनाहरु 

बनाईदा वैदके्षशक रोजगारमा जाने, गएका व्यक्षि, क्षतनका पररवार र फर्ककएर अएका 

व्यक्षिहरुसँग सम्बक्षन्धत सवालहरुलाइ प्राथक्षमकता कदइ योजनामा समावेश गररने छ ।  

४.२. यस िते्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, न्यून लागत, न्नोत साधनको ऄक्षधकतम् ईपयोग र 

प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लाक्षग स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा २६ को ममय ऄनुसार 

अप्रवासी न्नोत केन्र सञ्चालन, जनशक्षिको व्यवस्थापन तथा िमता क्षवकास,ऄनुगमन जस्ता 

काययहरुमा ऄन्य स्थानीय तहहरुसँग पक्षन सहकायय गनय सककने छ । त्यसको साथै प्रदशे सरकार, 

संघीय सरकार ऄन्तरगतका सम्बक्षन्धत मन्त्रालय, क्षवभाग, वोडय तथा सम्बक्षन्धत साझेदार 

संस्था/क्षनयोगहरुसँग पक्षन समन्वय तथा सहकाययमा जोड कदइने छ । 

४.३. क्षजल्ला प्रशासन∕इलाका प्रशासन कायायलयसँगको समन्वय तथा सहकाययमा क्षजल्ला प्रशासन 

∕इलाका प्रशासन कायायलय हाता क्षभत्र  सुरक्षित वैदके्षशक रोजगारका लाक्षग अप्रवासी न्नोत 

केन्रको स्थापना तथा सचंालन गररने छ । वा स्थानीय तहहरू  स्वयंले प्रधानमन्त्री रोजगार 

काययक्रम ऄन्तरगतको रोजगार सेवा केन्रबाट  पक्षन अफ्नो स्थानीय तह िेत्र क्षभत्रका लक्षित 

सेवाग्राहीहरूलाइ सो सम्बन्धी सेवाहरु प्रवाह गनय सके्न  छ । 

 

४.४. अप्रवासी न्नोत केन्र स्थापना र संचालनका लाक्षग एक र एक भन्दा बढी  स्थानीय तहहरूल े

बजेट व्यवस्थापन, योजना तजुयमा, कायायन्वयन, गुणस्तरीयता कायम र ऄनुगमन लगायतको 

िेत्रमा सहकायय गरर सुरक्षित वैदके्षशक रोजगार सम्बन्धी क्षनःशुल्क सूचना तथा परामशय सेवा 

लगायतका सेवाहरू  प्रदान गनय सके्न  छ ।  

 

पररच्छेद-३ 

योजना तजुयमा,तथा काययक्रम सञ्चालनका िेत्रहरु 

 

५. सरुक्षित अप्रवासन सम्बन्धी तथयाकं सकंलन,योजना तजुयमा तथा कायायन्वयन: 

५.१ वदैके्षशक रोजगार सम्बन्धी तथयाकं सकंलन तथा व्यवस्थापन: 



यस नगरपाक्षलकाल ेअफ्नो भौगोक्षलक िेत्रक्षभत्रको वैदके्षशक रोजगारसँग सम्बक्षन्धत समग्र तथयांक 

संकलन गने छ ।ईि काययको लाक्षग कररब १ मक्षहनाको लाक्षग प्रत्येक वडामा १/१ जना गणक 

क्षनयुि गरी पररचालन गररने छ र सो को  संयोजन यस नगरपाक्षलकाको रोजगार शाखाल ेगने छ । 

तथयांक संकलन गदाय हाल वैदके्षशक रोजगारमा रहकेा संख्या, सीप ताक्षलम तथा सूचनामा  

अप्रवासी कामदारको पहचँ,  रेक्षमट्यान्स प्राक्षप्त तथा सो को ईपभोग/ईपयोग सम्बन्धी क्षववरण, 

सामाक्षजक लागत सम्बन्धीका जानकारीहरू र अप्रवासी कामदारहरूल ेसामना गनुय परेको समस्या 

(सम्पूणय अप्रवासन चक्रमा) लगायतका क्षवषयहरु समेरटने छ ।यसको ऄलावा वैदके्षशक रोजगारबाट 

फकेर अएका व्यक्षिहरुको संख्या, ईनीहरुल ेअजयन गरेका सीप, दिता तथा पूंजी र ईनीहरुद्वारा 

संचाक्षलत ईद्यम तथा व्यावशाय  लगायतको  क्षववरणहरु संकलन गरी  वैदके्षशक रोजगार सम्बन्धी 

वस्तुगत क्षववरण तयार गररने छ । ईि संकक्षलत तथयांक तथा वस्तुगत क्षववरणको अधारमा  यस 

िेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लाक्षग वार्थषक तथा अवक्षधक योजना  तजुयमा र बजेट व्यवस्था  

गरी काययक्रमहरु लागु गररने छ । 

५.२ सरुक्षित अप्रवासन सम्बन्धी सचूना, परामशय तथा सवेा केन्र सञ्चालनः 

(क) अप्रवासी स्रोत केन्र ∕रोजगार  सचूना केन्र सचंालन तथा व्यवस्थापन: 

हलेसी तवुाचङु नगरपाक्षलकाल े वैदके्षशक रोजगारीलाइ सुरक्षित  ,मयायकदत र लाभदायक बनाईन 

वैदके्षशक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्षिहरुलाइ सुरक्षित वैदके्षशक रोजगार सम्बक्षन्ध सूचना तथा 

परामशय सेवा प्रदान गनय अप्रवासी न्नोत केन्र∕रोजगार  सूचना केन्र स्थापना गरर सञ्चालन गररनेछ 

। 

क्षजल्ला प्रशासन कायायलय रहकेो स्थानीय तह स्वयंले वा ऄन्य स्थानीय तहहरू सँगको समन्वयमा 

क्षजल्ला प्रशासन कायायलय हाता क्षभत्र अप्रवासी स्रोतकेन्र स्थापना गरी क्षजल्लाका सबै स्थानीय 

तहहरुबाट वैदके्षशक रोजगारमा जानको लाक्षग राहदानी बनाईन अईने सेवाग्राहीहरूलाइ सीप 

ताक्षलम तथा सरुक्षित वदैके्षशक रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा परामशय लगायतका सेवाहरू प्रदान 

गररने छ । वा हलेसी तवुाचङु नगरपाक्षलकाल ेप्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम ऄन्तगयतको रोजगार 

सेवा केन्रबाट  अफ्नो स्थानीय तह िेत्र क्षभत्रका लक्षित सेवा ग्राहीहरूलाइ सो सम्बन्धी सेवाहरू 

प्रवाह गने छ ।  साथै ईि न्नोत केन्र माफय त वैदके्षशक रोजगारको क्षशलक्षशलामा नेपाल क्षभत्र वा 

गन्तव्य मुलुकमा समस्यामा परेका अप्रवासी कामदार तथा क्षतनका पररवारहरुलाइ सहज न्याय, 

िक्षतपूर्थत, अर्थथक सहायता/राहत र ईर्द्ारका लाक्षग सम्बक्षन्धत क्षनकायहरुसँग समन्वय तथा 

सहकाययमा  अवश्यक सहजीकरण गररनेछ । अप्रवासी स्रोत केरल े सूचना प्रवाहलाइ व्यापकता 

कदनको लाक्षग संचार मध्यमहरु सँग पक्षन क्षनकटतम् समन्वय तथा सहकाययमा काम गने छ । 

अप्रवासी स्रोत केन्र संचालन तथा व्यवस्थापनका लाक्षग न्यूनतम मापदण्ड एवं पूवायधारहरू 

ऄनुसूची १ बमोक्षजम ब्यवस्था गररने छ ।ईि स्रोत केन्रले प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम 

ऄन्तगयतको रोजगार सूचना केन्र सँग सूचना प्रवाह, सीप ताक्षलममा क्षसफाररस, सूचना अदान प्रदान 

लगायतका िेत्रमा क्षनकटतम् समन्वय र सहकायय गरी कायय संचालन  गनेछ ।  



ईि केन्रमा २ जना (कक्षम्तमा १ जना मक्षहला सक्षहत) सचूना तथा परामशयकताय क्षनयुि गरी 

पररचालन गररने छ । ईनीहरुको योग्यता, ऄनुभव तथा सेवा सुक्षबधा पररच्छेद -५ को बुँदा नम्बर ९ 

मा ईल्लखे भए बमोक्षजमको हनेछ ।अप्रवासी न्नोत केन्र माफय त सूचना तथा परामशय सेवा प्रवाहको 

लाक्षग ऄनुसूची २ ऄनुसारको परामशयकतायको लाक्षग सहयोगी हाते पुक्षस्तका तयार गरर कायायन्वयन 

गररने छ  । 

(ख) ररटनी  पररचालन: नगर/गाईँ िेत्र क्षभत्रका दरुदराजका गाईँ तथा वस्ती स्तरमा सुरक्षित 

वैदके्षशक रोजगार सम्बन्धी प्रचार प्रसार गरी सूचना सम्प्रेषण गनय, वैदके्षशक रोजगार सम्बन्धी 

समस्याहरु पक्षहचान गरी थप क्षवक्षशिीकृत सहयोगका लाक्षग अप्रवासी न्नोत केन्रमा क्षसफाररस गरी 

पठाईन, क्षवद्यालयमा ऄध्ययनरत क्षवद्याथीहरुलाइ सरुक्षित वदैके्षशक रोजगार सम्बन्धी 

ऄक्षभमुखीकरण गनय र वैदके्षशक रोजगार सम्बन्धी तथयांक संकलन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग 

गनयका लाक्षग वैदके्षशक रोजगारमा कम्तीमा २ वषय काम गरी फकेका मक्षहला तथा पुरुषहरुलाइ  

सम्बक्षन्धत वडाहरुमा अंक्षशक वा पूणयकालीन कमयचारीका रुपमा ररटनीहरु  पररचालन गररनेछ । 

वैदके्षशक रोजगारमा गइ फकेका व्यक्षिहरुले गन्तव्य मुलुकहरुको क्षनयम कानुन, धमय सँस्कृक्षत, संस्कार, 

हावापानी र कामसँग सम्बक्षन्धत व्यवहाररक ज्ञान तथा ऄनुभवहरू सम्भाक्षवत अप्रवासी कामदार 

तथा क्षतनका पररवारहरुलाइ सही सूचना सम्प्रषेण गने भएकोल े वैदके्षशक रोजगारलाइ सुरक्षित, 

मयायकदत र व्यवक्षस्थत बनाईनमा महत्वपूणय योगदान पुग्नेछ ।  

(ग) समदुाय स्तरमा सचेतनामलुक काययक्रमःनगरपाक्षलकाल े वैदके्षशक रोजगारलाइ सुरक्षित तथा 

व्यवक्षस्थत गनयका लाक्षग समुदायस्तरमा गठन भइ कक्रयाशील रहकेा सामुदाक्षयक समूहहरूमा,  वा 

वैदके्षशक रोजगारमा जानका लाक्षग प्रकक्रयामा रहकेा सम्भाक्षवत अप्रवासी कामदारहरुलाइ वैदके्षशक 

रोजगारको प्रकक्रयामा हन सके्न सम्भाक्षवत जोक्षखम र सुरिाका ईपायाहरूको बारेमा सूचना कदनका 

लाक्षग ऄक्षभमखुीकरण काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । समुदाय ऄक्षभमुखीकरण काययक्रम सञ्चालनका 

लाक्षग  सञ्चालन मोड्यलु तयार गरर लागु गररने छ ।  यसको ऄलावा नगरपाक्षलका तथा वडा 

कायायलयद्वारा अवश्यकता ऄनुसारका सचेतनामुलक  काययक्रमहरु (सन्दशेमुलक सडक नाटक, 

होर्डडग बोडय अकद) क्षनमायण गरी समुदाय स्तरमा संचालन गररने छ ।  

 

५.३. सीप ताक्षलम सचंालन तथा सहजीकरणः वैदके्षशक रोजगारमा जान चाहने सम्भाक्षवत 

अप्रवासी कामदारहरको पक्षहचान गरर वैदके्षशक रोजगारमा रहदँा गनुयपने कामसँग सम्बक्षन्धत सीप 

ताक्षलम प्रदानको लाक्षग वैदके्षशक रोजगार वोडयको सक्षचवालय, प्रदशे सरकार तथा नेपाल सरकारको 

प्राक्षवक्षधक क्षशिा तथा ब्यावसाक्षयक ताक्षलम पररषद (CTEVT) द्वारा मान्यता प्राप्त ताक्षलम प्रदायक 

संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकाययमा सीप ताक्षलम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गररने छ । ईि 

ताक्षलमहरु गन्तव्य मुलुकको अवश्यिा तथा मापदण्ड ऄनुरुपको पाठ्यक्रम क्षनमायण गरी संचालन 

गररने छ । ताक्षलम सञ्चालन सम्बन्धी मोड्युल अवश्यकता ऄनुसार नेपाल सरकार को प्राक्षवक्षधक 



क्षशिा तथा ब्यावसाक्षयक ताक्षलम पररषद (CTEVT), वदैेक्षशक रोजगार बोडयको सक्षचवालय र  ताक्षलम 

प्रदायक ससं्थाहरूसगँको समन्वय र सहकाययमा तयार गरी लाग ुगररन ेछ ।  

५.४.न्यायमा सहजीकरणः वैदके्षशक रोजगारको क्रममा हने ठगी, बेपत्ता, ऄलपत्र, राहत/अर्थथक 

सहायता प्राक्षप्त तथा ईर्द्ार लगायतका समस्याहरूमा अवश्यक सहयोगको लाक्षग अप्रवासी न्नोत 

केन्र माफय त सहजीकरण गररने छ । त्यस्ता समस्याहरुमा सहजीकरणका लाक्षग समस्याको प्रकृक्षत 

ऄनुसार क्षजल्ला प्रशासन कायायलय, क्षजल्ला प्रहरी कायायलय, वैदके्षशक रोजगार क्षवभाग, 

न्यायाक्षधकरण, न्नम कन्सुलर, गन्तब्य क्षस्थत नेपाली दतुाबास, यस िते्रमा कक्रयाशील संघ ससं्था 

लगायतका क्षनकायहरूसगँ प्रभावकारी समन्वय तथा सहकाययमा जोड कदआने छ । वैदके्षशक रोजगार 

सँग सम्बक्षन्धत ठगीका समस्याहरू न्याक्षयक सक्षमक्षतको  िेत्राक्षधकार भन्दा बाक्षहरको क्षवषय 

भएकोल े  न्याक्षयक सक्षमक्षतले पक्षन  क्षजल्ला प्रशासन कायायलय तथा ऄक्षधकार प्राप्त क्षनकायहरूसँग 

समन्वय तथा सहकायय गने छ । 

५.५. क्षवत्तीय सिरता सम्बन्धी काययक्रमः वैदके्षशक रोजगारबाट प्राप्त क्षवप्रेषण रकमको ईक्षचत 

व्यवस्थापन तथा अयमलुक िेत्रमा पररचालन गरी स्वरोजगारका ऄवसरहरू क्षसजयना गनय र चक्रीय 

रुपमा वैदके्षशक रोजगारमा गइरहनुपने वाध्यताको ऄन्त्यका लाक्षग रेक्षमट्यान्स प्राप्त गने पररवारका 

सदस्यहरूका साथ ैवैदके्षशक रोजगारीमा जाने सभंाक्षवत युवाहरूलाइ व्यक्षिगत तथा समहुहरू गठन 

गरी क्षवत्तीय सािरता किा सञ्चालन गररने छ । ईि काययको लाक्षग वैदके्षशक रोजगार बोडय, क्षवत्तीय 

संस्थाहरू तथा सोसँग सम्बक्षन्धत क्षवज्ञता हाक्षसल गरेका संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सहकायय गनय 

सककने छ । क्षवत्तीय सािरता किा पश्चात सहभागीहरूले किामा बचत वृक्षर्द्, फजुल खचयको 

क्षनयन्त्रण, पाररवारीक बजेट क्षनमायण, व्यवसाक्षयक िते्रको पक्षहचान, योजना क्षनमायण र क्षवत्तीय 

ऄनुशासनका िते्रमा क्षवस्तृत ऄध्ययन गरी अयमुलक गक्षतक्षवक्षधहरुमा संलग्न हनेछन् । ईि किा 

व्यवस्थापन तथा संचालनका लाक्षग क्षवत्तीय सािरता सहजकताय क्षनयुक्षि गरी पररचालन गररने छ । 

क्षवत्तीय सािरता सहजकतायको योग्यता, ऄनुभव तथा सेवा सुक्षबधा पररच्छेद -५ को बुँदा नम्बर ९ 

मा  ईल्लखे भए बमोक्षजम हनेछ । सरुुवातको चरणमा ईि सेवालाइ प्रभावकारी रुपमा 

व्यवस्थापन गनय, सहजकतायको िमता क्षवकास गनय र किा संचालनका लाक्षग क्षसकाइ सामाग्री 

क्षबकास गनय क्षवज्ञ व्यक्षि/संस्थाको  सेवा खररद गरी क्षवशेषज्ञ सेवा क्षलन सके्न छ । ईि  क्षवत्तीय 

सािरता किा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लाक्षग ऄनुसूची ३ ऄनुसारको मोड्युल तयार गरर लागु 

गररने छ ।  

५.६. सीपको पक्षहचान, ईपयोग तथा ईद्यमशीलता क्षवकास काययक्रमः वदैके्षशक रोजगारीबाट फकेर 

अएका व्यक्षिहरू तथा क्षवप्रेषण प्राप्त गने घर पररवारका सदस्यहरूलाइ लक्षित गरी स्थानीय 

स्तरको सम्भाव्यता तथा ती व्यक्षिहरूको दिताको अधारमा योजना तजुयमा गरी ईद्यम क्षवकास 

सम्बन्धी काययक्रम संचालन गररने छ । काययक्रम क्षनमायण तथा संचालन गदाय लक्षित वगयको लागत 

सहभाक्षगता तथा ईत्पादनमा अधाररत ऄनुदानको व्यवस्थालाइ जोड कदआने छ । यसको लाक्षग 

अवश्यक मापदण्ड तयार गरी काययक्रम संचालन गररने छ । यसको साथ ैक्षवदशेबाट फकेर अएका 



व्यक्षिहरूसँग भएको सीप तथा दिता सम्बन्धीको क्षववरणलाइ सकंलन गरी रोिर बनाइ राक्षखने छ 

। ईि जनशक्षिलाइ दिता र अवश्यकताको अधारमा स्थानीय स्तरमा संचाक्षलत क्षवकास 

क्षनमायणको िेत्रमा पररचालन गररने छ । यसको ऄलवा वैदके्षशक रोजगारको क्रममा सीप हाक्षसल 

गरेका तर प्रमाण पत्र नभएका व्यक्षिहरुलाइ लक्षित गरी सीप परीिण काययक्रम संचालन गररने छ 

। ईि सीप परीिणका काययक्रम संचालन गदाय नेपाल सरकारको  सम्बक्षन्धत क्षनकायहरु र ऄन्य 

क्षवकास साझेदारहरूसँग पक्षन अवश्यक समन्वय र सहकायय गनय सककने छ । यस सम्बन्धी काययक्रम 

तजुयमा, कायायन्वयन तथा ऄनुगमनका लाक्षग अवश्यकता ऄनुसार मापदण्ड तयार गरी लाग गररने 

छ ।  

५.७ मनोसामाक्षजक परामशय सवेा: वैदके्षशक रोजगारमा गएका व्यक्षि तथा क्षतनका पररवारहरुलाइ 

वैदके्षशक रोजगारका कारण ईत्पन्न मानक्षसक समस्यालाइ सम्बोधन गनयका लाक्षग मनोसामाक्षजक 

परामशय सेवा सम्बन्धी योजना तजुयमा गरी कायायन्वयन गररनेछ । ईि सेवा प्रवाहका लाक्षग 

मनोसामाक्षजक परामशयकताय क्षनयुक्षि गरी पररचालन गररने छ । मनोसामाक्षजक परामशयकतायको 

योग्यता, ऄनुभव तथा सवेा सुक्षबधा पररच्छेद -५ को बुँदा नम्बर ९ मा ईल्लेख भए बमोक्षजम हनेछ । 

सरुुवातको चरणमा ईि सेवालाइ प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गनय तथा मनोसामाक्षजक 

परामशयकतायको िमता क्षवकास गनय क्षवज्ञ व्यक्षि/संस्थाको  सेवा खररद गरी क्षवशेषज्ञ सेवा क्षलन सके्न 

छ । मनोसामाक्षजक परामशय सेवा सञ्चालनका लाक्षग मनोसामाक्षजक परामशय सेवा सम्बन्धी क्षवशेषज्ञ 

संस्था/क्षनकायहरूसँगको समन्वय र सहकाययमा काययक्रम तथा योजना तजुयमा गरी कायायन्वयन गररने 

छ । ईि सेवालाइ स्थानीय तहल ेक्रमस अफ्नो स्वास्थय शाखामा अन्तररकककरण गद ैलक्षगने छ । 

सो सेवा संचालनका लाक्षग अवश्यक मोड्युल सम्बक्षन्धत क्षवशेषज्ञहरुको सहयोगमा तयार गरी 

कायायन्वयन गररने छ । यसको ऄलवा स्थानीय तह क्षभत्र रहकेा मानक्षसक स्वास्थयको िेत्रमा दिता 

हाक्षसल गरेका व्यक्षिहरुको सूची तयार गरी अवश्यकता ऄनुसार पररचालन गनेछ  । गम्भीर 

मनोसामाक्षजक समस्या भएका र अर्थथक क्षहसाबले कमजोर भएका व्यक्षिहरूलाइ अवश्यक 

ईपचार सहयोगको लाक्षग सहयोग कोष स्थापना तथा संचालन गररने छ ।यसको ऄलावा वैदके्षशक 

रोजगारसँग सम्बक्षन्धत सामाक्षजक लागत न्यूनीकरणका लाक्षग सम्बक्षन्धत सरोकारवालाहरूसँगको 

समन्वय तथा सहकाययमा थप काययक्रमहरु संचालन गररने छ । 

५.८. ऄन्तरकक्रया तथा छलफल काययक्रमः वदैके्षशक रोजगार बहसरोकारको िते्र भएकोल े

नगरपाक्षलकाको एकल प्रयासल ेमात्र पणूय नहन ेभएकोले वैदके्षशक रोजगारलाइ सुरक्षित, व्यवक्षस्थत, 

मयायकदत र ईपलब्धीमलूक बनाईन तथा वैदके्षशक रोजगारबाट फर्ककएर अएका व्यक्षिहरुको ज्ञान, 

सीपलाइ प्रभावकारी रुपमा पररचालन लाक्षग अवश्यक वातावरण क्षसजयना गनय सम्बक्षन्धत 

सरोकारवालाहरूसँग क्षनयक्षमत छलफल तथा ऄन्तरकक्रया काययक्रमको अयोजना गररनेछ । 

 

५.९. छात्रावकृ्षत्त काययक्रमः यस हलेसी तवुाचङु नगरपाक्षलका िेत्रक्षभत्रबाट वैदके्षशक रोजगारका 

क्रममा मृत्य ु भइ ऄक्षवभावक गुमाएका, बेपत्ता भएका र ऄगंभंग भएका व्यक्षिका 



बालबाक्षलकाहरूलाइ छात्रावृक्षत्त सहयोग प्रदान गररने छ । बेपत्ता भएका व्यक्षिको हकमा ५ वषय 

दके्षख बेपत्ता भएका व्यक्षिका बालबाक्षलकाहरुलाइ समेरटने छ ।  त्यस्तो छात्रावृक्षत प्रदान गदाय 

वैदके्षशक रोजगार बोडयको सक्षचवालय माफय त प्रदान गने छात्रावृक्षत्त सहयोगले नसमेरटएका 

बालबाक्षलकाहरूको लाक्षग मात्र व्यवस्था गररने छ । छात्रावृक्षत्त सहयोगलाइ दइु तहमा क्षवभाजन 

गरी प्रदान गररने छ । जस ऄनुसार अधारभतू तहका बालबाक्षलकालाइ वार्थषक ८ हजार र 

माध्यक्षमक तहका बालबाक्षलकालाइ बार्थषक १२ हजारका दरल ेछात्रावृक्षत्त प्रदान गररने छ । यस्तो 

छात्रावृक्षत्त सरकारी, सामुदाक्षयक तथा संस्थागत क्षवधालयमा ऄध्ययनरत १८ बषय सम्मका 

क्षवधाथीहरूलाइ प्रदान गररने छ । जसको लाक्षग क्षवधाथी ऄध्ययनरत क्षवद्यालय र सम्बक्षन्धत वडा 

कायायलयले वैदके्षशक रोजगारमा गइ मृत्यु तथा ऄगंभंग, बेपत्ता भएको प्रमाण सक्षहत नगरपाक्षलकामा 

क्षसफाररस गने छ । प्राप्त क्षनवेदनहरुलाइ  नगरपाक्षलकाले अश्यक छानक्षवन गरी छात्रावृक्षत्त प्रदान 

गने छ । क्षनवेदनको अवश्यक ढाँचा तथा फारमहरूको नमूना तयार गरर कायायन्वयन गररने छ ।  

 

 

 

पररच्छेद ४ 

 

सम्बक्षन्धत क्षवषयगत शाखा क्षनधायरण तथा क्षनदशेक सक्षमक्षत  
 

६. सम्बक्षन्धत क्षवषयगत शाखा क्षनधायरणः 

स्थानीय शासन न्नोत पूक्षस्तका, २०७४ (८.५.८ क्षबषय िेत्रगत योजना क्षनमायण तथा एकीकरण) 

ऄनुसार वैदके्षशक रोजगारको िेत्रलाइ अर्थथक क्षवकास शाखा ऄन्तरगत राक्षखने छ । यकद यस 

नगरपाक्षलकाल ेअवश्यक ठानेमा काययपाक्षलका वा नगरसभाको क्षनणयय ऄनुसार समाक्षजक क्षवकास 

शाखा ऄन्तरगत राखेर सो सम्बन्धी काययक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनय सके्न छ । ईि शाखाले 

ऄन्य शाखाहरुसँग समन्वय गरर काययक्रम तजुयमा, बजेट क्षवक्षनयोजन, काययक्रम काययन्वयन, ऄनुगमन र 

समीिा लगायतको काययहरु गनेछ ।  

७. स्थानीय तहको सरुक्षित अप्रवासन सम्बन्धी क्षनदशेक सक्षमक्षत: 

वैदके्षशक रोजगारसँग सम्बक्षन्धत प्रभावकारी योजना क्षनमायण, व्यवस्थापन, काययन्वयन, ऄनुगमन तथा 

सम्बक्षन्धत सरोकारवालहरुसँग समन्वय लगायतका काययमा कदशा क्षनदेश गनय दहेाय बमोक्षजमको 

नगर/गाईँपाक्षलका स्तरीय सुरक्षित अप्रवासन सम्बन्धी क्षनदशेक सक्षमक्षतको व्यवस्था गररएको छ ।  

ऄध्यिः   — प्रमुख 

ईपाध्यि   — ईप-प्रमुख 



सदस्यहरुः  — प्रमुख प्रशासकीय ऄक्षधकृत,  

—अर्थथक क्षवकास शाखा प्रमुख, 

—सामाक्षजक क्षवकास शाखा प्रमखु, 

—स्वास्थय शाखा प्रमखु, 

—रोजगार संयोजक (प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम), 

सदस्य सक्षचव   — वैदके्षशक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी काययक्रमको शाखा प्रमुख, 

अमन्त्रण   — ईद्यमक्षशलता क्षवकास ऄक्षधकृत (मेडपा), 

— क्षजल्ला प्रशासन∕इलाका प्रशासन कायायलय प्रक्षतक्षनक्षध, 

— क्षजल्ला∕इलाका प्रहरी कायायलय प्रक्षतक्षनक्षध, 

—क्षजल्ला∕स्थानीय तहक्षस्थत बैंकका प्रक्षतक्षनक्षध, 

—वैदके्षशक रोजगारीको िेत्रमा कामगने संस्थाका प्रक्षतक्षनक्षध, 

स्थानीय तह स्तरीय सुरक्षित अप्रवासन समन्धी क्षनदशेक सक्षमक्षतले अवश्यक ठानेका ऄन्य व्यक्षि 

तथा पदाक्षधकारीहरुलाइ अमन्त्रण गनय सके्नछ । 

 

८. स्थानीय तहको सरुक्षित अप्रवासन सम्बन्धी क्षनदशेक सक्षमक्षतको काम, कतयव्य र ऄक्षधकारः  

 वैदके्षशक रोजगारसँग सम्बक्षन्धत (क्षवदशे जाने व्यक्षि, क्षतनका पररवार र फर्ककएर अएका 

व्यक्षिहरूलाइ लक्षित गरी) योजना तजुयमा, बजेट व्यवस्थापन र कायायन्वयनका लाक्षग 

सम्बक्षन्धत शाखालाइ अवश्यक कदशाक्षनदशे गने, 

 ऄन्य स्थानीय तहहरू, प्रदशे सरकार, संघीय सरकार ऄन्तगयतका न्नम, रोजगार तथा 

सामाक्षजक सुरिा मन्त्रालय, वैदके्षशक  रोजगार क्षवभाग, वैदके्षशक रोजगार वोडय, सम्बक्षन्धत 

साझेदार संस्था, क्षवकास क्षनयोग, ताक्षलम प्रदायक संस्था तथा सरोकारवालाहरूसँग अवश्यक 

समन्वय र सहकायय गने, 

 अप्रवासी न्नोत केन्रको व्यवस्थापन तथा संचालनका लाक्षग अवश्यक सम्बक्षन्धत क्षनकायसँग 

समन्वय गनुयका साथै  ईि न्नोत केन्र प्रभावकारी सन्चालनका लाक्षग अवश्यक कदशाक्षनदशे 

गने । वा स्थानीय तहको प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम ऄन्तगयतको रोजगार सेवा केन्र 

माफय त सुरक्षित वैदके्षशक रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रवाहको लाक्षग अवश्यक कायय गने, 



 सूचना तथा परामशय सवेा प्रवाह, क्षवत्तीय सािरता, मनोसामाक्षजक परामशय सेवा, सीप 

ताक्षलम तथा समुदाय तहमा सचेतनामुलक गक्षतक्षवधीहरु संचालन गनय अवश्यक मोड्यलु 

तयारीको लाक्षग पृष्ठपोषण तथा सुझाव प्रदान गने, 

 रोजगारीको लाक्षग अवश्यक सीप ताक्षलमको ब्यवस्था गनय, सीपयुि र ठगीमुि समुदाय 

घोषणा गनय अवश्यक कदशा क्षनदशे गने, 

 क्षनदशेक सक्षमक्षतद्वारा कक्षम्तमा चौमाक्षसक रुपमा अप्रवासी न्नोत केन्र  लगायतको 

गक्षतक्षवक्षधहरुको ऄनुगमन गरी समीिा गने । साथै नगरपाक्षलकाका नगर ईप प्रमखुको 

संयोजकत्वमा क्षनयक्षमत रुपमा ऄनुगमन काययलाइ क्षनरन्तरता कदने, 

 ऄन्य क्षवषयगत शाखा/सक्षमक्षतहरूसँग वैदके्षशक रोजगारसँग सम्बक्षन्धत योजना क्षनमायण तथा 

कायायन्वयनको लाक्षग अवश्यक समन्वय तथा छलफल गने, 

 अवक्षधक रुपमा बैठक बसी संचाक्षलत काययक्रमहरुको प्रगक्षत सक्षमिा गरी थप प्रभावकारीता 

ऄक्षभबृक्षर्द्का लाक्षग अवश्यक सल्लाह सुझाव तथा मागयक्षनदशे गने, 

 सुरक्षित अप्रवासनसँग (वैदके्षशक रोजगार व्यवस्थापन) सम्बक्षन्धत काययपाक्षलकाद्वारा प्रदत्त 

ऄन्य काययहरु गने । 

 वडा स्तरमा वडाध्यिको संयोजकत्वमा सुरक्षित अप्रवासन सम्बन्धी सक्षमक्षत गठन गरी 

सचेतनामुलक काययक्रमहरु संचालनको लाक्षग कदशाक्षनदशे गने । 

 

पररच्छेद-५ 

न्नोत तथा जनशक्षि व्यस्थापन  

९. न्नोत व्यवस्थापन: 

संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हन े क्षवत्तीय समानीकरण ऄनुदान र नगरपाक्षलकाको 

ऄन्तररक न्नोतबाट काययक्रम सञ्चालनको लाक्षग अवश्यक बजेटको सुक्षनक्षश्चत गररनेछ । यसको साथै 

ऄन्य स्थानीय तहहरु, साझेदार संस्था/क्षनयोग तथा दातृ क्षनकाय, प्रदशे सरकार र सघंीय 

सरकारसँगको बजेट साझेदारीतामा प्राप्त बजेटहरुलाइ एकककृत गरी काययक्रम तजुयमा तथा 

कायायन्वयन गररने छ ।  

 

१०. अवश्यक जनशक्षि व्यवस्थापन: 

पद सखं्या तह योग्यता तथा ऄनभुव 

ऄक्षधकृत १ छैठौं मान्यता प्राप्त क्षवश्वक्षवद्यालयबाट स्नातक तह ईत्तीणय 

गरर कम्तीमा ३ वषय  सामाक्षजक पररचालन वा 

सुरक्षित वैदके्षशक रोजगारको िेत्रमा कायय ऄनुभव 



भएको । समन्वय, सहक्षजकरण, योजना तथा बजेट 

तजुयमा, कायायन्वयन र ऄनुगमन तथा प्रक्षतवेदन 

सम्बक्षन्ध ऄनुभव भएको । 

अप्रवासी 

स्रोत केन्र 

परामशयकताय 

२ पाँचौ मान्यता प्राप्त शैक्षिक ससं्थाबाट कम्तीमा १०+२ वा 

प्रक्षवणता प्रमाण पत्र तह ईत्तीणय गरर सामाक्षजक 

पररचालन वा  सुरक्षित वैदके्षशक रोजगार िेत्रमा 

कम्तीमा २ वषय काम गरेको । ऄनलाइन डाटा इन्री र 

प्रक्षतवेदनसम्बन्धी ज्ञान, वहपि समन्वय र सहकायय 

सम्बन्धी ज्ञान, वैदके्षशक रोजगार ऐन, क्षनयम तथा 

क्षनदके्षशका र कानून सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

मनोसामाक्षजक 

परामशयकताय 

अवश्यकता  

ऄनुसार 

पाँचौ मान्यता प्राप्त शैक्षिक ससं्थाबाट कम्तीमा १०+२ वा 

प्रक्षवणता प्रमाण पत्र तह ईत्तीणय गरी मनोसामाक्षजक 

परामशय सम्बन्धी २ वषय ऄनुभव भइ सुरक्षित वदैके्षशक 

रोजगारको िेत्रमा काम गरेकोलाइ प्राथक्षमकता । 

क्षवत्तीय 

सािरता 

सहजकताय 

अवश्यकता  

ऄनुसार 

पाँचौ मान्यता प्राप्त शैक्षिक ससं्थाबाट कम्तीमा १०+२ वा 

प्रक्षवणता प्रमाण पत्र तह ईत्तीणय गरर २ वषय क्षवत्तीय 

सािरता किा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

ऄनुभव भइ सरुक्षित वैदके्षशक रोजगारको िते्रमा काम 

गरेकोलाइ प्राथक्षमकता । 

सामाक्षजक 

पररचालक 

अवश्यकता  

ऄनुसार 

पाँचौ मान्यता प्राप्त शैक्षिक ससं्थाबाट कम्तीमा १०+२ वा 

प्रक्षवणता प्रमाण पत्र तह ईत्तीणय गरर २ वषय सामाक्षजक 

पररचालनको िेत्रमा भएको ।सरुक्षित वैदके्षशक 

रोजगारको िते्रमा काम गरेको वा वदैके्षशक 

रोजगारीबाट फर्ककएकालाइ प्राथक्षमकता । 

ररटनी 

पररचालन 

अवश्यकता  

ऄनुसार 

न्नेणी 

क्षवहीन  

किा १० ईत्तीणय गरर वैदके्षशक रोजगारका लाक्षग 

मलेक्षशया वा खाक्षडमुलकुमा गइ कम्तीमा २ वषय काम 

गरर फककएको हनुपने छ । सामाक्षजक पररचालन र 

समन्वय तथा सहजीकरण सम्बक्षन्ध ज्ञान भएको ।  
 

कमयचारी  भनाय तथा क्षनयुि गदाय हलेसी तवुाचङु नगरपाक्षलकाको कमयचारी भनाय सम्बन्धी क्षनदके्षशका 

तथा नेपाल सरकारको समावेशी मापदण्डलाइ ऄनुशरण गररने छ । सामी पररयोजना लागु भएको 

यस हलेसी तवुाचङु नगरपाक्षलकाको सन्दभयमा हाल काययरत जनशक्षिहरुको िते्रगत क्षवज्ञताको 

अधारमा क्रमस अन्तरीकककरण गरी वैदके्षशक रोजगारको िेत्र व्यवस्थापनलाइ दीगो रुपमा 

संस्थागत गररने छ । 



 

पररच्छेद  -६ 

क्षवक्षवध 

    

११. समन्वय तथा सहकायय : 

वैदके्षशक रोजगारीको िते्र बहसरोकारको क्षवषय भएकोल ेऄन्य स्थानीय तहहरू, प्रदशे सरकार, न्नम, 

रोजगार तथा सामाक्षजक सुरिा मन्त्रालय, वैदके्षशक रोजगार क्षबभाग, वैदके्षशक रोजगार बोडयको 

सक्षचवालयतथा दातृ क्षनकाय र क्षवकास साझेदारहरुको सहकाययमा सरुक्षित अप्रवासन सम्बन्धी 

काययक्रमहरू सञ्चालन गररने छ । साथ ै स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका सेवाहरूलाइ प्रभावकारी 

रुपमा  कायायन्वयन गनय  क्षजल्ला समन्वय सक्षमक्षत, क्षजल्ला प्रशासन कायायलय, क्षजल्ला क्षशिा समन्वय 

आकाइ, क्षजल्ला प्रहरी कायायलय, क्षवषयगत क्षवशेषज्ञ संस्थाहरू, अप्रवासनको िते्रमा काम गने सघं, 

संस्थाहरू तथा ऄन्य सम्बक्षन्धत क्षनकायहरूसगँको समन्वय तथा सहकाययलाइ जोड कदद ै सेवा 

प्रवाहलाइ प्रभाकारी बनाइने छ । 

१२. काययक्षवक्षध सशंोधन तथा खारेज गनय सके्नः 

नगर काययपाक्षलकाले अवश्यकता ऄनुसार यो काययक्षवक्षध संशोधन तथा खारेज गनय सके्नछ। यस 

काययक्षवक्षध कायायन्वयनको क्रममा कुनै बाधा ईत्पन्न भएमा नगरपाक्षलका  प्रमखुल ेतत्काल पाक्षलका 

स्तरीय सुरक्षित अप्रवासन सम्बन्धी क्षनदशेक सक्षमक्षतको बैठक राखी बाधा ऄड्काई फुकाईन सके्नछ 

। यस काययक्षवक्षधमा ईल्लेख भएका कुराहरू नेपालको प्रचक्षलत कानूनसँग बाँक्षझएमा बाँक्षझएको 

हदसम्म स्वतः ऄमान्य हनेछ । 

 

 

आज्ञाले 

रविविरण आचार्य 

प्रमुख  प्रााकियर् धवकित   
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