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बाणगङ्ा नगरपािलका, कपपलवस्तुद्ारा प्रकाशित

खण्ड:५              बाणगङ्ा नगरपाललका,              चैत्र ११, २०७८       संख्ा: ३          

भाग-२

  सतुरशषित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यपवधि, २०७८

प्रस्तावनता:
नेपालको संपविान २०७२ को अनतुसूचधी ८ को (५,६,७,१७) वमोजिम स्ानधीर तहमा रहकेो षिते्राधिकार र 
स्ानधीर सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररचे्द ३ मा गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको काम, कत्यव्य र 
अधिकार षिते्र अन्तग्यत दफा ११ को उपदफा-२(थ) मा भएको व्यवस्ा वमोजिम स्ानधीर सरकारलाई प्राप्त 
जिम्वेारधी पतुरा गन्य तथा आफनो भौगोललक षिते्रशभत्रको वैदेशिक रोिगारसँग सम्बन्न्त तथाकं संकलन गन्य, 
वैदेशिक रोिगारमा िान चाहने व्यक्तिहरुलाई आवश्यक सूचना तथा परामि्य सेवा प्रवाह गन्य, सधीप ताललममा 
पहँच बढाउन, वैदेशिक रोिगारका कारण ठगधी लगारतका समस्ामा परेका आप्रवासधी कामदारहरुको न्ारमा 
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सहि पहँच बढाउन, वैदेशिक रोिगारका कारण उत्पन ्न मनोसामाजिक समस्ामा रहकेा आप्रवासधी कामदार 
तथा पतनका पररवारका सदस्हरुलाई मनोसामाजिक परामि्य सेवा उपलब्ध गराउन साथ ै रोिगारधीका लागग 
पटक-पटक वैदेशिक रोिगारधीलाई नै दोहोरा्यउनतु पनने बाध्यतालाई कम गन्य पवप्रषेणको अधिकतम ्सदपुरोग 
एवं आरमतुलक षिते्रमा पररचालनका लागग पवत्धीर साषिरता कार्यक्रम संचालन गरधी रस षिते्रको व्यवस्ापन गन्य 
र सामाजिक पतुनः एिककरणसँग सम्बन्न्त कार्यक्रम संचालन गरधी स्वदेिमा नै रोिगारधीका अवसरहरु धसि्यना 
गरधी वाध्यत्मक वैदेशिक रोिगारधीलाई अन्त्य गन्य वाञ्छनधीर भएकोले बाणगंगा नगरपाललकाको प्रिासकीर 
कार्यपवधि (पनरगमत गनने) ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम बाणगंगा नगरपाललकाले “सतुरशषित आप्रवासन 
सम्बन्धी कार्यपवधि २०७८” स्वधीकृत गरधी लागू गररएको छ ।

परिच्छेद-१
प्रतािम्भिक

१. संशषिप्त नाम र प्रारम्ः 
क. रो कार्यपवधिको नाम "सतुरशषित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यपविधी, २०७८" रहने छ ।
ख. रो कार्यपवधि नगर कार्यपाललकाबाट स्वधीकृत भएको गमपत देखख लागू हनेछ । 

२. पररभाषा तथा व्याख्ा:
पवषर वा प्रसंगले अकको अथ्य नलागेमा रस कार्यपवधिमाः 
क. "ऐन" भन्ाले "स्ानधीर सरकार संचालन ऐन, २०७४" लाई सम्झनतु पछ्य  ।
ख. "कार्यपवधि" भन्ाले "सतुरशषित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यपवधि, २०७८" लाई सम्झनतु पद्यछ । 
ग. "स्ानधीर तह" भन्ाले बाणगंगा नगरपाललकालाई सम्झनतु पद्यछ ।
घ. "मन्तालर" भन्ाले श्रम रोिगार तथा सामाजिक सतुरषिा मन्तालर सम्झनतु पद्यछ ।
ङ. "पवभाग" भन्ाले वैदेशिक रोिगार पवभागलाई सम्झनतु पद्यछ ।
च. "बोर्य" भन्ाले वैदेशिक रोिगार बोर्यको सचचवालरलाई सम्झनतु पद्यछ ।
छ. "आप्रवासधी स्ोत केन्द्र/उप-केन्द्र" भन्ाले सतुरशषित वैदेशिक रोिगार सम्बन्धी सूचना तथा परामि्य सेवाका 

साथ ैवैदेशिक रोिगार सम्बन्धी अन् पवशिपटिकृत सेवा प्रदान गनने केन्द्रलाई सम्झनतु पननेछ ।
ि. "उप-िाखा" भन्ाले बाणगंगा नगरपाललकाको सामाजिक पवकास िाखा अन्तरगत रहकेो श्रम तथा 

रोिगार उप-िाखालाई सम्झनतु पद्यछ ।
्झ. "मोड्तुल" भन्ाले पवत्धीर साषिरता, मनोसामाजिक परामि्य सेवा, सधीप ताललम, उद्यम पवकास लगारतको 

सेवाहरु प्रवाह गन्यको लागग सम्बन्न्त स्ानधीर तहले तरार गरधी लागू गरेको मोड्तुलहरुलाई सम्झनतु पद्यछ 
।  

ञ. "सम्बन्न्त पनकार" भन्ाले वैदेशिक रोिगार सम्बन्धी पविेष सेवा प्रवाह गनने पनकारहरु वैदेशिक रोिगार 
पवभाग, वैदेशिक रोिगार बोर्यको सचचवालर, कन्तुलर सेवा पवभाग, गन्तब्य मतुलतुकहरुमा रहकेा नेपालधी 
दतुावास र श्रम, रोिगार तथा समाजिक सतुरषिा मन्तालर, साथ ैरस षिते्रसँग सम्बन्न्त अन् सरकारधी 
पनकारहरुलाई सम्झनतु पद्यछ ।  
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परिच्छेद-२
कतार्यववधिको उद्छेश्य तथता िणनीवत

३. कार्यपवधिको उदे्श्यः 
रोिगारधी छनौट गनने अधिकार प्रते्क नागररकसँग रहकेो छ । वैदेशिक रोिगारधी पपन रोिगारधीको एउटा 
पबकल्प हो । रस बाणगंगा नगरपाललकाबाट वैदेशिक रोिगारमा िान चाहने रतुवाहरुको वैदेशिक रोिगारधीलाई 
सतुरशषित, मरा्यिदत र अधिक लाभदारक बनाउनका लागग सहरोग पतुरा्यउन,  वैदेशिक रोिगारमा संलग्न 
व्यक्तिका पररवार र वैदेशिक रोिगारबाट फकने र आएका व्यक्तिहरुहरुलाई लशषित गरधी सम्बन्न्त कार्यक्रमहरु 
तितु्यमा गरधी प्रभावकारधी रुपमा कारा्यन्वरन गन्य रो कार्यपविधी तरार गररएको छ । त्स्ा कार्यक्रमहरु तितु्यमा 
तथा संचालन गदा्य बाणगंगा नगरपाललका स्वरंले वा अन् स्ानधीर तहहरु, प्रदेि सरकार, संघधीर सरकार तथा 
सम्बन्न्त सा्झदेार संस्ा/पनरोगहरुको सहकार्य तथा सा्झदेारधीमा कार्यक्रम संचालन गन्य सके्छ । रसको 
साथ ैआवश्यक बिटेको व्यवस्ा गरधी वैदेशिक रोिगारसँग सम्बन्न्त कार्यक्रमहरु तितु्यमा तथा कारा्यन्वरन 
गददै सतुरशषित आप्रवासनको षिते्रमा सतुिासन प्रवद््यनका लागग पारदिशी र िवाफदेहधी ढंगबाट कार्यक्रम सञ्ालन 
गनतु्य रस कार्यपवधिको प्रमतुख उदे्श्य रहकेो छ । रसको साथ ैतपधसलका पवशिटि उदे्श्यहरु रहेका छन ्।
क. सतुरशषित वैदेशिक रोिगारसँग सम्बन्न्त गपतपवधिहरु (वैदेशिक रोिगारमा िाने, गएका व्यक्ति वा 

पतनका पररवार र पवदेिबाट फकने र आएका व्यक्तिहरुलाई लशषित गरधी) लाई लशषित गरधी एिककृत रुपमा 
रोिना तितु्यमा गरधी प्रभावकारधी रुपमा कारा्यन्वरन गनने ।

ख. सतुरशषित वैदेशिक रोिगारधीका लागग नगरपाललका सं्वरमले वा अन् स्ानधीर तहहरु, प्रदेि सरकार, संघधीर 
सरकार तथा सम्बन्न्त सा्झदेार संस्ा/पनरोगहरुसँको सा्झदेारधीमा बिटे व्यवस्ापन र  रोिना तितु्यमा 
गरधी कार्यक्रम संचालन गनने ।  

  ग. वैदेशिक रोिगारमा िाने, गएका व्यक्ति, पतनका पररवार तथा पवदेिबाट फकने र आएका व्यक्तिहरुलाई 
लशषित गरधी बाणगंगा नगरपाललकाले ईलाका प्रिासन कारा्यलरसँगको समन्वर तथा सहकार्यमा ईलाका 
प्रिासन कारा्यलर हाता शभत्र सतुरशषित वैदेशिक रोिगारका लागग आप्रवासधी श्रोत उप केन्द्रको स्ापना 
तथा संचालन गन्य सके् छ।

 घ. जिल्ा स्स्त अन् स्ानधीर तहहरु, श्रम रोिगार तथा समाजिक सतुरषिा मन्तालर, वैदेशिक रोिगार 
पवभाग, वैदेशिक रोिगार वोर्य, सधीप ताललम प्रदान गनने पनकारहरु, मनोसामाजिक परामि्य सेवा तथा 
पवत्धीर साषिरताको षिते्रमा पवज्ञता भएका संस्ाहरुसँग समन्वर तथा सहकार्यलाई बढावा िदई कार्यक्रमलाई 
प्रभावकारधी रुपमा कारा्यन्वरन गनने ।

 ङ. वैदेशिक रोिगारसँग सम्बन्न्त संचालन भएका कार्यक्रम तथा गपतपविधीहरुका प्रभावकारधी कारा्यन्वरन 
तथा अनतुगमन गरधी रस षेित्रको दधीगो रुपमा व्यवस्ापन गनने ।

४. रणनधीपत:
४.१. वैदेशिक रोिगारको षिते्र बहसरोकारको पवषर भएकोले रस षिते्रको व्यवस्ापनमा सम्बन्न्त 

समू्ण्य सरोकारवालाहरुको भूगमका तथा संलग्नता महत्वपूण्य हनेछ । रस षिते्रको रोिना तितु्यमा, 
कारा्यन्वरन, व्यवस्ापन, अनतुगमन तथा समधीषिामा सम्बन्न्त सबकैो अथ्यपूण्य सहभागगतामा िोर 
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िदईने छ । रस स्ानधीर तह शभत्रका पवषरगत िाखाहरु माफ्य त रोिनाहरु बनाउँदा वैदेशिक 
रोिगारमा िाने, गएका व्यक्ति, पतनका पररवार र फर्कएर आएका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्न्त 
सवालहरुलाई प्राथगमकता िदई रोिनामा समावेि गररने छ । 

४.२. रस षिते्रको प्रभावकारधी व्यवस्ापन, न्ून लागत, श्रोत सािनको अधिकतम ्उपरोग र प्रभावकारधी 
सेवा प्रवाहको लागग स्ानधीर सरकार संचालन ऐनको दफा २६ को मम्य अनतुसार आप्रवासधी श्रोत 
उपकेन्द्र सञ्ालन, िनिक्तिको व्यवस्ापन तथा षिमता पवकास, अनतुगमन िस्ा कार्यहरुमा 
अन् स्ानधीर तहहरुसँग पपन सहकार्य गन्य सिकने छ । त्सको साथ ैप्रदेि सरकार, संघधीर सरकार 
अन्तरगतका सम्बन्न्त मन्तालर, पवभाग, वोर्य तथा सम्बन्न्त सा्झदेार संस्ा/पनरोगहरुसँग पपन 
समन्वर तथा सहकार्यमा िोर िदईने छ ।

४.३. ईलाका प्रिासन कारा्यलरसँगको समन्वर तथा सहकार्यमा ईलाका प्रिासन कारा्यलर हाता शभत्र 
सतुरशषित वैदेशिक रोिगारका लागग आप्रवासधी श्रोत उप÷ केन्द्रको स्ापना तथा संचालन गन्य सके् 
छ।

४.४. आप्रवासधी श्रोत केन्द्र/उप÷केन्द्र स्ापना र संचालनका लागग एक र एक भन्ा बढधी  स्ानधीर 
तहहरुले बिटे व्यवस्ापन, रोिना तितु्यमा, कारा्यन्वरन, गतुणस्रधीरता कारम र अनतुगमन 
लगारतको षिते्रमा सहकार्य गरर सतुरशषित वैदेशिक रोिगार सम्वन्धी पनःितुल्क सूचना तथा परामि्य 
सेवा लगारतका सेवाहरु प्रदान गन्य सके् छ। 

परिच्छेद-३
रोजनता तज््यमता तथता कतार्यक्रम सञ्तालनकता क्छेत्रहरु

५.  सतुरशषित आप्रवासन सम्बन्धी तथाकं संकलन, रोिना तितु्यमा तथा कारा्यन्वरन:
५.१ वैदेशिक रोिगार सम्बन्धी तथाकं संकलन तथा व्यवस्ापन: रस नगरपाललकाले आफनो भौगोललक 

षिते्रशभत्रको वैदेशिक रोिगारसँग सम्बन्न्त समग्र तथाकं संकलन गनने छ । उति कार्यको लागग 
कररब १ मिहनाको लागग प्रते्क वरामा १/१ िना गणक पनरतुति गरधी पररचालन गररने छ र सो 
को संरोिन रस स्ानधीर तहको रोिगार िाखाले गनने छ । तथाकं संकलन गदा्य हाल वैदेशिक 
रोिगारमा रहकेा संख्ा, सधीप ताललम तथा सूचनामा आप्रवासधी कामदारको पहँच, रेगमट्ान् 
प्राप्प्त तथा सो को उपभोग/उपरोग सम्बन्धी पववरण, सामाजिक लागत सम्बन्न्का िानकारधीहरु र 
आप्रवासधी कामदारहरूले सामना गनतु्य परेको समस्ा (समू्ण्य आप्रवासन चक्रमा) लगारतका पवषरहरु 
समेिटने छ । रसको अलावा वैदेशिक रोिगारबाट फकने र आएका व्यक्तिहरुको संख्ा, उनधीहरुले 
आि्यन गरेका सधीप, दषिता तथा पूंिधी र उनधीहरुद्ारा संचाललत उद्यम तथा व्याविार लगारतको  
पववरणहरु संकलन गरधी वैदेशिक रोिगार सम्बन्धी वस्तुगत पववरण तरार गररने छ । उति संकललत 
तथाकं तथा वस्तुगत पववरणको आिारमा रस षिते्रको प्रभावकारधी व्यवस्ापनको लागग वार्षक तथा 
आवधिक रोिना तितु्यमा र बिटे व्यवस्ा गरधी कार्यक्रमहरु लागू गररने छ ।

५.२ सतुरशषित आप्रवासन सम्बन्धी सतुचना, परामि्य तथा सेवा केन्द्र सञ्ालनः
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(क) आप्रवासधी स्ोत केन्द्र ∕  उप-केन्द्र  संचालन तथा व्यवस्ापन:
 बाणगंगा नगरपाललकाले वैदेशिक रोिगारधीलाई सतुरशषित, मरा्यदधीत र लाभदारक बनाउन 

वैदेशिक रोिगारधीमा िान चाहने व्यक्तिहरुलाई सतुरशषित वैदेशिक रोिगार सम्बन्न् सूचना 
तथा परामि्य सेवा प्रदान गन्य आप्रवासधी श्रोत उपकेन्द्र स्ापना गरर सञ्ालन गररने छ ।

 जिल्ा प्रिासन कारा्यलर रहकेो स्ानधीर तह स्वरंले वा अन् स्ानधीर तहहरु सँगको समन्वरमा 
जिल्ा प्रिासन कारा्यलर हाता शभत्र आप्रवासधी स्ोत केन्द्र स्ापना गरधी जिल्ाका सब ैस्ानधीर 
तहहरुबाट वैदेशिक रोिगारमा िानको लागग राहदानधी बनाउन आउने सेवाग्राहधीहरुलाई सधीप 
ताललम तथा सतुरशषित वैदेशिक रोिगार सम्बन्धी सूचना तथा परामि्य लगारतका सेवाहरु प्रदान 
गररने छ ।बाणगंगा नगरपाललकाले ईलाका प्रिासन कारा्यलरसँगको समन्वर तथा सहकार्यमा 
ईलाका प्रिासन कारा्यलर हाता शभत्र सतुरशषित वैदेशिक रोिगारका लागग आप्रवासधी श्रोत 
उपकेन्द्रको स्ापना तथा संचालन गन्य सके् छ।

 साथ ैउति श्रोत उपकेन्द्र माफ्य त वैदेशिक रोिगारको शिलिधीलामा नेपाल शभत्र वा गन्तव्य 
मतुलतुकमा समस्ामा परेका आप्रवासधी कामदार तथा पतनका पररवारहरुलाई सहि न्ार, 
षिपतपूर्त, आर्थक सहारता/राहत र उद्ारका लागग सम्बन्न्त पनकारहरुसँग समन्वर तथा 
सहकार्यमा आवश्यक सहजिकरण गररनेछ ।आप्रवासधी स्ोत उपकेन्द्रले सूचना प्रवाहलाई 
व्यापकता िदनको लागग संचार मध्यमहरु सँग पपन पनकटतम ्समन्वर तथा सहकार्यमा काम 
गनने छ । आप्रवासधी स्ोत उप÷केन्द्र सञ्ालन तथा व्यवस्ापनका लागग न्ूनतम मापदण्ड 
एवं पूवा्यिारहरू ब्यवस्ा गररने छ । उति स्ोत उपकेन्द्रले प्रिानमन्तधी रोिगार कार्यक्रम 
अन्तग्यतको रोिगार सूचना केन्द्र सँग सूचना प्रवाह, सधीप ताललममा धसफाररस, सूचना आदान 
प्रदान लगारतका षिते्रमा पनकटतम ्समन्वर र सहकार्य गरधी कार्य संचालन  गननेछ । 

 उति उपकेन्द्रमा २ िना (कम्तिमा १ िना मिहला सिहत) सतुचना तथा परामि्यकता्य पनरतुति 
गरधी पररचालन गररने छ । उनधीहरुको रोग्यता, अनतुभव तथा सेवा सतुपबिा पररचे्द -५ को 
बतुँ दा नम्बर ९ मा उले्ख भए बमोजिमको हनेछ । आप्रवासधी श्रोत उपकेन्द्र माफ्य त सूचना 
तथा परामि्य सेवा प्रवाहको लागग परामि्यकता्यको लागग सहरोगधी हात ेपतुस्स्का तरार गरर 
कारा्यन्वरन गररने छ  ।

(ख) ररटनशी पररचालन:
 नगर षिते्र शभत्रका दरुदरािका गाउँ तथा वस्धी स्रमा सतुरशषित वैदेशिक रोिगार सम्बन्धी 

प्रचार प्रसार गरधी सूचना सम्पषेण गन्य, वैदेशिक रोिगार सम्बन्धी समस्ाहरु पिहचान गरधी 
थप पवशिपटिकृत सहरोगका लागग आप्रवासधी श्रोत केन्द्रमा धसफाररस गरधी पठाउन, पवद्यालरमा 
अध्यरनरत पवद्याथशीहरुलाई सतुरशषित वैदेशिक रोिगार सम्बन्धी अशभमतुखखकरण गन्य र 
वैदेशिक रोिगार सम्बन्धी तथाकं संकलन तथा व्यवस्ापनमा सहरोग गन्यका लागग वैदेशिक 
रोिगारमा कतिधीमा २ वष्य काम गरधी फकने का मिहला तथा पतुरुषहरुलाई सम्बन्न्त वराहरुमा 
आशंिक वा पूण्यकाललन कम्यचारधीका रुपमा ररटनशीहरु पररचालन गररनेछ । वैदेशिक रोिगारमा 
गई फकने का व्यक्तिहरुले गन्तव्य मतुलतुकहरुको पनरम कानतुन, िम्य सँसृ्पत, संस्ार, हावापानधी 
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र कामसँग सम्बन्न्त व्यवहाररक ज्ञान तथा अनतुभवहरु सम्ापवत आप्रवासधी कामदार तथा 
पतनका पररवारहरुलाई सहधी सूचना सम्पषेण गनने भएकोले वैदेशिक रोिगारलाई सतुरशषित, 
मरा्यिदत र व्यवस्स्त बनाउनमा महत्वपूण्य रोगदान पतुग्नेछ । 

(ग) समतुदार स्रमा सचेतनामतुलक कार्यक्रमः
 नगरपाललकाले वैदेशिक रोिगारलाई सतुरशषित तथा व्यवस्स्त गन्यका लागग समतुदारस्रमा 

गठन भई िक्रराशिल रहकेा सामतुदायरक समतुहहरुमा वा वैदेशिक रोिगारमा िानका लागग 
प्रिक्ररामा रहकेा सम्ापवत आप्रवासधी कामदारहरुलाई वैदेशिक रोिगारको प्रिक्ररामा हन 
सके् सम्ापवत िोखखम र सतुरषिाका उपाराहरुको बारेमा सतुचना िदनको लागग अशभमतुखखकरण 
कार्यक्रम सञ्ालन गररनेछ । समतुदार अशभमतुखखकरण कार्यक्रम सञ्ालनका लागग सञ्ालन 
मोड्तुल तरार गरधी लागतु गररने छ । रसको अलावा नगरपाललका तथा वरा कारा्यलरद्ारा 
आवश्यकता अनतुसारका सचेतनामतुलक कार्यक्रमहरु (संदेि मतुलक सरक नाटक, होर्रग बोर्य 
आिद) पनमा्यण गरधी समतुदार स्रमा संचालन गररने छ । 

५.३. सधीप ताललम संचालन तथा सहजिकरणः
 वैदेशिक रोिगारमा िान चाहने सम्ापवत आप्रवासधी कामदारहरको पिहचान गरर वैदेशिक 

रोिगारमा रहँदा गनतु्य पनने कामसँग सम्बन्न्त सधीप ताललम प्रदानको लागग वैदेशिक रोिगार वोर्यको 
सचचवालर, प्रदेि सरकार तथा नेपाल सरकारको प्रापवधिक शिषिा तथा ब्यावसायरक ताललम 
पररषद (CTEVT) द्ारा मान्ता प्राप्त ताललम प्रदारक संस्ाहरुसँगको समन्वर र सहकार्यमा 
सधीप ताललम सञ्ालन तथा व्यवस्ापन गररने छ । उति ताललमहरु गन्तव्य मतुलतुकको आवश्यतिा 
तथा मापदण्ड अनतुरुपको पाठ्यक्रम पनमा्यण गरधी संचालन गररने छ । ताललम सञ्ालन सम्बन्धी 
मोड्तुल आवश्यकता अनतुसार नेपाल सरकार को प्रापवधिक शिषिा तथा ब्यावसायरक ताललम 
पररषद (CTEVT) वैदेशिक रोिगार बोर्यको सचचवालर र ताललम प्रदारक संस्ाहरुसँगको 
समन्वर र सहकार्यमा तरार गरधी लागू गररने छ । 

५.४. न्ारमा सहजिकरणः
 वैदेशिक रोिगारको क्रममा हने ठगधी, बपेत्ा, अलपत्र, राहत/आर्थक सहारता प्राप्प्त तथा उद्ार 

लगारतका समस्ाहरुमा आवश्यक सहरोगको लागग आप्रवासधी श्रोत केन्द्र/उपकेन्द्र माफ्य त 
सहजिकरण गररने छ । त्स्ा समस्ाहरुमा सहजिकरणका लागग समस्ाको प्रकृपत अनतुसार 
जिल्ा/इलाका प्रिासन कारा्यलर, जिल्ा/इलाका प्रहरधी कारा्यलर, वैदेशिक रोिगार पवभाग, 
न्ाराधिकरण, श्रम कन्तुलर, गन्तब्य स्स्त नेपालधी दतुाबास रस षिते्रमा िक्ररािधील संघ संस्ा 
लगारतका पनकारहरु सँग प्रभावकारधी समन्वर तथा सहकार्यमा िोर िदइने छ । वैदेशिक 
रोिगार सँग सम्बन्न्त ठगधीका समस्ाहरु न्ायरक सगमपतको षिते्राधिकार भन्ा बािहरको पवषर 
भएकोले  न्ायरक सगमपतले पपन जिल्ा प्रिासन कारा्यलर तथा अधिकार प्राप्त पनकारहरुसँग 
समन्वर तथा सहकार्य गनने छ ।

५.५. पवत्धीर सषिरता सम्बन्धी कार्यक्रमः
 वैदेशिक रोिगारबाट प्राप्त पवप्रषेण रकमको उचचत व्यवस्ापन तथा आरमतुलक षिते्रमा पररचालन 
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गरधी स्वरोिगारका अवसरहरु धसि्यना गन्य र चिक्रर रुपमा वैदेशिक रोिगारमा गईरहनतुपनने 
वाध्यताको अन्त्यका लागग रेगमट्ान् प्राप्त गनने पररवारका सदस्हरुका साथ ैवैदेशिक रोिगारधीमा 
िाने संभापवत रतुवाहरूलाई व्यक्तिगत तथा समतुहहरु  गठन गरधी पवत्धीर साषिरता कषिा सञ्ालन 
गररने छ । उति कार्यको लागग वैदेशिक रोिगार बोर्य, पवत्धीर संस्ाहरुतथा सो सँग सम्बन्न्त 
पवज्ञता हाधसल गरेका संस्ाहरु सँग समन्वर तथा सहकार्य गन्य सिकने छ । पवत्धीर साषिरता कषिा 
पश्ात सहभागगहरुले कषिामा बचत बदृ्द्, फितुल खच्यको पनरन्तण, पाररवारधीक बिटे पनमा्यण, 
व्यसायरक षिते्रको पिहचान, रोिना पनमा्यण र पवत्धीर अनतुिासनका षिते्रमा पवस्तृ अध्यरन 
गरधी आरमतुलक गपतपवधिहरुमा संलग्न हनेछन ्। उति कषिा व्यवस्ापन तथा संचालनका लागग 
पवत्धीर साषिरता सहिकता्य पनरतुक्ति गरधी पररचालन गररने छ ।पवत्धीर साषिरता सहिकता्यको 
रोग्यता, अनतुभव तथा सेवा सतुपबिा पररचे्द -५ को बतुँ दा नम्बर ९ मा  उले्ख भए बमोजिम हनेछ 
। ितुरुवातको चरणमा उति सेवालाई प्रभावकारधी रुपमा व्यवस्ापन गन्य, सहिकता्यको षिमता 
पवकास गन्य र कषिा संचालनका लागग धसकाई सामाग्रधी पबकास गन्य पवज्ञ व्यक्ति/संस्ाको  सेवा 
खररद गरधी पविेषज्ञ सेवा ललन सके् छ । उति  पवत्धीर साषिरता कषिा सञ्ालन तथा व्यवस्ापनको 
लागग मोड्तुल तरार गरर लागू गररने छ । 

५.६. सधीपको पिहचान, उपरोग तथा उद्यमशिलता पवकास कार्यक्रमः वैदेशिक रोिगारबाट फकने र 
आएका व्यक्तिहरु तथा पवप्रषेण प्राप्त गनने घर पररवारका सदस्हरूलालाई लशषित गरधी स्ानधीर 
स्रको सम्ाव्यता तथा पत व्यक्तिहरुको दषिताको आिारमा रोिना तितु्यमा गरधी उद्यम पवकास 
सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गररने छ । कार्यक्रम पनमा्यण तथा संचालन गदा्य लशषित वग्यको लागत 
सहभागगता तथा उत्पादनमा आिाररत अनतुदानको व्यवस्ालाई िोर िदइने छ ।रसको लागग 
आवश्यक मापदण्ड तरार गरधी कार्यक्रम संचालन गररने छ ।रसको साथ ैपवदेिबाट फकने र आएका 
व्यक्तिहरुसँग भएको सधीप तथा दषिता सम्बन्न्को पववरणलाई संकलन गरधी रोटिर बनाई राखखने 
छ । उति िनिक्तिलाई दषिता र आवश्यकताको आिारमा स्ानधीर स्रमा संचाललत पवकास 
पनमा्यणको षिते्रमा पररचालन गररने छ। रसको अलवा वैदेशिक रोिगारको क्रममा सधीप हाधसल 
गरेका तर प्रमाण पत्र नभएका व्यक्तिहरुलाई लशषित गरधी सधीप परधीषिणकार्यक्रम संचालन गररने छ 
। उति सधीप परधीषिणका कार्यक्रम संचालन गदा्य नेपाल सरकारको  सम्बन्न्त पनकारहरु र अन् 
पवकास सा्झदेारहरुसँग पपन आवश्यक समन्वर र सहकार्य गन्य सिकने छ । रस सम्बन्धी कार्यक्रम 
तितु्यमा,कारा्यन्वरन तथा अनतुगमनका लागग आवश्यतिा अनतुसार मापदण्ड तरार गरधीलागू गररने 
छ । 

५.७  मनोसामाजिक परामि्य सेवा: वैदेशिक रोिगारमा गएका व्यक्ति तथा पतनका पररवारहरुलाई 
वैदेशिक रोिगारका कारण उत्पन् मानधसक समस्ालाई सम्बोिन गन्यका लागग मनोसामाजिक 
परामि्य सेवा सम्बन्धी रोिना तितु्यमा गरधी कारा्यन्वरन गररनेछ । उति सेवा प्रवाहका लागग 
मनोसामाजिक परामि्यकता्य पनरतुक्ति गरधी पररचालन गररने छ ।मनोसामाजिक परामि्यकता्यको 
रोग्यता, अनतुभव तथा सेवा सतुपबिा पररचे्द -५ को बतुँ दा नम्बर ९ मा उले्ख भए बमोजिम हनेछ 
। ितुरुवातको चरणमा उति सेवालाई प्रभावकारधी रुपमा व्यवस्ापन गन्य तथा मनोसामाजिक 
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परामि्यकता्यको षिमता पवकास गन्य पवज्ञ व्यक्ति/संस्ाको  सेवा खररद गरधी पविेषज्ञ सेवा ललन सके् 
छ ।मनोसामाजिक परामि्य सेवा सञ्ालनका लागग मनोसामाजिक परामि्य सेवा सम्बन्धी पविेषज्ञ 
संस्ा/पनकारहरुसँगको समन्वर र सहकार्यमा कार्यक्रम तथा रोिना तितु्यमा गरधी कारा्यन्वरन गररने 
छ । उति सेवालाई स्ानधीर तहले क्रमस आफनो स्वास्थ्य िाखामा आन्तररिककरण गददै लगगने 
छ । सो सेवा संचालनका लागग आवश्यक मोड्तुल सम्बन्न्त पविेषज्ञहरुको सहरोगमा तरार गरधी 
कारा्यन्वरन गररने छ ।रसको अलवा स्ानधीर तह शभत्र रहकेा मानधसक स्वास्थ्यको षिते्रमा दषिता 
हाधसल गरेका व्यक्तिहरुको सूचधी तरार गरधी आवश्यकता अनतुसार पररचालन गननेछ  । गम्धीर 
मनोसामाजिक समस्ा भएका र आर्थक िहसाबले कमिोर भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक 
उपचार सहरोगको लागग सहरोग कोष स्ापना तथा संचालन गररने छ ।रसको अलावा वैदेशिक 
रोिगारसँग सम्बन्न्त सामाजिक लागत न्ूनधीकरणका लागग सम्बन्न्त सरोकारवालाहरुसंगको 
समन्वर तथा सहकार्यमा थप कार्यक्रमहरु संचालन गररने छ ।

५.८.  अन्तरिक्ररा तथा छलफल/कार्यक्रमः वैदेशिक रोिगार बहसरोकारको षिते्र भएकोले 
नगरपाललकाको एकल प्ररासले मात्र  पूण्य नहने भएकोले वैदेशिक रोिगारलाई सतुरशषित, 
व्यवस्स्त, मरा्यिदत र उपलब्धधीमूलक बनाउन तथा वैदेशिक रोिगारबाट फर्कएर आएका 
व्यक्तिहरुको ज्ञान, सधीपलाई प्रभावकारधी रुपमा पररचालन लागग आवश्यक वातावरण धसि्यना 
गन्य सम्बन्न्त सरोकारवालाहरुसँग पनरगमत छलफल तथा अन्तरिक्ररा कार्यक्रमको आरोिना 
गररनेछ ।

५.९. छात्रावचृत् कार्यक्रमः रस बाणगंगा नगरपाललकाषिते्रशभत्रबाट वैदेशिक रोिगारका क्रममा मृत्तु 
भई अशभभावक गतुमाएका, बपेत्ा भएका र अगंभंग भएका व्यक्तिका बालबाललकाहरुलाई 
छात्रावचृत् सहरोग प्रदान गररने छ । बपेत्ा भएका व्यक्तिको हकमा ५ वष्य देखख बपेत्ा भएका 
व्यक्तिका बालबाललकाहरुलाई समेिटने छ ।  त्स्ो छात्रावपृत प्रदान गदा्य वैदेशिक रोिगार 
बोर्यको सचचवालर माफ्य त प्रदान गनने छात्रावचृत् सहरोगले नसमेिटएका बालबाललकाहरुको लागग 
मात्र व्यवस्ा गररने छ । छात्रावचृत् सहरोगलाई दईु तहमा पवभािन गरधी प्रदान गररने छ । िस 
अनतुसार आिारभूत तहका बालबाललकालाई वार्षक ८ हिार र माध्यगमक तहका बालबाललकालाई 
बार्षक १२ हिारका दरले छात्रावचृत् प्रदान गररने । रस्ो छात्रावचृत् सरकारधी, सामतुदायरक तथा 
संस्ागत पविालरमा अध्यरनरत १८ बष्य सम्का पविाथशीहरुलाई प्रदान गररने छ । िसको लागग 
पविाथशी अध्यरनरत पवद्यालर र सम्बन्न्त वरा कारा्यलरले वैदेशिक रोिगारमा गई मृत्तु तथा 
अगंभंग ,बपेत्ा भएको प्रमाण सिहत नगरपाललकामा धसफाररस गनने छ । प्राप्त पनवेदनहरुलाई  
नगरपाललकाले आश्यक छानपवन गरधी छात्रावचृत् प्रदान गनने छ । पनवेदनको आवश्यक ढाचँा तथा 
फारमहरुको नमतुना तरार गरर कारा्यन्वरन गररने छ । 

परिच्छेद ४
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सम्बन्धित ववषरगत शताखता वनिता्यिण तथता वनददेशक सममवत

६.  सम्बन्न्त पवषरगत िाखा पनिा्यरणः
 स्ानधीर सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररचे्द-११(प्रिासकीर संगठन) को दफा ८३ बमोजिम 

कार्यपाललका एवं नगरसभाको पनण्यर अनतुसार सामाजिक पवकास िाखा अन्तरगत श्रम तथा रोिगार उप-
िाखा माफ्य त आन्तररक तथा वैदेशिक रोिगार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्ालन तथा व्यवस्ापन गररने छ  । 
उति िाखाले अन् िाखा/उप-िाखाहरुसँग समन्वर गरधी कार्यक्रम तितु्यमा, बिेट पवपनरोिन, कार्यक्रम 
कार्यन्वरन, अनतुगमन र समधीषिा लगारतको कार्यहरु गननेछ । उति िाखाको संरोिन तथा िाखा प्रमतुखको 
जिम्वेारधी कार्यपाललकाले तोकेको अधिकृत स्रको कम्यचारधीले गननेछ । 

७.  स्ानधीर तहको सतुरशषित आप्रवासन सम्बन्धी पनदनेिक सगमपत:
 वैदेशिक रोिगारसँग सम्बन्न्त प्रभावकारधी रोिना पनमा्यण, व्यवस्ापन, कार्यन्वरन, अनतुगमन तथा 

सम्बन्न्त सरोकारवालहरुसँग समन्वर लगारतका कार्यमा िदिापनदनेि गन्य देहार बमोजिमको नगरपाललका 
स्रधीर सतुरशषित आप्रवासन सम्बन्धी पनदनेिक सगमपतको व्यवस्ा गररएको छ । 
अध्यषिः   प्रमतुख
उपाध्यषि   उप-प्रमतुख
सदस्हरुः  प्रमतुख प्रिासकीर अधिकृत, 
   आर्थक पवकास िाखा प्रमतुख,
   सामाजिक पवकास िाखा प्रमतुख,
   स्वास्थ्य िाखा प्रमतुख,
   रोिगार संरोिक (प्रिानमन्तधी रोिगार कार्यक्रम),
सदस् सचचव   श्रम तथा रोिगार उप-िाखाको प्रमतुख वा कार्यपाललकाले तोकेको 
   अधिकृत स्रको कम्यचारधी
आमन्तण   उद्यमशिलता पवकास अधिकृत (मेरपा),
   ईलाका प्रिासन कारा्यलर प्रपतपनधि,
   ईलाका प्रहरधी कारा्यलर प्रपतपनधि,
   स्ानधीर तह स्स्त बैंकका प्रपतपनधि,
   वैदेशिक रोिगारधीको षिते्रमा कामगनने संस्ाका प्रपतपनधि,
स्ानधीर तह स्रधीर सतुरशषित आप्रवासन समन्धी पनदनेिक सगमपतले आवश्यक ठानेका अन् व्यक्ति तथा 
पदाधिकारधीहरुलाई आमन्तण गन्य सके्छ ।

८.  स्ानधीर तहको सतुरशषित आप्रवासन सम्बन्धी पनदनेिक सगमपतको काम, कत्यव्य र अधिकारः 
 वैदेशिक रोिगारसँग सम्बन्न्त (पवदेि िाने व्यक्ति, पतनका पररवार र फर्कएर आएका व्यक्तिहरुलाई 

लशषित गरधी) रोिना तितु्यमा, बिटे व्यवस्ापन र कारा्यन्वरनका लागग सम्बन्न्त िाखालाई आवश्यक 
िदिा पनदनेि गनने,

 अन् स्ानधीर तहहरु, प्रदेि सरकार, संघधीर सरकार अन्तरगतका श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सतुरषिा 
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मन्तालर, वैदेशिक  रोिगार पवभाग, वैदेशिक रोिगार वोर्य, सम्बन्न्त सा्झदेार संस्ा, पवकास पनरोग, 
ताललम प्रदारक संस्ा तथा सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वर र सहकार्य गनने,

 आप्रवासधी श्रोत उपकेन्द्रको व्यवस्ापन तथा संचालनका लागग आवश्यक सम्बन्न्त पनकारसँग समन्वर 
गनतु्यका साथ ै उति श्रोत केन्द्र प्रभावकारधी सन्ालनका लागग आवश्यक िदिा पनदनेि गनने ।

 सूचना तथा परामि्य सेवा प्रवाह, पवत्धीर साषिरता, मनोसामाजिक परामि्य सेवा, सधीप ताललम तथा समतुदार 
तहमा सचेतनामतुलक गपतपविधीहरु संचालन गन्य आवश्यक मोड्तुल तरारधीको लागग पृष्ठपोषण तथा सतु्झाव 
प्रदान गनने,

 रोिगारधीको लागग आवश्यक सधीप ताललमको ब्यवस्ा गन्य, सधीपरतुति र ठगग मतुति समतुदार घोषणा गन्य 
आवश्यक िदिा पनदनेि गनने,

 पनदनेिक सगमपतद्ारा कम्तिमा चौमाधसक रुपमा आप्रवासधी श्रोत उपकेन्द्र  लगारतको गपतपवधिहरुको 
अनतुगमन गरधी समधीषिा गनने।साथ ैउपमेररको संरोिकत्वमा पनरगमत रुपमा अनतुगमन कार्यलाई पनरन्तरता 
िदने,

 अन् पवषरगत िाखा/सगमपतहरुसँग वैदेशिक रोिगारसँग सम्बन्न्त रोिना पनमा्यण तथा कारा्यन्वरनको 
लागग आवश्यक समन्वर तथा छलफल गनने, 

 आवधिक रुपमा बठैक बसधी संचाललत कार्यक्रमहरुको प्रगपत सगमषिा गरधी थप प्रभावकारधीता अशभबगृद्का 
लागग आवश्यक सल्ाह सतु्झाव तथा माग्यपनदनेि गनने,

 सतुरशषित आप्रवासनसँग (वैदेशिक रोिगार व्यवस्ापन) सम्बन्न्त कार्यपाललकाद्ारा प्रदत् अन् कार्यहरु 
गनने ।

 वरा स्रमा वराध्यषिको संरोिकत्वमा सतुरशषित आप्रवासन सम्बन्धी सगमपत गठन गरधी सचेतनामतुलक 
कार्यक्रमहरु संचालनको लागग िदिा पनदनेि गनने ।

परिच्छेद-५
श्ोत तथता जनशक्ति व्यस्तापन

९. श्रोत व्यवस्ापन:
 संघधीर सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हने पवत्धीर समानधीकरण अनतुदान र नगरपाललकाको अन्तररक 

श्रोतबाट कार्यक्रम सञ्ालनको लागग आवश्यक बिटेको सतुपनजश्त गररनेछ । रसको साथ ैअन् स्ानधीर 
तहहरु, सा्झदेार संस्ा/पनरोग तथा दात ृपनकार, प्रदेि सरकार र संघधीर सरकारसँगको बिेट सा्झदेारधीतामा 
प्राप्त बिटेहरुलाई एिककृत गरधी कार्यक्रम तितु्यमा तथा कारा्यन्वरन गररने छ । 

१०. आवश्यक िनिक्ति व्यवस्ापन:
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पद संख्ा तह रोग्यता तथा अनतुभव

अधिकृत १ छैठौ ं

मान्ता प्राप्त पवश्वपवद्यालरबाट स्ातक तह उत्धीण्य गरर 
कतिधीमा ३ वष्य  सामाजिक पररचालन वा सतुरशषित वैदेशिक 
रोिगारको षिते्रमा कार्य अनतुभव भएको । समन्वर, 
सहजिकरण, रोिना तथा बिटे तितु्यमा, कारा्यन्वरन र 
अनतुगमन तथा प्रपतवेदन सम्बन्न् अनतुभव भएको ।

आप्रवासधी 
स्ोत उपकेन्द्र 
परामि्यकता्य

२ पाचँौ

मान्ता प्राप्त िैशषिक संस्ाबाट कतिधीमा १०+२ वा 
प्रपवणता प्रमाण पत्र तह उत्धीण्य गरर सामाजिक पररचालन 
वा  सतुरशषित वैदेशिक रोिगार षिते्रमा कतिधीमा २ वष्य 
काम गरेको । अनलाईन राटा ईन्ट्धी र प्रपतवेदनसम्बन्धी 
ज्ञान, वहपषि समन्वर र सहकार्य सम्बन्धी ज्ञान, वैदेशिक 
रोिगार ऐन, पनरम तथा पनदनेशिका र कानून सम्बन्धी 
ज्ञान भएको ।

म न ो स ा म ा ज ि क 
परामि्यकता्य

आ व श्य क त ा 
अनतुसार पाचँौ

मान्ता प्राप्त िैशषिक संस्ाबाट कतिधीमा स्ातक तह 
तह उत्धीण्य गरधी मनोसामाजिक परामि्य सम्बन्धी २ वष्य 
अनतुभव भई सतुरशषित वैदेशिक रोिगारको षिते्रमा काम 
गरेकोलाई प्राथगमकता ।

पवत्धीर साषिरता 
सहिकता्य

आ व श्य क त ा 
अनतुसार पाचँौ

मान्ता प्राप्त िैशषिक संस्ाबाट कतिधीमा १०+२ वा 
प्रपवणता प्रमाण पत्र तह उत्धीण्य गरर २ वष्य पवत्धीर 
साषिरता कषिा सञ्ालन तथा व्यवस्ापन सम्बन्धी 
अनतुभव भई सतुरशषित वैदेशिक रोिगारको षिते्रमा काम 
गरेकोलाई प्राथगमकता ।

सामाजिक 
पररचालक

आ व श्य क त ा 
अनतुसार पाचँौ

मान्ता प्राप्त िैशषिक संस्ाबाट कतिधीमा १०+२ वा 
प्रपवणता प्रमाण पत्र तह उत्धीण्य गरर २ वष्य सामाजिक 
पररचालनको षिते्रमा भएको ।सतुरशषित वैदेशिक 
रोिगारको षिते्रमा काम गरेको वा वैदेशिक रोिगारधीबाट 
फर्कएकालाई प्राथगमकता ।

ररटनशी पररचालक आवश्यकता शे्रणधी 
पवहधीन

कषिा १० उत्धीण्य गरर वैदेशिक रोिगारका लागग 
मलेशिरा वा खािरमतुलतुकमा गई कतिधीमा २ वष्य काम गरर 
फिकएको हनतुपनने छ । सामाजिक पररचालन र समन्वर 
तथा सहिधीकरण सम्बन्न् ज्ञान भएको ।
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कम्यचारधी  भना्य तथा पनरतुति गदा्य बाणगंगा नगरपाललकाको कम्यचारधी भना्य सम्बन्धी पनदनेशिका तथा नेपाल 
सरकारको समावेिधी मापदण्डलाई अनतुिरण गररने छ । सामधी परररोिना लागू भएको रस बाणगंगा 
नगरपाललकाको सन्भ्यमा हाल कार्यरत िनिक्तिहरुको षिते्रगत पवज्ञताको आिारमा क्रमस आन्तरधीिककरण 
गरधी वैदेशिक रोिगारको षिते्र व्यवस्ापनलाई िदगो रुपमा संस्ागत गररने छ ।

परिच्छेद  -६
ववववि

११. समन्वर तथा सहकार्य :
 वैदेशिक रोिगारधीको षिते्र वहसरोकारको पवषर भएकोले अन् स्ानधीर तहहरु,प्रदेि सरकार,श्रम, रोिगार 

तथा सामाजिक सतुरषिा मन्तालर, वैदेशिक रोिगार पबभाग, वैदेशिक रोिगार बोर्यको सचचवालरतथा दात ृ
पनकार रपवकास सा्झदेारहरुको सहकार्यमा सतुरशषित आप्रवासन सम्बन्न् कार्यक्रमहरु सञ्ालन गररने छ 
।साथ ैस्ानधीर तहले सञवालन गरेका सेवाहरुलाई  प्रभावकारधी रुपमा  कारा्यन्वरन गन्य  जिल्ा समन्वर 
सगमपत, जिल्ा प्रिासन कारा्यलर, जिल्ा शिषिा समन्वर ईकाई, जिल्ा प्रहरधी कारा्यलर, पवषरगत 
पविेषज्ञ संस्ाहरु, आप्रवासनको षिते्रमा काम गनने संघ, संस्ाहरु तथा अन् सम्बन्न्त पनकारहरुसँगको 
समन्वर तथा सहकार्यलाई िोर िददै सेवा प्रवाहलाई प्रभाकारधी बनाईने छ ।

१२. कार्यपवधि संिोिन तथा खारेि गन्य सके्ः
 कार्यपाललकाले आवश्यकता अनतुसार रो कार्यपवधि संिोिन तथा खारेि गन्य सके्छ। रस कार्यपवधि 

कारा्यन्वरनको क्रममा  कतु नै वािा उत्पन् भएमा नगरपाललका  प्रमतुखकले तत्ाल पाललका स्रधीर सतुरशषित 
आप्रवासन सम्बन्धी पनदनेिक सगमपतको बठैक राखधी बािा अरकाउ फतु काउन सके्छ । रस कार्यपवधिमा 
उले्ख भएका कतु राहरु नेपालको प्रचललत कानतुनसँग बाजँ्झएमा बाजँ्झएको हदसम् स्वतः अमान् हनेछ ।

मितिः २०७८ साल चैत्र ११ गि ेशुक्रबार

आज्ञाले,
टेकराि पन्धी

प्रमतुख प्रिासकीर अधिकृत


