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सरुक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ् चालन मार्यदर्यन, २०७९ 

स्वीकृत समसत: २०७९।०३।२१ 

 

प्रस्तावना : वैदेक्षर्क रोजर्ारलाई सरुक्षित, व्र्वक्षस्थत र मर्ायददत बनाउने उद्दशे्र्ले नेपाल सरकार र स्वीस 

सरकार बीचको दिपिीर् सम्झौता बमोक्षजम सरुक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको कार्ायन्त्वर्नमा सहजता र एकरूपता 

कार्म र्नय आवश्र्क भएकोले, 

 कार्यक्रम दस्तावेजको बदुााँ ६.१.१ को कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतको सन्त्दभय र्तय तथा कार्यक्रम 

दस्तावेज (पररक्षर्ष्ट) बदुााँ ३.४ मा उल्लेख भएको व्र्वस्था बमोक्षजम कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतले र्ो मार्यदर्यन 

स्वीकृत र्री जारी र्रेको छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारक्षम्भक 

 

१. सिंक्षिप् त नाम र प्रारम्भ : (१) र्ो मार्यदर्यनको नाम “सरुक्षित आप्रवासन कार्यक्रम  मार्यदर्यन, २०७९” 

रहेको छ। 

(२) र्ो मार्यदर्यन तरुून्त्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा : ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलारे्मा र्स मार्यदर्यनमा,- 

(क) “आप्रवासी कामदार” भन्त् नाले वैदेक्षर्क रोजर्ारीका लासर् ववदेर् जान ेप्रवक्रर्ामा रहेको 

र श्रम स्वीकृसत सलई ववदेर्मा काम र्रररहेको नेपाली नार्ररकलाई सम्झन ुपछय। 

(ख) “आप्रवासी स्रोत केन्त्र/उपकेन्त्र” भन्त् नाले आप्रवासी स्रोत केन्त्र (सञ् चालन तथा 

व्र्वस्थापन) कार्यववसि, २०७८ को दफा ७ बमोक्षजम स्थापना भएको केन्त्र सम्झन ु

पछय। 

(र्) “ऐन” भन्त् नाले वैदेक्षर्क रोजर्ार ऐन, २०६४ सम्झन ुपछय। 
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(घ) “कार्यक्रम दस्तावजे” भन्त् नाले सरुक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ् चालनका लासर् नेपाल 

सरकार र स्वीस सरकारबीच सम्झौता भए पश् चात तर्ार पाररएको कार्यक्रम 

दस्तावेजलाई सम्झन ुपछय। 

(ङ) “कार्यक्रम” भन्त् नाले वैदेक्षर्क रोजर्ारीलाई सरुक्षित, मर्ायददत र व्र्वक्षस्थत बनाउने 

उद्देश्र्ले नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको दिपिीर् सम्झौता बमोक्षजम सञ् चालन 

हनु ेसरुक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमलाई सम्झन ुपछय। 

(च) “सनर्मावली” भन्त् नाले वैदेक्षर्क रोजर्ार सनर्मावली, २०६४ सम्झन ुपछय। 

(छ) “मन्त्रालर्” भन्त् नाले नेपाल सरकार, श्रम, रोजर्ार तथा सामाक्षजक सरुिा मन्त्रालर् 

सम्झन ुपछय। 

(ज) “राक्ष् िर् आप्रवासी स्रोत केन्त्र” भन्त् नाले आप्रवासी स्रोत केन्त्र (सञ् चालन तथा 

व्र्वस्थापन) कार्यववसि , २०७८ को दफा ३ बमोक्षजम वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडयको 

सक्षचवालर् अन्त्तर्यत स्थापना तथा सञ् चालन भएको केन्त्र सम्झन ुपछय। 

(झ) “ररटनी कामदार” भन्त् नाले वैदेक्षर्क रोजर्ारबाट स्वदेर् फवकय एका नेपाली नार्ररकलाई 

सक्षम्झन ुपछय। 

(ञ) “रोजर्ार सिंर्ोजक” भन्त् नाले प्रिानमन्त्री रोजर्ार कार्यक्रम सञ् चालन सनदेक्षर्का, २०७५ 

को दफा ४५ बमोक्षजम सनर्कु्त कमयचारी सम्झन ुपछय। 

(ट) “रोजर्ार सेवा केन्त्र” भन्त् नाले रोजर्ारको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा १० 

बमोक्षजम स्थानीर् तहमा सञ् चालन भएका केन्त्र सम्झन ुपछय। 

(ठ) “वैदेक्षर्क रोजर्ार” भन्त् नाले कामदारले ववदेर्मा पाउने रोजर्ार सम्झन ुपछय। 

(ड) “स्थानीर् तह” भन्त् नाले र्ाउाँपासलका  र नर्रपासलका सम्झन ु पछय र सो र्ब्दले 

उपमहानर्रपासलका र महानर्रपासलका समेतलाई जनाउाँछ। 
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पररच्छेद-2 

सरुक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सम्बन्त्िी व्र्वस्था 
 

३. कार्यक्रमको लक्ष्र् : (1) नपेाली आप्रवासी कामदार र सतनका पररवारलाई राज्र्को सिंर्न्त्रबाट सिंरिण 
र्री सरुक्षित तथा मर्ायददत कार्य वातावरणबाट लाभाक्षन्त्वत बनाउने लक्ष्र् रहेको छ। 

(2) र्स कार्यक्रमको तेस्रो चरण र थप २ वषय समर्ावसिको लक्ष्र् देहार् बमोक्षजम हनुेछ।  
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

मखु्र् कार्यक्रमहरु 

तेश्रो 
चरणको 
लक्ष्र् (जना) 

२०७८ 
माघ मसान्त्त 
सम्मको  
प्रर्सत जम्मा 
(जना) 

बााँकी ५ 
मवहना 
(२०७९ 
असार  
मसान्त्त 
सम्म) को 
अनमुासनत 
प्रर्सत 
(जना) 

तेस्रो 
चरणको 
समग्र प्रर्सत 
(स्तम्भ ३ र 
४ सवहत) 

तेस्रो 
चरणको 
अवसिमा 
हाससल र्नय 
बााँकी हनेु 
लक्ष्र् 
(अनमुासनत)  

थप 
समर्ावसि  
(२ वषय) को 
लासर् थप 
लक्ष्र्  

थप 
समर्ावसि  
(२ वषय) को 
लासर् कुल 
लक्ष्र् 
(स्तम्भ ६ र 
७ सवहत) 

जम्मा लक्ष्र् 
(तेस्रो 
चरणको ४ 
वषय र थप 
समर्ावसिको 
२ वषय र्री 
६ वषय)  
(स्तम्भ २ र 
७ को 
र्ोर्फल) 

सूचनामा 
पहुाँच 

आप्रवासी 
श्रोत 
केन्त्रवाट 
सूचना 
प्रवाह 

५,००,००० ३,८९,७५० ३५,२५० ४,२५,००० ७५,००० १,४५,००० २,२०,००० ६,४५,००० 

समदुार् 
र्सतववसि 

३,५०,००० १,००,३६० १६,००० १,१६,३६० २,३३,६४० ६६,४७० ३,००,११० ४,१६,४७० 

 न्त्र्ार्मा पहुाँच १५,००० १४,५१२ ४८८ १५,००० ० ६,००० ६,००० २१,००० 

मनोसामाक्षजक 
परामर्य   

व्र्क्षक्तर्त 
परामर्य 

६,००० ४,७३० ७५० ५,४८० ५२० ४,५०० ५,०२० १०,५०० 

समहु 
परामर्य 

४६,८०० २८,२५० ३,००० ३१,२५० १५,५५० १५,६५० ३१,२०० ६२,४५० 

 व्र्वसार्ीक सीप तासलम ७,००० ३,६०० १,८०० ५,४०० १,८०० १,००० २,६०० ८,००० 

 ववत्तीर् सािरता ४६,८०० २८,७९० ३,००० ३१,७९० १५,०१० १६,१९० ३१,२०० ६२,९९० 

जम्मा ९२४८०० ५४१७४२ ५७२८८ ५९९०३० ३२५७७० २३९१६० ५६४९३० ११६३९६० 
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४. कार्यक्रमको उद्दशे्र् : र्स कार्यक्रमको उद्दशे्र् देहार् बमोक्षजम रहेका छन ्:- 

(क) वैदेक्षर्क रोजर्ारमा रहेका कामदार र कामदारका पररवारको उक्षचत सिंरिण 
र्ने। 

(ख) र्न्त्तव्र् मलुकुमा सरुक्षित र सम्मानजनक रुपमा काम र्नय सक्ने र्री 
कामदारलाई सूचना, सीप, परामर्य लर्ार्तका सहर्ोर् प्रदान र्ने। 

(र्) वैदेक्षर्क रोजर्ारमा सम्बद्ध सनकार्हरुको िमता असभवृवद्ध र्री वैदेक्षर्क 
रोजर्ारलाई थप उपलक्षब्िमूलक बनाउने। 

५. कार्यक्रमको अपेक्षित उपलक्षब्ि : र्स कार्यक्रम को अपेक्षित उपलक्षब्ि देहार् बमोक्षजम रहने छन ्:- 

(क) वैदेक्षर्क रोजर्ारमा रहेका कामदार र सतनका पररवार तथा सीमान्त्तकृत 
समदुार्को वैदेक्षर्क रोजर्ारबाट प्राप् त हनु ेप्रसतफल (लाभ) मा वृवद्ध हनुकुा 
साथै सामाक्षजक दु् प्रभाव न्त्रू्नीकरण भएको हनुेछ।   

(ख) राज्र्का तीनवटै सरकारी सिंर्न्त्रको प्रभावकारी प्रर्ोर् र्री वैदेक्षर्क रोजर्ारमा 
रहेका कामदार र सतनका पररवारको उक्षचत सिंरिण र्ररनेछ। 

६. कार्यक्रमका वक्रर्ाकलाप : (१) र्स कार्यक्रम अन्त्तर्यत देहार् बमोक्षजमका मखु्र् वक्रर्ाकलापहरू रहने 
छन ्:- 

(क) सूचना तथा परामर्य, 
(ख) सीप ववकास तालीम, 
(र्) न्त्र्ार्मा पहुाँच, 
(घ) मनोसामाक्षजक परामर्य, 
(ङ) ववत्तीर् सािरता। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको वक्रर्ाकलापको असतररक्त देहार्का सहार्क वक्रर्ाकलापहरु रहने 
छन:्-  

(क) वैदेक्षर्क रोजर्ारमा रहेका कामदारका पररवार तथा फकेका कामदारको 
सञ् जाल सनमायण,   

(ख) राक्ष् िर् आप्रवासी स्रोत केन्त्रको सवलीकरण,  

(र्) कार्यक्रम साझेदारहरुबीच समन्त्वर्,  
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(घ) सिंर्न्त्र सनमायण र समदुार्साँर्को सहकार्यमा कामदारको समस्र्ा समािानका 
सनक्षम्त सहजीकरण प्रणालीको ववकास र्नय ववसभन्न कार्यहरू, 

(ङ) कार्यक्रमका सेवालाई ददर्ो रुपमा सञ् चालन र्नय प्रदेर् सरकार र स्थानीर् 
तहलाई आवश्र्क नीसत, कार्यववसि, र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्त्वर्नको लासर् 
आवश्र्क सहर्ोर् परु् र्ाउन।े 

७. कार्यक्रमको लक्षित सेवाग्राही : र्स कार्यक्रम को लक्षित सेवाग्राही देहार् बमोक्षजम हनुछेन ्:- 

(क) वैदेक्षर्क रोजर्ारीमा जाने सम्भाववत कामदार, 
(ख) वैदेक्षर्क रोजर्ारीमा रहेका कामदार, 
(र्) वैदेक्षर्क रोजर्ारीबाट स्वदेर् फकेका कामदार, 
(घ) वैदेक्षर्क रोजर्ारीमा रहेका कामदारका पररवारका सदस्र्हरु। 

८.  कार्यक्रम सञ् चालन हनु े क्षजल्ला तथा स्थानीर् तह : (१) कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भएका 
आिारहरुको प्रर्ोर् र्री छनौट र्ररएको ३८ क्षजल्लाका १५६ स्थानीर् तहमा सञ् चालन हनुेछ र क्षजल्ला 
तथा स्थानीर् तहको वववरण अनसूुची-१ मा र्ररएको छ। 

  (२) कार्यक्रम सञ् चालन सम्बन्त्िी पूवायिार अनसूुची-२ बमोक्षजम हनु ुपनेछ। 

९.  कार्यक्रमको समर्ावसि : नेपाल सरकार र स्वीस सरकार बीचमा सम्झौता भए बमोक्षजम सरुक्षित आप्रवासन 
कार्यक्रम (तेस्रो चरण) को समर्ावसि दईु वषय थप भई २०७९ श्रावण १ देक्षख २०८१ आषाढ ३१ 
सम्म कार्म हनुछे। 

पररच्छेद- 3 

कार्यक्रम सञ् चालन ववसि 

 

१०.   कार्यक्रम सञ् चालन ववसि : (१) मन्त्रालर्को नीसतर्त नेततृ्वमा प्रदेर् सरकार र स्थानीर् तहको 
व्र्वस्थापनमा सिंघ, प्रदेर् र छनौट भएका स्थानीर् तहमा कार्यक्रम सञ् चालन हनुेछ। 

(२) स्थानीर् तहले कार्यक्रमको आवश्र्कता बमोक्षजम आफै कमयचारी सनर्कु्त वा सेवा प्रदार्क 
सिंस्था खररद र्री कार्यक्रम सञ् चालन र्नय सक्नछेन।् 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको कमयचारीहरुको छनौट र सनर्कु्षक्तको आिारहरु अनसूुची-३ 
बमोक्षजम हनुेछ।  
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(४) सम्बक्षन्त्ित क्षजल्लाको कार्यक्रम लारू् भएका स्थानीर् तहहरुबीच सेवा प्रदार्क सिंस्था माफय त 
कार्यक्रम सञ् चालन र्ने सनणयर् भएमा सावयजसनक खररद ऐन तथा सनर्मावली बमोक्षजम सिंर्कु्त रुपमा वा 
फरक-फरक रुपमा एउटै सेवा प्रदार्क सिंस्था खररद र्री सो सिंस्था माफय त कार्यक्रम सञ् चालन र्नय 
सक्नेछ। 

११. प्राववसिक सहर्ोर् : (१) सिंघ, प्रदेर् र स्थानीर् तहमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न तथा र्णुस्तरीर् 
नसतजाको सनक्षम्त हेल्भेटास नपेालले प्राववसिक सहर्ोर् उपलब्ि र्राउनछे। 

 

 

पररच्छेद- ४ 
सिंरचनार्त तथा सिंस्थार्त व्र्वस्था  

 

१२.  कार्यक्रम सनदेर्क ससमसत (Programme Steering Committee) : (१) कार्यक्रमले लक्षित र्रेको 
वक्रर्ाकलापलाई व्र्वक्षस्थत र समन्त्वर्ात्मक रूपबाट सञ् चालन र्नयको लासर् देहार् बमोक्षजमको सनदेर्क 
ससमसत रहनछे :- 

(क) सक्षचव,  मन्त्रालर्       -अध्र्ि 

(ख) हेड अफ कोअपरेर्न, स्वीस सरकार ववकास सहर्ोर् (एसडीसी) -सह-अध्र्ि 

(र्) प्रमखु/अध्र्ि, आप्रवासी स्रोत केन्त्र रहेको स्थानीर् तहको प्रमखु  

(आलोपालो र्री २ वटा प्रदेर्बाट प्रसतसनसित्व रहने र्री २ जना)  -सदस्र् 

(घ) महासनदेर्क, वैदेक्षर्क रोजर्ार ववभार्      -सदस्र् 

(ङ) कार्यकारी सनदेर्क, वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडय     -सदस्र् 

(च) सहसक्षचव, र्हृ मन्त्रालर्        -सदस्र् 

(छ) सहसक्षचव, अथय मन्त्रालर्            -सदस्र् 

(ज) सहसक्षचव, सिंघीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रर्ासन मन्त्रालर्    -सदस्र् 

(झ) सहसक्षचव, परराष्ट्र मन्त्रालर्       -सदस्र् 

(ञ) प्रदेर् सक्षचव, प्रदेर् सरकारको तफय बाट श्रम तथा रोजर्ार  

कार्यिेर भएका मन्त्रालर्हरु मध्र्ेबाट (सबै प्रदेर्बाट  

आलोपालो प्रसतसनसित्व हनु ेर्री एक पटकमा २ जना)   -सदस्र् 

(ट) प्रसतसनसि, स्वीस सरकार ववकास सहर्ोर् एसडीसी     -सदस्र् 

(ठ) सहसक्षचव, श्रम, रोजर्ार तथा सामाक्षजक सरुिा मन्त्रालर्    -सदस्र्-सक्षचव 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको ससमसतको काम, कतयव्त र असिकार देहार् बमोक्षजम हनुेछ :- 

(क) कार्यक्रम को प्रभावकारी सञ् चालनका लासर् मार्यदर्यन र्ने, 
(ख) वावषयक कार्य र्ोजनाको स्वीकृसत र्ने, 
(र्) ववत्तीर् एविं लेखापरीिण सम्बन्त्िी प्रसतवेदनहरूको अनमुोदन र्ने, 
(घ) कार्यक्रम  सम्बन्त्िी वावषयक, अियवावषयक प्रसतवदेनहरूको समीिा र 

स्वीकृत र्ने, 
(ङ) कार्यक्रमको अनरु्मन र मलु्र्ाङ्कन र्ने र्राउने, 
(च) आवश्कता अनसुार कार्यक्रम सञ् चालन सम्बन्त्िी मार्यदर्यन तथा 

कार्यववसि स्वीकृत र्ने, 
(छ) कार्यक्रम समन्त्वर् इकाईबाट पेर् भएका ववषर्लाई छलफल र सनणयर् 

र्ने। 

(३) उपदफा (1) बमोक्षजम र्दठत सनदेर्क ससमसतले कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईको वटम सलडरलाई 
सदस्र्को रूपमा आमक्षन्त्रत र्ररनेछ साथै आवश्र्कतानसुार मन्त्रालर्का पदासिकारी, अन्त्तरायक्ष् िर् श्रम 
सिंर्ठन (ILO) नेपाल, हेल्भेटास नेपाल लर्ार्त अन्त्र् सरोकारवाला सनकार् तथा सिंस्थाका प्रमखु वा 
प्रसतसनसि तथा ववषर्र्त ववज्ञलाई ससमसतको बैठकमा आमन्त्रण र्नय सक्नेछ। 

(४) ससमसतको अध्र्िले तोकेको समसत, समर् र स्थानमा ससमसतको बैठक वषयमा कम्तीमा २ 
पटक वा  आवश्र्कतानसुार थप बैठक बस्न सक्नछे। 

१३.  कार्यक्रम समन्त्वर् इकाई (Programme Coordination Unit) : (१) कार्यक्रम हेने महार्ाखा प्रमखुको 
सिंर्ोजकत्वमा देहार् बमोक्षजम कार्यक्रम समन्त्वर् इकाई ससमसत रहनेछ :- 

(क) सहसक्षचव,  मन्त्रालर्                         -सिंर्ोजक 

(ख) प्रमखु, नीसत, र्ोजना, अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन र्ाखा   -सदस्र् 

(र्) प्रमखु, वैदेक्षर्क रोजर्ार व्र्वस्थापन र्ाखा    -सदस्र् 

(घ) प्रमखु, आसथयक प्रर्ासन र्ाखा     -सदस्र् 

(ङ) सनदेर्क, वैदेक्षर्क रोजर्ार ववभार्     -सदस्र् 

(च) सनदेर्क, वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडयको सक्षचवालर्    -सदस्र् 

(छ) प्रसतसनसि, कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई, सामी    -सदस्र् 

(ज) र्ाखा असिकृत, नीसत, र्ोजना, अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन र्ाखा -सदस्र् सक्षचव 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको समन्त्वर् ससमसतले आवश्र्कता बमोक्षजम बैठकमा आमन्त्रण र्नय 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको समन्त्वर् इकाईले देहार् बमोक्षजमको कार्य र्नेछ :- 

(क) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नको सनक्षम्त मन्त्रालर् मातहतका कार्ायलर्, 
कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई लर्ार्त अन्त्र् सरकारी सनकार्हरूसाँर् समन्त्वर् र 
आवश्र्क सहजीकरण र्ने, 

(ख) मन्त्रालर्को तफय बाट कार्यक्रम अन्त्तर्यत सञ् चालन भएका वक्रर्ाकलापहरूको 
स्थलर्त अनरु्मन र्री व्र्वहाररक तथा नीसतर्त सिुारका लासर् सझुाव प्रदान 
र्ने, 

(र्) कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतको बैठकको लासर् आवश्र्क तर्ारी र्ने, 
(घ) सनदेर्क ससमसतले तोकेका अन्त्र् कार्यहरू र्ने।  

१४.   प्रदेर् कार्यक्रम समन्त्वर् ससमसत (Province Programme Coordination Committee) : (१) प्रदेर् तहको 
कार्यलाई समन्त्वर् तथा अनरु्मन र्नय देहार् बमोक्षजमको प्रदेर् कार्यक्रम समन्त्वर् ससमसत रहनेछ:- 

(क) मन्त्री, प्रदेर् सरकारको श्रम तथा रोजर्ार िेर हेने मन्त्रालर्  -अध्र्ि 

(ख) प्रसतनीसि, स्वीस सरकार ववकास सहर्ोर् एसडीसी      -सह-अध्र्ि 

(र्) प्रमखु/अध्र्ि, सम्बक्षन्त्ित प्रदेर् सभरका आप्रवासी स्रोत केन्त्र रहने  

स्थानीर् तह (आलोपालो १ पटकमा र्री २ स्थानीर् तहबाट)  -सदस्र् 

(घ) प्रमखु/अध्र्ि, कार्यक्रम सञ् चालन भएका स्थानीर् तहहरु  

मध्र्ेबाट (आलोपालो र्री २ जना १ पटकमा)    -सदस्र् 

(ङ) सक्षचव, प्रदेर् सरकारको श्रम तथा रोजर्ार कार्यिेर  

भएको मन्त्रालर्       -सदस्र् 

(च) प्रसतसनसि (असिकृतस्तर), प्रदेर्को ववषर्र्त सम्बक्षन्त्ित मन्त्रालर् -सदस्र् 

(छ) प्रमखु क्षजल्ला असिकारी, प्रदेर् राजिानी भएको क्षजल्लाको  

क्षजल्ला प्रर्ासन कार्ायलर्      -सदस्र् 

(ज) प्रसतसनसि (असिकृतस्तर), प्रदेर् सरकारको श्रम तथा रोजर्ार  

िेर हेने मन्त्रालर्        -सदस्र्-सक्षचव 

(झ) प्रदेर् सिंर्ोजक, प्रदेर्क्षस्थत सामी पररर्ोजना सहर्ोर् इकाई 

(स्थार्ी आमक्षन्त्रत)      -सदस्र् 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको समन्त्वर् ससमसतले श्रम तथा रोजर्ार कार्ायलर्को प्रसतसनसि र 
प्रदेर् स्तरीर् आप्रवासी कामदार हकवहत सञ् जालका प्रसतसनसि लर्ार्त अन्त्र् सरोकारवाला सनकार् तथा 
सिंस्था र ववषर्र्त ववज्ञलाई आवश्र्कता बमोक्षजम बैठकमा आमन्त्रण र्नय सक्नछे। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको समन्त्वर् ससमसतको बैठक वषयमा २ पटक बस्नेछ  वा  
आवश्र्कता बमोक्षजम थप बैठक बस्न सक्नेछ।ससमसतको अध्र्िले तोकेको समसत, समर् र स्थानमा 
बैठक बस्नछे।बैठकको आवश्र्क तर्ारी सदस्र्-सक्षचवले र्नेछ।साथै बैठक सम्बन्त्िी कार्यववसि ससमसत 
आफैले बनाउनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोक्षजमको समन्त्वर् ससमसतको काम, कतयव्त र असिकार देहार् बमोक्षजम 
हनुेछ: 

(क) स्थानीर् तहले प्रदान र्ने सेवामा समन्त्वर् र एकरुपता ससुनक्षश् चत र्नयको लासर् 
सहजीकरण र्ने, 

(ख) कार्यक्रम  कार्ायन्त्वर्नबाट हााँससल भएका अनभुवका आिारमा प्रदेर् तहका 
वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िी नीसत, सनर्म, कानून तथा कार्यक्रम  तजुयमा साथै 
बजेट सबसनर्ोजनका लासर् सहर्ोर् र ससफाररस र्ने। 

१५.  स्थानीर् तह कार्यक्रम समन्त्वर् ससमसत (Local Government Programme Coordination Committee) 
: (१) कार्यक्रम व्र्वक्षस्थत रूपमा सञ् चालन र्नय तथा आवश्र्क सनणयर्, सहजीकरण र समन्त्वर् कार्म 
र्नयका लासर् क्षजल्लास्तरमा सनम्नानसुारको स्थानीर् तह समन्त्वर् ससमसत र्ठन हनुछे  :- 

(क) प्रमखु/अध्र्ि, आप्रवासी स्रोत केन्त्र रहने स्थानीर् तह   -प्रमखु   

(ख) प्रमखु/उपप्रमखु, अध्र्ि/उपाध्र्ि, सम्बक्षन्त्ित स्थानीर् तह         -सदस्र् 

(र्) प्रमखु प्रर्ासकीर् असिकृत, सम्वक्षन्त्ित स्थानीर् तह           -सदस्र् 

(घ) प्रसतसनसि (असिकृतस्तर), क्षजल्ला प्रर्ासन कार्यलर् र  

इलाका प्रर्ासन कार्ायलर्           -सदस्र् 

(ङ) सिंर्ोजक, ववषर्र्त ससमसत                   -सदस्र् 

(च) प्रसतसनसि, सेवा प्रदार्क सिंस्था (खररद र्ररको भएमा)           -सदस्र् 

(छ) प्रमखु, आप्रवासी स्रोत केन्त्र रहने स्थानीर् तहको श्रम तथा रोजर्ार  

हेने र्ाखा            -सदस्र्-सक्षचव 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको समन्त्वर् ससमसतले कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई (हेल्भेटास नेपाल) 
को प्रसतसनसिलाई आमक्षन्त्रत सदस्र्को रुपमा आमन्त्रण र्नेछ। साथै आप्रवासी कामदार हकवहत 
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सञ् जालका प्रसतसनसि लर्ार्त अन्त्र् सरोकारवाला सनकार् तथा सिंस्था र ववषर्र्त ववज्ञलाई आवश्र्कता 
बमोक्षजम बैठकमा आमन्त्रण र्नय सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको समन्त्वर् ससमसतको बैठक ३ मवहनामा १ पटक बस्नेछ वा 
आवश्र्कता बमोक्षजम थप बैठक बस्न सक्नेछ।ससमसतको अध्र्िले तोकेको समसत, समर् र स्थानमा 
बैठक बस्नछे। बैठक सम्बन्त्िी कार्यववसि ससमसत आफैले बनाउनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोक्षजमको समन्त्वर् ससमसतको काम, कतयव्त र असिकार देहार् बमोक्षजम 
हनुेछ :- 

(क) सम्बक्षन्त्ित क्षजल्ला सभर सिंचासलत कार्यक्रम को प्रभावकारीता असभवृवद्ध र्नय 
कार्यक्रम को अनरु्मन तथा समीिा र्री पृ्  ठपोषण प्रदान र्ने, 

(ख) कार्यक्रम सिंर्ोजकबाट स्थानीर् तहहरुमा कार्यक्रम सञ् चालनमा हनुपुने 
आवश्र्क समन्त्वर् र सहर्ोर् प्राप् त भएको ससुनक्षश् चत र्ने, 

(र्) सिंर्कु्त रुपमा सेवा प्रदार्क सिंस्था खररद र्री कार्यक्रम सञ् चालन र्ने सनणयर् 
भएको अवस्थामा सेवा प्रदार्क सिंस्था खररद र पररचालनका लासर् आवश्र्क 
सहजीकरण र्ने।   

१६. स्थनीर् तह कार्यक्रम व्र्वस्थापन ससमसत (Local Government Programme Management 

Committee) : (१) स्थानीर् तहमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नको सनक्षम्त स्थानीर् तह कार्यक्रम 
व्र्वस्थापन ससमसत रहनेछ।र्सको र्ठन देहार् बमोक्षजम हनुेछ :- 

(क) प्रमखु/अध्र्ि, स्थानीर् तह      -अध्र्ि 

(ख) उपप्रमखु/उपाध्र्ि, स्थानीर् तह     -सदस्र् 

(र्) प्रमखु प्रर्ासकीर् असिकृत, स्थानीर् तह     -सदस्र् 

(घ) प्रसतसनसि (असिकृतस्तर), क्षजल्ला प्रर्ासन कार्ायलर्/इलाका  

प्रर्ासन कार्ायलर्      -सदस्र् 

(ङ) सिंर्ोजक, ववषर्र्त ससमसत      -सदस्र्  

(च) र्ाखा प्रमखु, स्वास््र् र्ाखा      -सदस्र् 

(छ) रोजर्ार सिंर्ोजक, रोजर्ार सेवा केन्त्र     -सदस्र् 

(ज) प्रसतसनसि, सेवा प्रदार्क सिंस्था (खररद र्रेको भएमा)   -सदस्र् 

(झ) र्ाखा प्रमखु/फोकल पसयन, श्रम तथा रोजर्ार हेने र्ाखा     -सदस्र्-सक्षचव 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको व्र्वस्थापन ससमसतले कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई (हेल्भेटास नेपाल) 
को प्रसतसनसिलाई आमक्षन्त्रत सदस्र्को रुपमा आमन्त्रण र्नेछ। साथै आप्रवासी कामदार हकवहत सञ् जाल 
का प्रसतसनसि लर्ार्त अन्त्र् सरोकारवाला सनकार् तथा सिंस्था र ववषर्र्त ववज्ञलाई आवश्र्कता बमोक्षजम 
बैठकमा आमन्त्रण र्नय सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको व्र्वस्थापन ससमसतको बैठक वषयमा कक्षम्तमा ३ मवहनामा १ 
पटक बस्नेछ  वा  आवश्र्कता बमोक्षजम थप बैठक बस्न सक्नेछ।ससमसतको अध्र्िले तोकेको समसत, 

समर् र स्थानमा बैठक बस्नछे। बैठक सम्बन्त्िी कार्यववसि ससमसत आफैले बनाउनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोक्षजमको व्र्वस्थापन ससमसतको काम, कतयव्त र क्षजम्मवेारी देहार् बमोक्षजम 
हनुेछ :- 

(क) सम्बक्षन्त्ित स्थानीर् तह सभर कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नको लासर् 
आवश्र्क सहर्ोर् तथा परामर्य उपलब्ि र्राउने, 

(ख) कार्यक्रमका कार्यहरूको प्रर्सत अनरु्मन र्ने र आवश्र्क पृ्  ठपोषण उपलब्ि 
र्राउने, 

(र्) अनरु्मनबाट प्राप् त सझुाव तथा पृ्  ठपोषणलाई कार्यक्रमको प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्नको लासर् प्रर्ोर् र्ने तथा र्राउन ेप्रबन्त्ि समलाउने, 

(घ) वैदेक्षर्क रोजर्ारसाँर् सम्बक्षन्त्ित समस्र्ा तथा सवालहरुको ववषर्मा छलफल 
र्री साझा िारणा सनमायण र्ने र उक्त सवालहरुलाई सम्बोिनका लासर् स्थानीर् 
तहमा नीसत सनमायण तथा र्ोजना तजुयमा र बजेट व्र्वस्थापन प्रवक्रर्ामा 
सहजीकरण र्री कक्षम्तमा थप २ वटा वडामा कार्यक्रम ववस्तारको लासर् पहल 
र्ने, 

(ङ) सरुक्षित आप्रवासनसाँर् सम्बक्षन्त्ित ववषर्हरुमा थप सेवा प्रवाहका लासर् प्रदेर् 
सरकार र सरोकारवाला, क्षजल्ला सभरका अन्त्र् स्थानीर् तह, क्षजल्ला प्रर्ासन 
कार्ायलर् र अन्त्र् सम्बक्षन्त्ित सरोकारवालाहरुसाँर् आवश्र्क समन्त्वर् तथा 
सहजीकरण र्ने, 

(च) प्रचसलत काननु बमोक्षजमका वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िी क्षजम्मेवारीहरु पूरा र्नय 
सहर्ोर् र्ने। 

१७.  कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई (Programme Support Unit) : (१) तीनवटै तहका  सरकारबाट सञ् चासलत 
सामी कार्यक्रमको र्णुस्तरीर् तथा प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नको लासर् सनरन्त्तर प्रववसिक सहर्ोर् प्रदान र्नय 
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हेल्भेटास स्वीस इन्त्टरकोअपरेर्न नेपालको व्र्वस्थापनमा कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई रहनेछ।र्ो इकाईको 
कार्ायलर् काठमाडौं र प्रदेर्स्तरमा रहनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोक्षजमको इकाईको भसूमका तथा क्षजम्मेवारी देहार् बमोक्षजम हनुेछ :- 

(क) प्रदेर् सरकार र स्थानीर् तहलाई सरुक्षित आप्रवासन कार्यक्रम प्रभावकारी 
रुपमा कार्ायन्त्वर्न र्नय तथा वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िी नीसत, कानून र र्ोजना 
तजुयमा तथा कार्ायन्त्वर्न र्नय आवश्र्क प्राववसिक र ववज्ञ सेवा तथा सहर्ोर् 
उपलब्ि र्राउने, 

(ख) मन्त्रालर्लाई वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िी नीसत तजुयमा, ववश्लषेण, अध्र्र्न, 

अनसुन्त्िान आदद कार्यमा आवश्र्कता अनसुार प्राववसिक सहार्ता उपलब्ि 
र्राउने, 

(र्) वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडयसाँर् राक्ष् िर् आप्रवासी स्रोत केन्त्रको सञ् चालन तथा 
सवलीकरण, सीप ववकास, सूचना सामग्री तथा कार्यक्रम  सञ् चालन सम्बन्त्िी 
कार्यमा सहर्ोर् र सहकार्य र्ने, 

(घ) काननुी सहार्ता, उद्धार सहर्ोर्, ववत्तीर् सािरता, मनोसामाक्षजक परामर्य सेवा, 
आम सञ् चार र अध्र्र्न तथा अनसुन्त्िानका लासर् राक्ष् िर् साझेदार सिंस्था  
व्र्वस्थापन र पररचालन र्ने, 

(ङ) वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडय माफय त प्रदान र्ररने सीपमलुक तालीमलाई र्णुस्तरीर् 
बनाउन आवश्र्कता अनसुार प्राववसिक सहर्ोर् उपलब्ि र्राउने,  

(च) सीप तालीम सञ् चालन र्नय तालीम प्रदार्क सिंस्था खररद र्री पररचालन र्ने, 
(छ) समग्र कार्यक्रमको र्णुस्तर वृवद्धमा सहर्ोर् र्ने।साथै कार्यक्रमका मखु्र् 

वक्रर्ाकलापहरु  सञ् चालनका लासर् आवश्र्क सनदेक्षर्का तथा मापदण्डहरु 
तर्ारी र्नय सहर्ोर् र्ने,  

(ज) आप्रवासी कामदारको असिकार रिाका सम्बन्त्िमा सनरन्त्तर पृ्  ठपोषण प्रदान 
र्ने र तीन ैतहका सरकारसाँर् वैदेक्षर्क रोजर्ारी व्र्वस्थापनका िेरमा िमता 
असभवृवद्धमा सहकार्य र्ने,  

(झ) मन्त्रालर् र स्वीस सरकार ववकास सहर्ोर् एसडीसी साँर्को समन्त्वर्मा वावषयक 
कार्यर्ोजना तथा बजेट तर्ार र्री कार्यक्रम  सनदेर्क ससमसतमा स्वीकृसतको 
लासर् पेर् र्ने, 

(ञ) कार्यक्रमको बजेट, खचय तथा प्रर्सत प्रसतवदेनलाई अद्यावसिक र्ने, 
(ट) कार्यक्रमको सनर्समत अनरु्मन र्री पृ्  ठपोषण प्रदान र्ने,   
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(ठ) प्रर्सत प्रसतवदेनहरु तर्ार र्नय सम्बक्षन्त्ित स्थानीर् तहसाँर् सहकार्य  र्ने र 
प्रसतवदेन एकीकृत तथा ववश्लषेण र्री सम्बक्षन्त्ित सनकार्मा पेर् र्ने, 

(ड) कार्यक्रम  सनदेर्क ससमसतबाट प्राप् त सनदेर्नहरु कार्ायन्त्वर्न र्ने र्राउने, 
(ढ) कार्यक्रम साँर् सम्वक्षन्त्ित कमयचारी तथा पदासिकारीको िमता असभवृवद्ध र्ने,  

(ण) स्थानीर् तहले सेवा प्रदार्क सिंस्था माफय त कार्यक्रम सञ् चालन र्रेको अवस्थामा 
सेवा प्रदार्क सिंस्थाबाट सञ् चालन भएका कार्यक्रमको सनर्समत रुपमा अनरु्मन 
र्री र्णुस्तर वृवद्धको लासर् सझुाव तथा सल्लाह प्रदान र्ने र सो को जानकारी 
स्थानीर् तहलाई ददन।े 

(३) मासथ उल्लेक्षखत क्षजम्मवेारीहरु पूरा र्नय सिंघीर् तहमा कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई र  सो 
अन्त्तर्यत प्रदेर् स्तरीर् कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईहरु रहनछेन।् र्सका असतररक्त कार्यक्रमका मखु्र् सेवा 
तथा वक्रर्ाकलापहरुमा ववर्षेज्ञ सहर्ोर् उपलब्ि र्राउने र्री कार्यक्रम  सहर्ोर् इकाईले राक्ष् िर् 
साझेदार सिंस्था आवश्र्कता अनसुार पररचालन र्नेछ। 

१८.  प्रदेर् तह कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई (Province Level Programme Support Unit) : (१) प्रदेर् तहमा  
कार्यक्रमका लक्ष्र्हरु पूरा र्नय स्थानीर् तथा प्रदेर् सरकारलाई प्राववसिक सहर्ोर् प्रदान र्नय कार्यक्रम  
सहर्ोर् इकाई काठमाडौं मातहत रहने र्री प्रदेर् १, मिेर् प्रदेर्, बार्मती प्रदेर् र र्ण्डकी प्रदेर्मा 
प्रदेर् स्तरीर् कार्यक्रम  सहर्ोर् इकाई रहनेछन।् लकु्षम्बनी प्रदेर्, कणायली प्रदेर् र सदुरुपक्षश् चम प्रदेर्का 
लासर् एउटा कार्यक्रम  सहर्ोर् इकाई कार्ायलर् रहनेछ। बार्मती प्रदेर्को प्रदेर् स्तरीर् कार्ायलर्को 
भसूमका कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई काठमाडौंमा रहनेछ। 

(2) प्रदेर् तह कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईका क्षजम्मवेारीहरु देहार् अनसुार रहनेछन ्:- 

(क) प्रदेर् सरकारलाई वैदेक्षर्क रोजर्ारका सवालमा नीसत तथा कानून सनमायण, 

कार्यक्रम तजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, अनरु्मन तथा स्थानीर् तहहरुसाँर्को समन्त्वर् 
वृवद्ध र्नय प्राववसिक सहर्ोर् र सहजीकरण र्ने,  

(ख) प्रदेर् सभरका स्थानीर् तहहरुमा सञ् चासलत कार्यक्रमका सम्पूणय 
वक्रर्ाकलापहरुको र्णुस्तर ववृद्ध र्नय प्राववसिक सहर्ोर् प्रदान र्ने।सोका लासर् 
प्रदेर् अन्त्तर्यत दईु देक्षख तीन क्षजल्लाहरु हेने र्री कार्यक्रम असिकृतहरु 
पररचालन हनुेछन ्र सनम्नानसुारको प्राववसिक सहर्ोर् उपलब्ि र्राउनछेन ्:-   

(१) स्थानीर् तहलाई सरुक्षित वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िी नीसत, कानून तथा 
कार्यक्रम तजुयमा र्री कार्ायन्त्वर्न र्नय आवश्र्क प्राववसिक सहर्ोर् 
र्ने, 
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(२) स्थानीर् तह स्वर्िंले कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको लासर् सनर्कु्षक्त र्री 
पररचालन र्रेका कमयचारीहरु वा स्थानीर् सेवा प्रदार्क सिंस्था माफय त 
व्र्वस्थापन र्रेका कार्यक्रमका कमयचारीहरुको आिारभतू िमता 
असभवृवद्ध र्नय प्राववसिक सहर्ोर् र्ने, 

(३) कार्यक्रमको वावषयक कार्यर्ोजना तथा प्रसतवदेन तर्ार र्नय सहर्ोर् र्ने, 
(४) स्थानीर् तह कार्यक्रम  समन्त्वर्/व्र्वस्थापन ससमसतको बैठकका लासर् 

आवश्र्क सहर्ोर् र्ने, 
(५) आफ्नो कार्य िेरसभर सञ् चालन र्नुयपने कार्यक्रमका वक्रर्ाकलापहरु 

समर्मा नै सञ् चालन र्नय पहल र्ने, 
(६) कार्यक्रमका वक्रर्ाकलापहरु र्णुस्तरीर् सञ् चालनमा सहर्ोर्, अनरु्मन 

तथा पृ्  ठपोषण र्ने, 
(७) कार्यक्रमका कमयचारी तथा सेवा प्रदार्क सिंस्था छनौट र्नुयपने भएमा 

स्थानीर् तहलाई आवश्र्क प्राववसिक सहर्ोर् र्ने, 
(८) कार्यक्रमको आवसिक प्रर्सत समीिा बैठक, सिंर्कु्त अनरु्मन, प्रसतवदेन 

तर्ारी आदद कार्यमा सहजीकरण एवम ्प्राववसिक सहर्ोर् प्रदान र्ने, 
(९) तोवकए बमोक्षजमका सनकार्मा सनर्समत प्रसतवदेन पेर् र्ने, 
(१०) श्रम तथा रोजर्ार कार्ायलर्हरुसाँर् आवश्र्क समन्त्वर् र्ने, 
(११) राक्ष् िर् साझेदार सिंस्थाका सम्बक्षन्त्ित कमयचारीहरुलाई प्रदेर् तथा 

स्थानीर् तहमा समन्त्वर्को लासर् आवश्र्क सहर्ोर् र्ने। 

१९.  अन्त्र् सिंस्थार्त व्र्वस्था  : (१) कार्यक्रम सञ् चालन तथा व्र्वस्थापनका सनक्षम्त मन्त्रालर्को भसूमका र 
क्षजम्मेवारी देहार् बमोक्षजम हनुेछ :- 

(क) प्रदेर् सरकार, स्थानीर् तह र सरोकारवाला सनकार्बीच समन्त्वर् र्ने, 
(ख) कार्यक्रमको बावषयक बजेट तजुयमा र कार्ायन्त्वर्नमा सहजीकरण र्ने, 
(र्) कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोक्षजम कार्यक्रम लार् ुभएका मध्र् २३ 

क्षजल्लाका ९६ स्थानीर् तहहरूमा सरकारको तफय बाट आवश्र्क बजेटको 
ब्र्वस्था समलाउन,े 

(घ) सञ् चासलत कार्यक्रम को सनर्समत अनरु्मन तथा सपुरीवेिण र्री सिुारका 
लासर् सनदेर्न ददने, 
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(ङ) कार्यक्रमको कार्य प्रर्सतको सनर्समत समीिा र नीसतर्त सनणयर् कार्ायन्त्वर्नमा 
सहजीकरण र्ने,  

(च) मन्त्रालर्मा कार्यक्रम सम्पकय  सक्षचवालर् स्थापना र्री सम्पकय  व्र्क्षक्त तोक्ने। 

(१) स्वीस सरकार र नेपाल सरकारबीच दईु पिीर् सम्झौता बमोक्षजम कार्यक्रमको प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्नमा स्वीस सरकार ववकास सहर्ोर् (एसडीसी) को देहार् बमोक्षजमको भसूमका तथा क्षजम्मवेारी 
रहनेछ :-  

(क) कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न सम्बद्ध सनकार्हरु र अन्त्र्  सरोकारवाला पिहरूसाँर् 
नीसतर्त परामर्य र समन्त्वर् र्ने,  

(ख) कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतको सह-अध्र्िको रूपमा र आवश्र्कता अनसुार 
प्रदेर् तथा स्थानीर् तह कार्यक्रम समन्त्वर् ससमसतहरूमा सहभासर्ता जनाउने, 

(र्) सामी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नको लासर् प्राववसिक सहर्ोर् प्रदान 
र्नय सिंस्था छनौट/खररद तथा सम्झौता र्री क्षजम्मवेारी प्रदान र्ने, 

(घ) आवश्र्कता अनसुार कार्यक्रम सञ् चालन र प्रभावकाररताका लासर् ववज्ञको सेवा 
लर्ार्त अन्त्र् सहर्ोर् प्रदान र्ने, 

(ङ) कार्यक्रम  दस्तावेजमा प्राविान भए बमोक्षजम कार्यक्रमको मूल्र्ाङ्कनको लासर् 
आसथयक र प्राववसिक सहर्ोर् ससुनक्षिता र्री मूल्र्ाङ्कनको व्र्वस्थापन र्ने, 

(च) र्स कार्यक्रमसाँर् सम्बक्षन्त्ित अन्त्र् कार्यक्रमसाँर् प्रभावकारी सहकार्यको लासर् 
आवश्र्क सहजीकरण र्ने,  

(छ) कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोक्षजम कार्यक्रमको प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्नका लसर् समर्मा बजेट उपलब्ि र्राउन।े 

(३) र्स कार्यक्रम सञ् चालनको सनक्षम्त वैदेक्षर्क रोजर्ार ववभार्को देहार् बमोक्षजमको भसूमका 
तथा क्षजम्मवेारी हनुेछ :- 

(क) आवश्र्कता अनरुूप वैदेक्षर्क रोजर्ार सूचना व्र्वस्थापन प्रणालीलाई 
अद्यावसिक र्री प्रदेर् तथा स्थानीर् तहमा ववस्तारको लासर् पहल र्ने, 

(ख) उजरुी तथा र्नुासो व्र्वस्थापनलाई बढी प्रभावकारी बनाई सेवालाई ववकेक्षन्त्रत 
र्ने, 

(र्) स्थानीर् तथा प्रदेर् स्तरमा हनु ेनीसत सनमायणका कार्यहरुमा आवश्र्कता अनसुार 
सहर्ोर् र्ने, 
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(घ) सामी कार्यक्रम अन्त्तर्यत ववसभन्न तहमा सहजीकरणका लासर् प्राप् त वैदेक्षर्क 
रोजर्ारसाँर् सम्बक्षन्त्ित समस्र्ाहरुको सम्बोिनको लासर् सहर्ोर् र्ने।साथै 
प्राप् त ससकाईहरुको आिारमा नीसतर्त सिुारका लासर् आवश्र्क पहल र्ने, 

(ङ) वैदेक्षर्क रोजर्ार ववभार्ले प्रदान र्ने काननुी सेवालाई प्रभावकारी रुपमा प्रवाह 
र्नय सामी कार्यक्रम अन्त्तर्यत पररचालन भएको सम्बक्षन्त्ित राक्ष् िर् साझेदार 
सिंस्थालाई सहजीकरण र सहर्ोर् र्ने। 

(४) र्स कार्यक्रम सञ् चालनको सनक्षम्त पररर्ोजना सञ् चालन भएका क्षजल्लाको क्षजल्ला प्रर्ासन 
कार्ायलर्को देहार् बमोक्षजमको भसूमका तथा क्षजम्मवेारी हनुेछ :- 

(क) क्षजल्ला प्रर्ासन कार्ायलर्मा राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीहरुलाई वैदेक्षर्क 
रोजर्ारी सम्बन्त्िी सूचना तथा परामर्य सेवा उपलब्ि र्राउनका लासर् क्षजल्ला 
प्रर्ासन कार्ायलर् र इलाका प्रर्ासन कार्ायलर्को हाता सभर आप्रवासी स्रोत 
केन्त्र/उपकेन्त्र सञ् चालनका लासर् उपर्कु्त स्थान तथा कार्य वातावरण उपलब्ि 
र्राउने। 

(ख) ऐनले प्रदान र्रेको भसूमका अनसुार वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िी उजरुीहरु उपर 
सनर्मानसुार प्रवक्रर्ा अर्ाडी बढाउने तथा आप्रवासी स्रोत केन्त्रको सेवालाई 
थप प्रभावकारी बनाउन सहर्ोर् तथा पृ्  ठपोषण र्ने। 

(५) र्स कार्यक्रम सञ् चालनको सनक्षम्त वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडयको देहार् बमोक्षजमको भसूमका तथा 
क्षजम्मेवारी हनुछे :- 

(क) स्थानीर् तहमा सञ् चालन हनुे आप्रवासी स्रोत केन्त्र/उप केन्त्रहरूलाई राक्ष् िर् 
आप्रवासी स्रोत केन्त्रको तफय बाट आवश्र्क सूचना सामाग्री, सनदेक्षर्का, कार्यववसि 
र मापदण्ड उपलब्ि र्राउने, 

(ख) सामी कार्यक्रमको लासर् एक जना आप्रवासी स्रोत केन्त्र र एक जना सीप 
तालीमका लासर् सम्पकय  व्र्क्षक्त तोक्न ेर क्षजम्मवेारी प्रदान र्ने, 

(र्) कार्यक्रम  दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोक्षजम र्ण्डकी प्रदेर्का लासर् दईु जना 
र लकु्षम्बनी प्रदेर्, कणायली प्रदेर् र सदूुरपक्षिम प्रदेर्का लासर् दईु जना र्री 
जम्मा चार जना कार्यक्रम  असिकृतको व्र्वस्था र्ने, 

(घ) कार्यक्रम  दस्तावजेमा उल्लेख भए बमोक्षजम नेपाल सरकारले बजेट व्र्वस्थापन 
र्ने र्री कार्यक्रम  लार् ुतथा ववस्तार भएका स्थानीर् तहमा कार्यक्रम सहर्ोर् 
इकाईको सहर्ोर्मा कार्यक्रमको र्णुस्तर ससुनक्षश् चत र्ने, 
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(ङ) वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडयबाट प्रदान हनु ेआसथयक सहार्ता लर्ार्तका सेवाहरु 
स्थानीर् तह तथा प्रदेर् तहबाट प्रदान र्नयका लासर् सम्बक्षन्त्ित स्थानीर् तहहरु 
र आप्रवासी स्रोत केन्त्रहरुको िमता असभबवृद्ध र सहजीकरण र्ने, 

(च) स्थानीर् तह माफय त सञ् चासलत आप्रवासी श्रोत केन्त्रहरुलाई सूक्षचकरणको लासर्  
सहजीकरण साथै सञ् चालनको लासर् आवश्र्क उपलब्ि र्राउने, 

(छ) र्न्त्तव्र् मलुकुमा अप् यारोमा परेका कामदारहरुको समस्र्ा समािानमा 
सहजीकरणको लासर् सामी कार्यक्रम अन्त्तर्यत पररचालन भएको सम्बक्षन्त्ित 
राक्ष् िर् साझेदार सिंस्थालाई सहजीकरण र सहर्ोर् र्ने। 

(६) कार्यक्रम सञ् चालनको सनक्षम्त पररर्ोजना सञ् चालन भएका प्रदेर्को श्रम तथा रोजर्ार हेने 
मन्त्रालर्ले देहार् बमोक्षजमको भसूमका तथा क्षजम्मेवारी हनुेछ :- 

(क) वैदेक्षर्क रोजर्ारीलाई सरुक्षित, व्र्वक्षस्थत, मर्ायददत र उपलक्षब्िमलुक बनाउन 
प्रदेर् सरकारको भसूमका र क्षजम्मेवारीलाई प्रदेर्को श्रम तथा रोजर्ार सम्बन्त्िी 
नीसतमा समावेर् र्नय आवश्र्क पहल र्ने। साथै आवश्र्क कार्यववसिहरु सनमायण 
र्री कार्ायन्त्वर्न र्ने, 

(ख) प्रदेर् स्तरीर् कार्यक्रम समन्त्वर् ससमसतको अध्र्िता र्री तोवकएको क्षजम्मवेारी 
बहन र्ने, 

(र्) प्रदेर् सरकारको बावषयक नीसत तथा कार्यक्रममा वैदेक्षर्क रोजर्ारी सम्बन्त्िी 
कार्यक्रमहरु समावेर् र्री स्थानीर् तहहरुसाँर्को सहकार्यमा कार्ायन्त्वर्न र्नय 
पहल र्ने, 

(घ) प्रदेर् सभर सञ् चासलत वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िीको कार्यक्रमहरुको अनरु्मन 
र्ने।साथै सिंघीर् सरकार र स्थानीर् तहसाँर् समन्त्वर् र्री कार्यक्रम हरुलाई 
प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्त्वर्नको लासर् पृ्  ठपोषण प्रदान र्ने, 

(ङ) सामी कार्यक्रम अन्त्तर्यत प्राप् त र्सतय अनदुान र साझेदारी र्रेको रकमलाई 
आप्रवासी स्रोत केन्त्र सञ् चालन लर्ार्त तोवकएको उद्देश्र् अनसुार कार्यक्रमहरु 
सनमायण र्री कार्ायन्त्वर्न र्ने।साथै सो को भौसतक तथा आसथयक प्रर्सत प्रसतवदेन 
तोवकएको ढााँचामा सम्बक्षन्त्ित सनकार्मा पेर् र्ने। 

(७) पररर्ोजना सञ् चालन भएको स्थानीर् तहको भसूमका तथा क्षजम्मेवारी देहार् बमोक्षजम हनुेछ:-  

(क) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न र्ने।साथै स्थानीर् तह कार्यक्रम समन्त्वर् 
तथा व्र्वस्थापन ससमसतमा तोवकएको क्षजम्मवेारी सनवायह र्ने, 
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(ख) कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको लासर् आवश्र्क जनर्क्षक्त व्र्वस्था र्री कार्यक्रम 
सहर्ोर् इकाईसाँर्को सहकार्यमा कमयचारीहरुको िमता असभवृवद्ध र्री पररचालन 
र्ने, 

(र्) र्दद सेवा प्रदार्क सिंस्था माफय त कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न र्ने सनणयर् भएमा 
स्थानीर् तहहरुको समन्त्वर्मा सनर्मानसुार स्थानीर् सेवा प्रदार्क सिंस्थाको सेवा 
खररद र्री पररचालन र्ने, 

(घ) सामी कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई अन्त्तर्यतका प्राववसिक सहर्ोर् उपलब्ि र्राउन े
कमयचारीहरूसाँर् समन्त्वर् र्री कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्त्वर्नको साथै 
र्णुस्तर वृवद्ध र्ने, 

(ङ) कार्यक्रम अन्त्तर्यत सञ् चासलत वक्रर्कलापहरुको सनर्समत अनरु्मन र्री 
आवश्र्क सिुार र्ने, 

(च) तोवकएको ढााँचा बमोक्षजम आवसिक प्रसतवेदन तर्ार र्री सम्बक्षन्त्ित सनकार्मा 
प्रसतवदेन र्ने, 

(छ) कार्यक्रमको लासर् प्राप् त बजेट प्रचसलत कानून अनसुार खचय र्ने र लेखा 
पररिण र्ने र्राउने,  

(ज) वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िी त्र्ािंकहरु आवसिक रुपमा अद्यावसिक र्ने, 
(झ) सरुक्षित वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िी नीसत तथा कार्यववसि सनमायण र्री कार्ायन्त्वर्न 

र्ने।साथै सम्बक्षन्त्ित स्थानीर् तहको सिंर्ठसनक सिंरचनामा श्रम तथा रोजर्ारको 
िेर हेने र्री र्ाखा तथा उप र्ाखाको व्र्वस्था र्ने र सम्बक्षन्त्ित कमयचारीलाई 
सम्पकय  व्र्क्षक्त तोक्ने, 

(ञ) वावषयक तथा आवसिक र्ोजना  प्रवक्रर्ामा सरुक्षित वैदेक्षर्क रोजर्ारको 
ववषर्लाई प्राथसमकतामा राखी कार्यक्रम तथा बजेट साजेदारी र्री कक्षम्तमा 
थप २ वटा वडामा कार्यक्रम ववस्तार र्ने।साथै कार्यक्रमको ववस्तारको लासर् 
प्रदेर् सरकार एविं अन्त्र् सनकार्हरुसाँर् समन्त्वर् तथा सहकार्य र्ने, 

(ट) स्थानीर् तह मातहत सञ् चालनमा रहेका आप्रवासी स्रोत केन्त्र र उपकेन्त्रलाई 
वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडयको सक्षचवालर्मा सूचीकृत र्ने, 

(ठ) “स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४” ले वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िी 
सनदेक्षर्त र्रेका कार्यहरूको कार्ायन्त्वर्न तथा व्र्वस्थापन र्ने। 
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२०. राक्ष् िर् साझेदार सिंस्थाहरु : (१) कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले सीप तालीम, काननुी सहार्ता, उद्धार सहर्ोर्, 

ववत्तीर् सािरता, मनोसामाक्षजक परामर्य सेवा, आम सिंचार र अध्र्र्न तथा अनसुन्त्िानका लासर् राक्ष् िर् 
साझेदार सिंस्था तथा परामर्यदाता व्र्वस्थापन र्री पररचालन र्नेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोक्षजम छनौट तथा खररद भएका साझेदार सिंस्था तथा 
परामसयदाताको देहार् बमोक्षजमको भसूमका तथा क्षजम्मवेारी हनुेछ :-  

(क) कार्यक्रम  सहर्ोर् इकाईलाई आवश्र्कता अनसुारको ववर्ेषज्ञता सहर्ोर् 
उपलब्ि र्राउने, 

(ख) मनोसामाक्षजक परामर्यकताय र  ववत्तीर् सािरता सहजकताय छनौट लर्ार्तका 
कार्यमा स्थानीर् तह (स्थानीर् सेवा प्रदार्क सिंस्था छनौट भएको अवस्थामा) 
लाई आवश्र्क प्राववसिक सहर्ोर् र्ने, 

(र्) मनोसामाक्षजक परामर्य, ववत्तीर् सािरता कार्यक्रम सञ् चालनको लासर् पायक्रम, 

पाय सामग्री र अन्त्र् आवश्र्क वववरणहरु तर्ार पारी उपलब्ि र्राउने।साथै 
कमयचारीको िमता असभवृवद्धको र्ोजना बनाउने र तालीम सामग्रीहरु तर्ार 
पाने, 

(घ) कार्यक्रममा सिंलग्न जनर्क्षक्तको तोवकए अनसुारको िमता असभवृवद्धका लासर् 
तालीम तथा अनकु्षर्िण उपलब्ि र्राउने,  

(ङ) मनोसामाक्षजक परामर्यकताय तथा ववत्तीर् सािरता सहजकतायको कामको 
मूल्र्ाङ्कन तथा पृ्  ठपोषण प्रदान र्ने, 

(च) समस्र्ामा परेका कामदार तथा उनका पररवारलाई काननुी परामर्य तथा 
सहजीकरणका लासर् ववज्ञ सेवा उपलब्ि र्राउन ेसाथै कामदारको सिंरिण, 

िसतपूसतय तथा उद्धारमा सहर्ोर् र सहजीकरण  र्ने, 
(छ) स्थानीर् तहलाई िेरर्त (मनोसमाक्षजक परामर्य, ववत्तीर् सािरता) वावषयक तथा 

आवसिक र्ोजना एवम ्कार्यक्रम तर्ार र्री कार्ायन्त्वर्नका लासर् प्राववसिक 
सहर्ोर् र्ने, 

(ज) वैदेक्षर्क रोजर्ारको सेवाहरुलाई ददर्ो रुपमा सञ् चालनको लासर् सम्बक्षन्त्ित 
सनकार्हरुसाँर् समन्त्वर् र सहकार्य र्री आवश्र्कता अनसुार ववज्ञ सेवा उपलब्ि 
र्राउने, 

(झ) सम्झौता अनसुार प्रसतवदेन तर्ार र्री सामी कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईलाई 
उपलब्ि र्राउने, 
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(ञ) राक्ष् िर् सेवा प्रदार्क सिंस्थाको थप क्षजम्मवेारीहरु सामी कार्यक्रम सहर्ोर् 
इकाईसाँर् भएको सम्झौता बमोक्षजम हनुेछ। 

 

२१.   आप्रवासी हकवहत सञ् जाल र्ठन : (१) वैदेक्षर्क रोजर्ारमा कार्यरत कामदारका पररवारका सदस्र् तथा 
वैदेक्षर्क रोजर्ारबाट स्वदेर् फकेका व्र्क्षक्तहरुको सवक्रर्ता तथा उनीहरुको नेततृ्वमा स्थानीर् तहमा 
सञ् जालहरु र्ठन र्ने कार्यमा कार्यक्रमले सहर्ोर् र्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बसमक्षजमको सञ् जालहरु सम्बक्षन्त्ित स्थानीर् तहमा सनर्मानसुार असभलेखीकरण 
हनुेछन ्र वैदेक्षर्क रोजर्ारका त्र्ािंक सिंकलन, व्र्वस्थापन, सूचना प्रवाह, आर् आजयनका वक्रर्ाकलाप 
सञ् चालन, ठर्ी न्त्रू्नीकरण, कामदार तथा पररवारका सदस्र्हरुको हकवहत लर्ार्तका कार्यमा स्थानीर् 
तथा प्रदेर् सरकार र अन्त्र् सहर्ोर्ी सनकार्हरुसाँर् समन्त्वर् तथा सहकार्य र्नुयका असतररक्त वैदेक्षर्क 
रोजर्ारीलाई व्र्वक्षस्थत र्नय स्थानीर् तहको नीसत, र्ोजना तथा कार्यक्रम बनाउन समते सहर्ोर् र्नेछन।् 

२२.  स्थानीर् सहकारी सिंस्था : वैदेक्षर्क रोजर्ारसाँर् सम्बक्षन्त्ित व्र्क्षक्तहरुलाई बचत र्ने बानीको ववकास र्री 
आर्अजयनमा सहर्ोर् र्नय तथा रोजर्ारी ससजयना र्नय स्थानीर् सहकारीहरुसाँर् सहकार्य र्नय सक्नेछ। 

२३. रोजर्ार सेवा केन्त्र : स्थानीर् तहमा स्थापना भएको रोजर्ार सेवा केन्त्रले वैदेक्षर्क रोजर्ारीको िेरमा 
सूचना प्रवाह,  सीप तालीम र कानूनी सेवामा सहजीकरण र्नयका साथै वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडयबाट प्रदान 
र्ररने आसथयक सहार्ता लर्ार्तको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र्नेछ र र्स ववषर्मा आप्रावसी स्रोत 
केन्त्रसाँर् समन्त्वर् तथा सहकार्य र्नेछ। 

पररच्छेद-५ 
कार्यक्रमका मखु्र् वक्रर्ाकलाप 

 

२४.  सूचना तथा परामर्य : (१) सरुक्षित वैदेक्षर्क रोजर्ारसाँर् सम्बक्षन्त्ित सेवाग्राहीलाई सूचना तथा परामर्य 
सेवा प्रदान र्नय आप्रवासी स्रोत केन्त्र/उपकेन्त्र स्थापना तथा सञ् चालन र्ररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको आप्रवासी स्रोत केन्त्र/उपकेन्त्रको व्र्वस्थापन तथा सञ् चालनका 
आिार र सूचकहरु “आप्रवासी स्रोत केन्त्र (सञ् चालन तथा व्र्वस्थापन) कार्यववसि, २०७८” बमोक्षजम 
हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम सञ् चालन हनु ेआप्रवासी स्रोत केन्त्र क्षजल्ला प्रर्ासन कार्ायलर् 
पररसर र उपकेन्त्र ईलाका प्रर्ासन कार्ायलर्को पररसरमा रहनेछ। 
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(४) आप्रवासी स्रोत केन्त्र व्र्वस्थापनका लासर् सम्बक्षन्त्ित स्थानीर् तहले आफ्न ै बजेटमा 
आवश्र्क कमयचारी सनर्कु्षक्त र्नय सक्नेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोक्षजम आप्रवासी स्रोत केन्त्र/उपकेन्त्र सञ् चालनका लासर् आिारभतू पूवायिार 
अनसूुची-२ मा उल्लेख भए बमोक्षजम हनुेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोक्षजम आप्रवासी स्रोत केन्त्र/उपकेन्त्रले देहार् बमोक्षजमको सेवा प्रवाह 
र्नेछ :- 

(क) सरुक्षित वैदेक्षर्क रोजर्ारी सम्बन्त्िी सूचना तथा परामर्य सेवा उपलब्ि 
र्राउने, 

(ख) सनिःर्लु्क सीप तालीमको लासर् जानकारी तथा ससफाररस र्ने, 
(र्) वैदेक्षर्क रोजर्ारको क्रममा ठर्ी तथा समस्र्ामा परेका व्र्क्षक्त तथा 

सतनका पररवारहरुलाई कानूनी उपचारको लासर् सहजीकरण र्ने, 
(घ) समदुार् स्तरमा खवटएका कमयचारी तथा स्वर्िंसेवकहरुलाई अद्यावसिक 

सूचना, जानकारीहरु प्रदान र्ने र उनीहरुको िमता असभवृवद्धमा 
सहजीकरण र्ने, 

(ङ) आप्रवासी स्रोत केन्त्र/उपकेन्त्र माफय त प्रवाह भएको सेवाहरुको वववरण 
अद्यावसिक राख् ने, 

(च) वैदेक्षर्क रोजर्ार सम्बन्त्िी स्थानीर् तहमा देक्षखएका समस्र्ा र 
उपलक्षब्िको वववरण तर्ार पारी तोवकएको सनकार्मा पठाउन,े 

(छ) रोजर्ार सेवा केन्त्रसाँर् श्रम र रोजर्ारीको सम्बन्त्िमा समन्त्वर् तथा 
सहकार्य र्ने, 

(ज) वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडयको सक्षचवालर्बाट प्रदान र्ररने आसथयक सहार्ता 
तथा कल्र्ाणकारी सेवा सम्बन्त्िमा सूचना प्रदान र्ने तथा सहजीकरण 
र्ने, 

(झ) राक्ष् िर् साझेदार सिंस्था तथा राक्ष् िर् आप्रवासी स्रोत केन्त्रसाँर् आवश्र्क 
समन्त्वर् र्री सरुक्षित वैदेक्षर्क रोजर्ारी सम्बन्त्िी अद्यावसिक सूचना 
सामग्री ववकास तथा ववतरण र्नुयका साथै समस्र्ाहरुमा सहजीकरण 
र्ने,  
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(ञ) वैदेक्षर्क रोजर्ारीबाट स्वदेर् फवकय एका व्र्क्षक्तलाई सामाक्षजक तथा 
आसथयक पनुिःएकीकरण सम्बन्त्िी सूचना प्रदान र सो साँर् सम्बक्षन्त्ित 
सनकार् तथा कार्यक्रममा ससफाररस र्ने। 

२५.   समदुार् असभमखुीकरण कार्यक्रम : (१) उल्लेख्र् सिंख्र्ामा वैदेक्षर्क रोजर्ारीमा र्एको स्थान,  
सीमान्त्तकृत समदुार् लर्ार्त ववसभन्न पेर्ा तथा िेरका व्र्क्षक्तहरूलाई लक्षित र्री वैदेक्षर्क रोजर्ारीको 
ववववि पिमा सचेतना ववस्तारका कार्यक्रमहरु जस्तैिः र् र्ाली, सडक नाटक, स्थानीर् मलेाहरुमा सूचना 
स्टल राख् ने, समदुार् असभमखुीकरण, र्हन असभमखुीकरण, छलफल तथा परामर्य, िमता ववकास तालीम 
आदद सञ् चालन र्ररने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम सञ् चालन हनु ेसमदुार् असभमखुीकरणका लासर् कार्यक्रम सहर्ोर् 
इकाईले आवश्र्क समन्त्वर् र सहजीकरण र्नेछ। 

२६. ररटनी स्वर्िंसेवक पररचालन : (१) वैदेक्षर्क रोजर्ारीमा जान चाहने व्र्क्षक्त तथा सतनका पररवारलाई 
सूचना प्रदान र्नय वैदेक्षर्क रोजर्ारीबाट फकेका व्र्क्षक्तहरुलाई ररटनी स्वर्िंसेवकको रूपमा  पररचालन 
र्ररनेछ। 

(२) कार्यक्रम सञ् चालन हनु ेसबै स्थानीर् तहमा कक्षम्तमा ३ जनाका दरले ररटनी स्वर्िंसेवक 
पररचालन र्ररनेछ। 

(३) ररटनी स्वर्िंसेवकले एक मवहनामा कक्षम्तमा १५ ददन आफ्नो कार्यिेरको समदुार्स्तरमा 
वैदेक्षर्क रोजर्ारी सम्बन्त्िी सूचना, जानकारी तथा अनभुव आदान प्रदान र्नेछन।् 

(४) सम्बक्षन्त्ित स्थानीर् तहले थप ररटनी स्वर्िंसेवक सनर्कु्ती एविं पररचालन र्री कार्यक्रमको 
दार्रालाई थप ववस्तार र्नय पहल र्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम पररचालन भएका ररटनी स्वर्िंसेवकहरुको ररटनी सनर्कु्षक्त प्रवक्रर्ा, 
कार्यर्तय तर्ारी, पररचालन र िमता ववकासमा कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले सहर्ोर् तथा सहजीकरण 
र्नेछ। 

२७. सामाक्षजक असभर्न्त्ता तथा सिंचारमाध्र्मको पररचालन : स्थानीर् सामाक्षजक असभर्न्त्ता र सिंचारकमीलाई 
वैदेक्षर्क रोजर्ारी सम्बन्त्िमा आिारभतू तालीम प्रदान र्री आप्रवासन असभर्न्त्ता (Champion 

Mobilization) को रूपमा पररचालन र्ररनेछ।साथै स्थानीर् स्तरमा सरुक्षित वैदेक्षर्क रोजर्ारी सम्बन्त्िी  
सूचना  प्रवाह र्नय सञ् चार माध्र्मको पररचालन र्ररनछे।  
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28.  सीप ववकास तालीम : (१) वैदेक्षर्क रोजर्ारीमा जान ेसनणयर् र्रेका व्र्क्षक्तलाई लक्षित र्री कार्यक्रम 
सहर्ोर् इकाईको व्र्वस्थापनमा ३० ददने सन:र्लु्क (खाना र बस्न ेसवुविा सवहत) सीप ववकास तालीम 
सञ् चालन र्ररनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमका तालीम र्न्त्तव्र् मलुकुको आवश्र्कता समेतलाई ध्र्ान ददई 
वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडय वा प्राववसिक क्षर्िा तथा व्र्वसावर्क तालीम पररषदले स्वीकृत र्रेको पायक्रम 
अनसुार सञ् चालन हनुछेन।्साथै, तालीममा ३ ददने जीवनोपर्ोर्ी सीप समेत समावरे् र्ररनेछ। 

(3) उपदफा (१) बमोक्षजमको सीप तालीम प्रदान र्नय कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले तालीम 
प्रदार्क सिंस्था खररद तथा व्र्वस्थापन र्नेछ। 

(4) तालीम प्रक्षर्िक र प्रक्षर्िाथी छनौटका लासर् आवश्र्क र्ोग्र्ता तथा मापदण्ड, ववसि तथा 
प्रवक्रर्ा, सीप प्रकार, तालीम स्थान लर्ार्त सम्पणुय तालीम सञ् चालन ववसि कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले 
सनिायरण र्रे बमोक्षजम हनुछे। 

(5) वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडय माफय त प्रदान र्ररने वैदेक्षर्क रोजर्ारसाँर् सम्बन्त्िी सीप तालीमको 
र्णुस्तरीर्ता तथा प्रभावकारीताको सनक्षम्त कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडयको 
सक्षचवालर्लाई प्राववसिक सहर्ोर् उपलब्ि र्राउनकुो साथै आवश्र्क समन्त्वर् र सहजीकरण र्नेछ।  

(6) उपदफा (१) बमोक्षजम तालीम सम्पन्न र्रेका प्रक्षर्िाथीहरूको सीप तथा दिता बमोक्षजम 
र्न्त्तव्र् मलुकुक्षस्थत रोजर्ारी उपलब्ि र्राउन कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले तालीम प्रदार्क सिंस्था माफय त 
आवश्र्क समन्त्वर् र्नेछ। 

२९. न्त्र्ार्मा पहुाँच : (१) दफा १३  को उपदफा (१) बमोक्षजमका आप्रवासी स्रोत केन्त्र तथा उपकेन्त्र र 
दफा १३ बदुााँ (झ) बमोक्षजमका राक्ष् िर् साझेदार सिंस्थाहरू माफय त वैदेक्षर्क रोजर्ारीको क्रममा समस्र्ा 
तथा ठर्ीमा परेका व्र्क्षक्तहरूको न्त्र्ााँर्मा पहुाँचका लासर् आवश्र्क सूचना तथा परामर्य प्रदान र्नुयको 
साथै सम्बक्षन्त्ित सनकार्साँर् समन्त्वर्, सहजीकरण र ताकेता र्ररनेछ। 

(२) आप्रवासी स्रोत केन्त्र तथा उपकेन्त्र र राक्ष् िर् साझेदार सिंस्थामा आएका सेवाग्राही तथा 
समस्र्ाको बारेमा असभलेक्षखकरण राक्षखनछे।साथै, आवश्र्क प्रमाण तथा कार्जात जटुाउनमा सहर्ोर् 
र्ने, कानूनी प्रवक्रर्ार्त ववषर्मा सहर्ोर् र्ने र सेवाग्राहीलाई सूचना प्रवाह र्ने कार्य र्ररनेछ।  

(३) राक्ष् िर् साझेदार सिंस्थामाफय त र्न्त्तव्र् मलुकु क्षस्थत समस्र्ामा परेका नेपाली 
कामदारहरूलाई पारासलर्ल सहर्ोर् (Paralegal Support) उपलब्ि र्राइनेछ।र्स कार्यका लासर् र्न्त्तव्र् 



24 
 

मलुकुक्षस्थत नेपाली कूटनीसतक सनर्ोर् र सम्बक्षन्त्ित सनकार्/पिहरूसाँर् आवश्र्क समन्त्वर् र सहजीकरण 
र्ररनेछ। 

३०. मनोसामाक्षजक परामर्य : (१) वैदेक्षर्क रोजर्ारीका कारणले मनोसामाक्षजक तथा मानससक समस्र्ा 
भोसर्रहेका व्र्क्षक्त तथा सनजका पररवारलाई लक्षित र्री मनोसामाक्षजक परामर्य सेवा उपलब्ि र्राइनछे। 

(२) वैदेक्षर्क रोजर्ारीमा र्एका व्र्क्षक्तको घर-पररवारका सदस्र् (ववर्षे र्री मवहला) लाई 
लक्षित ववत्तीर् सािरता किाका सहभार्ीलाई सामवुहक रूपमा मनोसामाक्षजकक परामर्य सेवा उपलब्ि 
र्ररनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम मनोसामाक्षजक परामर्य सेवा प्रदान र्दाय अपनाउन ुपने आिारभतु 
ववषर्हरू जस्तै: उपर्कु्त स्थान, र्ोपनीर्ता र ववश्वासनीर्ता कार्म र्ररनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोक्षजम मनोसामाक्षजक परामर्य सेवा प्रवाह र्नयका सनक्षम्त सम्बक्षन्त्ित स्थानीर् 
तहले कक्षम्तमा १ जना मनोसामाक्षजक परामर्यकताय सनर्कु्षक्त  र्नेछ। सो परामर्यकताय छनौट प्रवक्रर्ाको 
लासर् आवश्र्क प्राववसिक सहर्ोर् कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले उपलब्ि र्राउनेछ।  

(५) राक्ष् िर् साझेदार सिंस्थामाफय त मनोसामाक्षजक परामर्यकतायको िमता ववकास, अनरु्मन र 
सहजीकरण र्ने  लर्ार्तका कार्य र्ररनछे। 

(६) स्थानीर् स्तरमा पवहचान भएका अन्त्र् आकक्षस्मक मनोसामाक्षजक समस्र्ामा सम्बक्षन्त्ित 
स्वास््र् र्ाखा/इकाईको समन्त्वर्मा आवश्र्क सेवा प्रदान र्नय सवकनेछ। 

(७) महामारी, प्रकोप लर्ार्तको ववपद तथा आकक्षस्मक पररक्षस्थसतमा स्थानीर् तहको सनणयर् 
अनसुार आवश्र्क जनर्क्षक्त पररचालन र्री मनोसामाक्षजक परामर्य सेवा ववस्तार र्नय सवकनछे। 

३१.  ववत्तीर् सािरता : (१) वैदेक्षर्क रोजर्ारबाट प्राप् त हनु ेववप्रषेणको उक्षचत व्र्वस्थापन तथा उत्पादनमूलक 
िेरमा उपर्ोर् र्री आर् आजयन वृवद्ध तथा रोजर्ारीको अवसर सजृना र्ने उद्देश्र्ले ववप्रषेण प्राप् त र्ने 
घरपररवारलाई लक्षित र्री समदुार् स्तरमा सामवुहक रूपमा ववत्तीर् सािरता किा सञ् चालन र्ररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको ववत्तीर् सािरता किामा भौर्ोसलक बनौट र स्थानीर् पररवरे् 
अनसुार प्रत्र्के समूहमा कम्तीमा २५ जना र बढीमा ३० जना सम्म सहभार्ी हनु सक्नेछन।्पहाडी 
क्षजल्लाहरुको हकमा ववर्ेष पररक्षस्थसतमा सहभार्ीको उपलब्िता कम भएको अवस्थामा कम्तीमा १५ 
जना नघट्न ेर्री केही किाहरु सञ् चालन र्नय सवकनेछ। 
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(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको ववत्तीर् सािरता किा सामान्त्र्तर्ा प्रत्र्के हप्ताको एक ददन 
कररब २ घण्टा सञ् चालन हनेछ र र्स्ता किा बढीमा ६ मवहनासम्म सनर्समत सञ् चालनमा रहनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोक्षजमको ववत्तीर् सािरता किा सञ् चालनको लासर् स्वीकृत बजेट तथा 
कार्यक्रममा रही  राक्ष् िर् सेवा प्रदार्क सिंस्थाले उपलब्ि र्राएको न्त्र्नतम ्मापदण्ड अनसुार र्ोजना 
बनाई कार्ायन्त्वर्न र्नय सवकनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोक्षजमको ववत्तीर् सािरता किा सञ् चालन र्नयको सनक्षम्त सम्बक्षन्त्ित 
स्थानीर् तहले कक्षम्तमा १ जना ववत्तीर् सािरता सहजकताय सनर्कु्षक्त र्ररनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोक्षजमको ववत्तीर् सािरता सहजकताय छनौट प्रवक्रर्ा तथा मापदण्डको 
लासर् कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले आवश्र्क समन्त्वर्, सहर्ोर् र सहजीकरण र्नेछ। 

(७) उपदफा (१) बमोक्षजमको ववत्तीर् सािरता किाका सहभार्ीहरुको सनक्षम्त राक्ष् िर् साझेदार 
सिंस्थाले हाते पकु्षस्तका तर्ार र्री उपलब्ि र्राउने छ। 

(८) राक्ष् िर् साझेदार सिंस्थामाफय त ववत्तीर् सािरता सहजकतायको िमता ववकास, अनरु्मन र 
सहजीकरण र्ने लर्ार्तका कार्य र्ररनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 
ववत्तीर् व्र्वस्थापन प्रणाली 

 

३२. कार्यक्रमको कूल बजेट : (१) कार्यक्रमको (तेस्रो चरण) र थप दईु वषयको समर्ावसि समेत र्री र्स 
कार्यक्रमको कूल बजेट ३२.०२ समसलर्न स्वीस फ्र्र्ान्त्क (कररब ३ अवय ३७ करोड नेपाली रुपैँर्ा) 
हनुेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कूल बजेट मध्र् े२१.५८३ समसलर्न स्वीस फ्र्र्ान्त्क (कररब २ 
अवय २३ करोड  रुपैँर्ा) स्वीस सरकारले र १०.४३७ समसलर्न स्वीस फ्र्र्ान्त्क (कररब १ अवय १४ 
करोड रुपैँर्ा) नेपाल सरकारले उपलब्ि र्राउनेछ। 

(३) मन्त्रालर्ले कार्यक्रम सञ् चालन भएका प्रदेर् सरकार र स्थानीर् तहहरूमा “अन्त्तर सरकारी 
ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४” को दफा ९ उपदफा (२) बमोक्षजम कार्यक्रम सञ् चालन तथा 
व्र्वस्थापनका लासर् सर्तय अनदुानको रूपमा उपलब्ि र्राउनेछ। 
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(४) उपदफा (२) बमोक्षजमको बजेट नेपाल सरकार अथय मन्त्रालर्को बजेट (रातो वकताब) मा 
समावरे् र्ररनेछ।साथै, सो बजेट कार्यक्रम अनरुूप मन्त्रालर्र्त बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा 
प्रववष्ट र्ररनछे। 

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम तथा बजेट नर्द अनदुान तफय को रकम 
खचय र्दाय नेपाल सरकारको प्रचसलत ऐन, काननु, सनर्मावली र सनदेक्षर्का बमोक्षजम हनुेछ।साथै, खचय 
र्ने सनकार्ले समग्र ववत्तीर् अनरु्ासन कार्म र्ने, कार्यक्रमको उद्देश्र् अनसुार लक्ष्र् प्रासप्त हनुे र्री 
प्रचसलत आसथयक कानून अनसुार खचय र्ने, लेखाङ्कन र्ने र सो को लेखा परीिण र्नुय र्राउन ुपनेछ। 

(६) कार्यक्रमको लासर् प्राववसिक सहर्ोर् उपलब्ि  र्राउन हेल्भेटास नेपाल (कार्यक्रम सहर्ोर् 
इकाई) लाई  स्वीस सरकार ववकास सहर्ोर् एसडीसीले उपलब्ि र्राउने सोझै भकू्तानी रकमको खचय 
प्रवक्रर्ा, ववसि, प्रसतवदेन र लेखा परीिण नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच भएको दिपिीर् सम्झौता 
बमोक्षजम हनुेछ।  

(७) दफा १२ को बदुााँ (च) बमोक्षजम स्थापना हनु ेकार्यक्रम सहर्ोर् इकाई र मातहतका 
इकाई/कार्यलर्ले कार्यक्रम दस्तावेज र स्वीकृत वावषयक कार्यर्ोजनामा उल्लेख भएबमोक्षजम कार्यक्रम 
सञ् चालन र्नेछ। 

(८) उपदफा (२) बमोक्षजमको बजेट रकम अनसूुची- ४ मा उल्लेख र्ररएको कोष तथा बजेट 
प्रवाह चाटय (Fund Flow Chart) अनसुार प्रवाह हनुेछ। 

३३.  लेखा परीिण सम्बन्त्िी व्र्वस्था : (१) कार्यक्रमको लक्ष्र् तथा वावषयक कार्यर्ोजना अनसुार कार्यक्रम 
सञ् चालनको लासर् प्रवाह भएको बजेटको आर् र व्र्र्को लेखा परीिण नेपाल सरकारको प्रचसलत 
काननु अनसुार हनुेछ।  

(२) कार्यक्रम सिंचालनको लासर् तीन तहको सरकारी कार्यलर्मा नर्द अनदुानको रूपमा 
ववनोर्ोजन भएको बजेटको आर् र व्र्र्को लेखा परीिण नेपाल सरकारको प्रचसलत काननु अनसुार 
महालेखा परीिकको कार्ायलर्बाट हनुेछ।  

(३) प्राववसिक सहर्ोर्को लासर् सनकासा भएको सोझै भकु्तानी अनदुान रकमको आर् र 
व्र्र्को लेखा परीिण सरुक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (SaMi, तेस्रो चरण) को लासर् नेपाल सरकार र 
स्वीस सरकार सबच भएको दूई पिीर् सम्झौंतामा व्र्वस्था भए अनसुार क वर्यको चाटयड एकाउन्त्टेन्त्टबाट 
हनुेछ।  
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(४) उपदफा (२) अनसुार कार्यक्रमको लेखापरीिण प्रसतबेदनको प्रसतसलपी प्रदेर् सरकार 
र स्थानीर्तह हरूले परसवहत मन्त्रालर्मा पेर् र्नुयपनेछ। 

(५) उपदफा (३) अनसुार सम्पन्न भएको लेखापरीिण प्रसतबेदन कार्यक्रम सहर्ोर् ईकाइले 
पर सवहत मन्त्रालर्मा पेर् र्नुयपनेछ। 

(६) उपदफा (२) र (३) मा भएको लेखापरीिणको क्रममा लेखा परीिकले उठान र्रेको 
ववषर् वस्तकुो जवाफ तथा वेरुज ुफछर्ौट र्ने क्षजम्मेबारी सम्बक्षन्त्ित खचय र्ने कार्ायलर्को हनुेछ। 

 

पररच्छेद-७ 

अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन सम्बन्त्िी व्र्वस्था 
 

३४ .  मन्त्रालर् : (१) कार्यक्रमको लक्ष्र् तथा वावषयक कार्यर्ोजना अनसुार कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न भएको 
नभएको सम्बन्त्िमा मन्त्रालर्ले सबैतहमा कार्यक्रमको अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन र्नेछ। 

(२) मन्त्रालर्ले अन्त्र् सम्बद्ध सनकार्को समेत सिंलग्नता हनु ेर्री सिंर्कु्त रूपमा अनरु्मन तथा 
मूल्र्ाङ्कन र्नय सक्नेछ। 

(३) कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतले कार्यक्रमको अनरु्मन र्री सिुारको लासर् सम्बक्षन्त्ित पिलाई 
सनदेर्न ददन सक्नेछ। 

(४) कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले मन्त्रालर्बाट हनु ेअनरु्मनको लासर् आवश्र्क समन्त्वर् र 
सहजीकरण र्नेछ। 

३५. प्रदेर्को श्रम तथा रोजर्ार हेने मन्त्रालर् : (१) श्रम तथा रोजर्ार हेने मन्त्रालर्ले प्रदेर् अन्त्तर्यतका 
स्थानीर् तहमा सञ् चालन भएका कार्यक्रमको अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन र्री सिुारको लासर् सझुाव ददनेछ।  

(२) प्रदेर्ले अनरु्मनबाट प्राप् त र्रेका सझुाव तथा सन्कषय मन्त्रालर् तथा कार्यक्रम सहर्ोर् 
इकाईमा पठाउन सक्नछे। 

(३) प्रदेर् क्षस्थत कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले प्रदेर्बाट हनु ेअनरु्मनका लासर् आवश्र्क समन्त्वर् 
र सहजीकरण  र्नेछ। 

३६. स्थानीर् तह : (१) कार्यक्रम सञ् चालन भएका स्थानीर् तहको अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन/सपुररवेिण 
ससमसत, स्थानीर् तह कार्यक्रम व्र्वस्थापन ससमसत तथा सम्बक्षन्त्ित पदासिकारीले कार्यक्रमकाको सनर्समत 
अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन र्री प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नको सनक्षम्त आवश्र्क पहल तथा सिुार र्नेछन।् 
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(२) कार्यक्रम अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कनबाट आएको सन्कषयको आिारमा कार्यक्रमको नीसतर्त 
सिुार र्नुयपने देक्षखएमा मन्त्रालर्लाई पृ्  ठपोषण र्री मन्त्रालर्लाई नीसतर्त सिुारका लासर् सझुाव प्रदान 
र्नय सक्नेछ। 

३७. कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई : (१) काठमाडौं क्षस्थत कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई र प्रदेर्क्षस्थत कार्यक्रम सहर्ोर् 
इकाईले सनर्समत रुपमा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन र्नेछ। 

(२) कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको प्रर्सत सम्बन्त्िी सूचना तथा त्र्ािंकहरु आवसिक रुपमा सिंकलन 
र्नय अनलाईन सूचना व्र्वस्थापन प्रणालीको ववकास र्री सञ् चालन र्नेछ। 

(३) कार्यक्रमको समग्र प्रर्सत तथा त्र्ािंकको ववश्लषेण र्री आवसिक प्रसतवदेन तर्ारी र्री 
मन्त्रालर् र स्वीस सरकार ववकास सहर्ोर् एसडीसीलाई सनर्समत रूपमा उपलब्ि र्राउनेछ। 

(४) कार्यक्रम अनरु्मनबाट आएका सझुाव तथा सन्कषयको आिारमा कार्यक्रमको प्रभावकारी 
कार्ायन्त्वर्नमा सिुार र्नुयपने देक्षखएमा कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले सिुारका लासर् सम्बक्षन्त्ित 
सनकार्/पिसाँर् समन्त्वर् र सहजीकरण वा आफैले आवश्र्क कार्य र्नेछ। 

(५) कार्यक्रमको समग्र अनरु्मन तथा मलु्र्ाङ्कनलाई व्र्वक्षस्थत र्नय कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईबाट 
अनरु्मन मार्यदर्यन (Monitoring Guideline) तर्ार र्री कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाईन ेछ।   

३८. ववर्ेष अनरु्मन तथा समीिा : (१) कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतले आवश्र्क ठानमेा स्वतन्त्र ववज्ञ पररचालन 
र्री कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको अवस्था सम्बन्त्िमा अनरु्मन तथा समीिा र्राउन सक्नेछ। 

(२) स्वीस सरकार ववकास सहर्ोर् एसडीसीले कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोक्षजम 
राक्ष् िर् तथा अन्त्तरायष्ट्रर् स्तरको स्वतन्त्र परामर्यदाता खररद र्री कार्यक्रमको समग्र प्रभावकारीताको 
बारेमा ससमिा र्नय सक्नेछ। 

पररच्छेद-८ 

प्रसतवेदन सम्बन्त्िी व्र्वस्था 
 

३९.  प्रदेर् सरकार र स्थानीर् तहले पेर् र्ने कार्यक्रम प्रसतवेदन : (१) प्रदेर्को  सामी कार्यक्रम हेने 
मन्त्रालर् र कार्यक्रम लारू् भएका स्थानीर् तहले कार्यक्रमसाँर् सम्बक्षन्त्ित सम्पूणय प्रर्सत वववरणहरु 
समावरे् र्री माससक, रैमाससक, अिय वावषयक, वावषयक प्रर्सत प्रसतवदेनका साथै कार्यक्रम सम्पन्न प्रसतवेदन 
नेपाल सरकारले तोकेको ढााँचामा तर्ार र्नुयपनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको माससक प्रसतवदेन मवहना सवकएको २ ददन सभर, रैमाससक प्रर्सत 
प्रसतवदेन प्रत्र्ेक रैमाससक सवकएको ७ ददन सभर, अिय वावषयक प्रसतवदेन प्रत्र्ेक अिय वावषयक सवकएको 
१५ ददन सभर र वावषयक प्रर्सत प्रसतवदेन आसथयक वषय सवकएको १५ ददन सभर कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले 
स्थापना र्रेको अनलाईन सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली माफय त मन्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ।  

(३) र्सरी  प्राप् त प्रसतवदेन एकीकृत र्री कार्यक्रम सनदेर्क ससमसत तथा स्वीस सरकार ववकास 
सहर्ोर् एसडीसीमा पेर् र्ने क्षजम्मवेारी कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईको हनुछे। 

(4) उपदफा (१) बसमक्षजमको कार्यक्रमको प्रसतवदेन सिंकलनको लासर् कार्यक्रम सहर्ोर् 
इकाईले सहजीकरण र्ने र प्राप् त प्रसतवेदनलाई एकीकृत र्री सारािंर् प्रसतदेन तर्ार र्री आवश्र्कता 
बमोक्षजम कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतमा छलफलका लासर् पेर् र्नुय पनेछ। 

४०.  कार्यक्रम सहर्ोर् इकाइले पेर् र्ने कार्यक्रम प्रसतवेदन : (१) कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले रैमाससक, 

अियवावषयक र वावषयक प्रर्सत प्रसतवदेन ववश्लषेण तथा सनचोड सवहतको वववरण तर्ार र्री मन्त्रालर् र 
स्वीस सरकार ववकास सहर्ोर् एसडीसीलाई  तोवकए बमोक्षजम उपलब्ि र्राउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रर्सत प्रसतवदेनलाई आवश्र्कता अनसुार कार्यक्रम सनदेर्क 
ससमसतमा छलफलका लासर् पेस र्ररनेछ। 

(३) प्रसतवेदनको ढााँचा तोवकए बमोक्षजम हनुेछ। 

४१.  प्रदेर् सरकारको ववत्तीर् प्रसतवेदन : (१) प्रदेर् सरकारको श्रम तथा रोजर्ार हेने मन्त्रालर्ले रैमाससक 
अवसि समाप्त भएको समसतले ७ ददन सभर म.ले.प.फा.न. २१० (खचयको फााँटवारी) र आसथयक वषय समाप्त 
भएको समसतले १५ ददन सभर प्रमाक्षणत ववत्तीर् वववरण म.ले.प.फा.न. २१०, २१३ र २१४ तर्ार र्री 
मन्त्रालर्मा सक्कल प्रसत र सो को ववद्यतुीर् प्रसत पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको ववत्तीर् वववरण पठााँउदा प्रदेर् लेखा सनर्न्त्रक कार्ायलर्को 
एकल कोष खाता (TSA) साँर् रूजू र्री मन्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ। 

(३) कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले उपदफा (१) बमोक्षजम ववत्तीर् प्रसतवदेन सिंकलनको लासर् 
सहजीकरण र्ने र प्राप् त प्रसतवदेनलाई एकीकृत र्री सारािंर् प्रसतदेन तर्ार र्री आवश्र्कता बमोक्षजम 
कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतमा छलफलका लासर् पेर् र्ररन ेछ। 

४२.  स्थानीर् तहको ववत्तीर् प्रसतवेदन : (१) स्थानीर् तहले रैमाससक अवसि समाप्त भएको समसतले ७ ददन 
सभर म.ले.प.फा.न. २१० (खचयको फााँटवारी) र आसथयक वषय समाप्त भएको समसतले १५ ददन सभर 



30 
 

प्रमाक्षणत ववत्तीर् वववरण म.ले.प.फा.न. २१०, २१३ र २१४ तर्ार र्री मन्त्रालर्मा सक्कल प्रसत र सो 
को ववद्यतुीर् प्रसत पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको ववत्तीर् वववरण पठाउाँदा सरु प्रणाली (SuTRA Software) र कोष 
तथा लेखा सनर्न्त्रक कार्ायलर्को एकल कोष खाता (TSA) साँर् रूज ूर्री मन्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ। 

(३) कार्यक्रम सहर्ोर् इकाईले उपदफा (१) बमोक्षजम ववत्तीर् प्रसतवदेन सिंकलनको लासर् 
सहजीकरण र्ने र प्राप् त प्रसतवदेनलाई एकीकृत र्री सारािंर् प्रसतदेन तर्ार र्री आवश्र्कता बमोक्षजम 
कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतमा छलफलका लासर् पेर् र्ररन ेछ।  

४३.  कार्यक्रम सहर्ोर् इकाइको ववत्तीर् प्रसतवेदन : (१) कार्यक्रम सहर्ोर् इकाई र मातहतका इकाईहरुले 
र्रेको खचयको वववरण सवहतको रैमाससक, अियवावषयक र वावषयक आसथयक प्रसतवदेन कार्यक्रम सहर्ोर् 
इकाईले तर्ार पारी मन्त्रालर्मा पेर् र्नुयपदयछ। 

(२) र्स्तो प्रसतवदेन आवश्र्कता अनसुार कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतमा छलफलका लासर् पेर् 
र्ररनेछ। 

(३) अियवावषयक र वावषयक आसथयक प्रसतवेदन हेल्भटास नेपाल माफय त स्वीस सरकार ववकास 
सहर्ोर् एसडीसीमा समेत पेर् र्ररनेछ। 

(४) प्रसतवदेनको ढााँचा तोवकए बमोक्षजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-९ 
ववववि 

४४. वावषयक कार्यर्ोजना (YPO) : (१)  प्रदेर् तथा स्थानीर् तहमा कार्यक्रम सञ् चालनको क्रममा प्राप् त 
अनभुव तथा ससकाईको आिारमा कार्यक्रम तथा बजेट समावेर् र्री वावषयक कार्यर्ोजना मन्त्रालर्मा पेर् 
र्नेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोक्षजमको वावषयक कार्यर्ोजना दफा १२ को बदुााँ (क) बमोक्षजमको 
कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतबाट  स्वीकृत भई कार्ायन्त्वर्न र्ररनेछ। 

४५.  बजेट साझेदारी : (१) प्रदेर् सरकार, स्थानीर् तह र वैदेक्षर्क रोजर्ार बोडयको बजेट साझेदारीमा 
कार्यक्रमका वक्रर्ाकलाप थप ववस्तार र्री सञ् चालन र्नय सवकनछे। 

(२) बजेट साझेदारी सम्बन्त्िी व्र्वस्थाको बजेट प्रवाह चाटय अनसूुची-४ बमोक्षजम हनुेछ। 



31 
 

46. कार्यक्रमको ददर्ोपना : कार्यक्रम अन्त्तर्यतका सेवाहरूको स्थानीर्करण तथा ददर्ोपनाको सनक्षम्त तीन 
तहको सरकार (सिंघ, प्रदेर् र स्थानीर्) बीचमा समन्त्वर् र बजेट साझेदारीमा कार्यक्रम सञ् चालन र्नय 
सवकनछे। 

४७. वािा अड्काउ फुकाउने असिकार : र्स मार्यदर्यनको कार्ायन्त्वर्नमा कुनै समस्र्ा वा दिवविा उत्पन्न 
भएमा कार्यक्रमको मूल दस्तावेज र प्रचसलत कानूनको असिनमा रही वािा अड्चन फुकाउन ेअसिकार 
कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतमा हनुेछ। 

४८. खारेजी र बचाउ : (१) कार्यक्रम सनदेर्क ससमसतले आवश्र्कता अनसुार र्ो कार्यववसि सिंर्ोिन वा 
खारेजी र्नय सक्नेछ। 

(२) “सरुक्षित आप्रवासन पररर्ोजना (SaMi III) कार्ायन्त्वर्न सनदेक्षर्क, २०७६” खारेज 
र्ररएको छ।सो कार्यववसि बमोक्षजम भएका कार्यहरू र्सै मार्य सनदेर्न बमोक्षजम भएको मासननेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

अनसूुची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (१) साँर् सम्बक्षन्त्ित) 
 कार्यक्रम  सञ् चालन हनु ेप्रदेर्र्त क्षजल्ला तथा स्थानीर् तहको सूची 

 

प्रदेर् क्र  .स .  क्षजल्ला स्थानीर् तहको नाम 

प्रदेर् १ १ झापा भरपरु नर्रपासलका, दमक नर्रपासलका,  

मेचीनर्र नर्रपासलका, र्ौरीर्िंज र्ाउाँपासलका 
२ 

ईलाम 
इलाम नर्रपासलका, सरु्ोदर् नर्रपासलका,  

देऊमाई नर्रपासलका, माङ्गसेबङु र्ाउाँपासलका 
३ पााँचथर वफददम नर्रपासलका, फाल्र्नु्नद र्ाउाँपासलका,  

फालेलङु र्ाउाँपासलका, समक्लाजङु र्ाउाँपासलका 
४ 

मोरङ 
ववराटनर्र महानर्रपासलका, उलायबारी नर्रपासलका,  

रिंर्ेली नर्रपासलका, कानेपोखरी र्ाउाँपासलका 
५ सनुसरी इनरुवा नर्रपासलका, िरान उपमहानर्रपासलका,  

इटहरी उपमहानर्रपासलका, भोक्राहा नरससिंह र्ाउाँपासलका 
६ 

भोजपरु 
भोजपरु नर्रपासलका, षडानन्त्द नर्रपासलका,  

ट्याम्केमैर्मु र्ाउाँपासलका, हतवुार्ढी र्ाउाँपासलका, 
७ खोटाङ ददके्तल रुपाकोट मझवुार्ढी नर्रपासलका, हलेर्ी तवुाचङु नर्रपासलका,  

केवपलासर्ढी र्ाउाँपासलका, खोटेहाङ र्ाउाँपासलका 
८ उदर्परु सररू्र्ा नर्रपासलका, कटारी नर्रपासलका,  

चौदण्डर्ढी नर्रपासलका, रौतामाई र्ाउाँपासलका 
मिेर् प्रदेर् ९ सप्तरी राजववराज नर्रपासलका, कञ्चनरूप नर्रपासलका,  

र्म्भनुाथ नर्रपासलका, राजर्ढ र्ाउाँपासलका 
१० ससराहा ससरहा नर्रपासलका, लहान नर्रपासलका,  

सखुीपरु नर्रपासलका, अनयमा र्ाउाँपासलका 
११ िनषुा जनकपरु उपमहानर्रपासलका, र्हीदनर्र नर्रपासलका,  

र्णेर्मान चारनाथ नर्रपासलका, िनौजी र्ाउाँपासलका 
१२ महोतरी जलेश्वर नर्रपासलका, र्ौर्ाला नर्रपासलका,  

वदीबास नर्रपासलका, वपपरा र्ाउाँपासलका 
१३ सलायही मलिंर्वा नर्रपासलका, हररवन नर्रपासलका,  

वरहथवा नर्रपासलका, चन्त्रनर्र र्ाउाँपासलका 
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१४ 
रौतहट 

र्ौर नर्रपासलका, र्रुडा नर्रपासलका,  

चन्त्रपरु नर्रपासलका, दरु्ाय भर्वती र्ाउाँपासलका 
१५ 

बारा 
कलैर्ा उपमहानर्रपासलका, जीतपरु ससमरा उपमहानर्रपासलका,  

ससम्रौनर्ढ नर्रपासलका, बारार्ढी र्ाउाँपासलका 
१६ 

पसाय 
सबरर्िंज महानर्रपासलका, पसायर्ढी नर्रपासलका,  

सखवुा प्रसौनी र्ाउाँपासलका, ठोरी र्ाउाँपासलका, 
बार्मती प्रदेर्  १७ ससन्त्िलुी कमलामाई नर्रपासलका, दिुौली नर्रपासलका,  

तीनपाटन र्ाउाँपासलका, हररहरपरुर्ढी र्ाउाँपासलका 
१८ रामेछाप मन्त्थली नर्रपासलका, सनुापती र्ाउाँपासलका,  

दोरम्वा र्ाउाँपासलका, उमाकुण्ड र्ाउाँपासलका 
१९ ससन्त्िपुाल्चोक चौतारा सााँर्ाचोकर्ढी नर्रपासलका, बाह्रववसे नर्रपासलका,  

पााँचपोखरी थाङपाल र्ाउाँपासलका, हेलम्ब ुर्ाउाँपासलका 
२० 

काभ्रपेलाञ्चोक 
िसुलखेल नर्रपासलका, मन्त्डनदेउपरु नर्रपासलका, 
भमु्ल ुर्ाउाँपासलका, रोर्ी र्ाउाँपासलका  

२१ नवुाकोट ववदरु नर्रपासलका, बलेकोटर्ढी नर्रपासलका,  

क्षर्वपरुी र्ाउाँपासलका, सलख ुर्ाउाँपासलका 
२२ 

मकवानपरु 
हेटौडा उपमहानर्रपासलका,  थाहा नर्रपासलका,  

बकैर्ा र्ाउाँपासलका, मनहरी र्ाउाँपासलका,  
२३ िाददङ सनलकण्ठ नर्रपासलका, िनुीवेंर्ी नर्रपासलका,  

र्ङ्र्ाजमनुा र्ाउाँपासलका, थाके्र र्ाउाँपासलका, 
२४ 

क्षचतवन 
भरतपरु महानर्रपासलका, रत्नननर्र नर्रपासलका,  

माडी नर्रपासलका, ईच्छाकामना र्ाउाँपासलका 
र्ण्डकी प्रदेर् २५ नवलपरासी 

(बदयर्ाट ससु्ता 
पबुय) 

कावासोती नर्रपासलका, र्ैडाकोट नर्रपासलका,  

मध्र्ववन्त्द ुनर्रपासलका, ववनर्ी सरवेणी र्ाउाँपासलका 

२६ 
तनहुाँ 

व्र्ास नर्रपासलका, सकु्लार्ण्डकी नर्रपासलका,  

भान ुनर्रपासलका, सभमाद नर्रपासलका,  म्र्ाग्दे र्ाउाँपासलका, देवघाट 
र्ाउाँपासलका, बक्षन्त्दपरु र्ाउाँपासलका 

२७ 
र्ोरखा 

र्ोरखा नर्रपासलका, पालङु्टार नर्रपासलका,  

बारपाक सलुीकोट र्ाउाँपासलका, सवहद लखन र्ाउाँपासलका 
२८ स्र्ाङ्जा पतुलीबजार नर्रपासलका, वासलङ नर्रपासलका,  
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र्ल्र्ाङ नर्रपासलका, हररनास र्ाउाँपासलका, आसिाँखोला र्ाउाँपासलका 
२९ कास्की पोखरा महानर्रपासलका, अन्नपूणय र्ाउाँपासलका,  

मादी र्ाउाँपासलका, माछापचु्रे र्ाउाँपासलका 
३० 

बार्लङु 
बाग्लङु् नर्रपासलका, र्ल्कोट नर्रपासलका, 
 जैसमनी नर्रपासलका, काठेखोला र्ाउाँपासलका 

लकु्षम्बनी प्रदेर् ३१ नवलपरासी 
(बदयर्ाट ससु्ता 

पक्षिम) 

रामग्राम नर्रपासलका, वदयघाट नर्रपासलका,  

सनुवल नर्रपासलका, प्रतापपरु र्ाउाँपासलका 

३२ 
रुपन्त्देही 

ससद्धाथयनर्र नर्रपासलका, बटुवल उपमहानर्रपासलका, 
सतलोत्तमा नर्रपासलका, कन्त्चन र्ाउाँपासलका 

३३ 
कवपलवस्त ु

कवपलवस्त ुनर्रपासलका, बाणर्िंर्ा नर्रपासलका,  

क्षर्वराज नर्रपासलका, मार्ादेवी र्ाउाँपासलका 
३४ दाङ घोराही उपमहानर्रपासलका,  तलु्सीपरु उपमहानर्रपासलका, 

लमही नर्रपासलका, बबई र्ाउाँपासलका 
३५ 

रोल्पा 
रोल्पा नर्रपासलका, रुन्त्टीर्ढी र्ााँउपासलका, 
पररवतयन र्ााँउपासलका, ससुनलस्मतृी र्ाउाँपासलका 

३६ 
बााँके 

नेपार्ञ्ज उपमहानर्रपासलका, कोहलपरु नर्रपासलका,  

खजरुा र्ाउाँपासलका, बैजनाथ र्ाउाँपासलका 
कणायली प्रदेर् ३७ 

सल्र्ान 
र्ारदा नर्रपासलका, बाघचौर नर्रपासलका,  

छरेश्वरी र्ाउाँपासलका, वनर्ाड कुवपण्डे र्ाउाँपासलका 
सदूुरपक्षिम प्रदेर् ३८ कैलाली िनर्ढी उपमहानर्रपासलका, वटकापरु नर्रपासलका, 

घोडाघोडी नर्रपासलका, जानकी र्ाउाँपासलका 
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अनसूुची-२ 

(दफा ८ को उपदफा (२) साँर् सम्बक्षन्त्ित) 
आप्रवासी स्रोत केन्त्र तथा उपकेन्त्र सञ् चालनका लासर् न्त्रू्नतम आवश्र्कता एविं पूवायिारहरू 

 

(क) आप्रवासी स्रोत केन्त्र सञ् चालनका लासर् न्त्रू्नतम आवश्र्कता एविं पूवायिारहरू   

मापदण्ड न्त्रू्नतम पूवायिारहरु 

आप्रवासी स्रोत केन्त्र अवक्षस्थसत र पहुाँच   आप्रवासन स्रोत केन्त्र, राहदानीको लासर् सनवेदन ददन ेस्थान क्षजल्ला प्रर्ासन 
कार्ायलर् सभर हनुपुने 

आप्रवासी स्रोत केन्त्रको आकार र कोठाहरू 
  

कम्तीमा १२ x १० साइजका २ कोठा हनुपुदयछ (एक कोठा परुुष 
सेवाग्राही र अको कोठा मवहला सेवाग्राहीको साथै एउटा केही ठूलो 
आकारको सभा किामा समूहर्त परामर्य किको सहज पहुाँच भएको 
हनुपुने 

परामर्य ददने कार्यका लासर् न्त्रू्नतम जनर्क्षक्त
  

दईु जना परामर्यकताय मध्रे् १ जना मवहला असनवार्य 
स्थानीर् प्रचसलत भाषा जानकेोलाई प्राथसमकता 

न्त्रू्नतम उपकरणहरू   कम्प्र्टुर २, वप्रन्त्टर १, फोटोकपी मेससन १, स्क्र्ानर १, प्रोजेक्टर १, 

क्षस्पकर, इन्त्टरनेट सवुविा, दराज, खानेपानी, सूचना बोडय, ल्र्ाण्डलाइन 
टेसलफोन, अवफस टेबल ३ र कुची २० आदद 

 

(ख) आप्रवासी स्रोत उपकेन्त्र सञ् चालनका लासर् न्त्रू्नतम आवश्र्कता एविं पूवायिारहरू 

मापदण्ड न्त्रू्नतम पूवायिारहरु 

आप्रवासी स्रोत उपकेन्त्र अवक्षस्थसत र पहुाँच   आप्रवासन स्रोत उपकेन्त्र, राहदानीको लासर् सनवेदन ददन ेस्थान इलाका 
प्रर्ासन कार्ायलर् सभर हनुपुने 

आप्रवासी स्रोत उपकेन्त्रको आकार र कोठाहरू 
  

कम्तीमा १ ओटा कोठा भएको हनुपुने 

परामर्य ददने कार्यका लासर् न्त्रू्नतम जनर्क्षक्त
  

कक्षम्तमा १ जना परामर्यकताय (मवहला तथा स्थानीर् प्रचसलत भाषा 
जानकेोलाई प्राथसमकता) 

न्त्रू्नतम उपकरणहरू   कम्प्र्टुर १, स्क्र्ानर १, इन्त्टरनटे सवुविा, ल्र्ाण्डलाइन टेसलफोन, 

अवफस टेबल १, अवफस कुची १, सूचना बोडय र सेवाग्राहीको लासर् कुची 
१० आदद तथा आवश्र्कता अनसुार थप उपकरण राख्न सवकनेछ। 
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अनसूुची-३ 

(दफा १० को उपदफा (३) साँर् सम्बक्षन्त्ित) 
कार्यक्रमका कमयचारी छनौट /सनर्कु्षक्तका न्त्र्नुतम आिारहरु 

 

क्र. सिं. पद र्ोग्र्ता 
१ कार्यक्रम  सिंर्ोजक  मानवीकी तथा सामाक्षजक सिंकार्, व्र्वस्थापन, काननु वा सम्बक्षन्त्ित अन्त्र् ववषर्मा 

कम्तीमा स्नातक तह उत्तीणय र्री ५ वषयको कार्ायनभुव, कम्तीमा २ बषय असिकृत 
वा सो भन्त्दा मासथको पदमा रवह कार्य र्रेको अनभुव, सरुक्षित वैदेक्षर्क 
रोजर्ारीको िेरमा काम र्रेकोलाई प्राथसमकता ददईनछे। 

२ लेखा तथा प्रर्ासन असिकृत 

(स्थानीर् तह आफैले  
कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न र 
व्र्वस्थापन र्रेको अवस्थामा 
लेखा तथा प्रर्ासन असिकृतको 
आवश्र्कता नहुाँदा सो को 
सट्टा सामाक्षजक पररचालन 
असिकृत सनर्कु्त र्री 
पररचालन र्नय सवकनछे  

लेखा तथा प्रर्ासन असिकृतिः 
व्र्वस्थापन सिंकार्मा   स्नातक तह उत्तीणय र्री कम्तीमा २ वषयको कार्ायनभुव। 

सामाक्षजक पररचालन असिकृतिः 
न्त्रू्नतम स्नातक तह उक्षत्तणय र्री २ वषय सामाक्षजक पररचालनको िेरमा कार्य 
अनभुव भएको।वैदेक्षर्क रोजर्ारको अनभुव भएको र सामाक्षजक पररचालन 
सम्बन्त्िी तालीम सलएकोलाई प्राथसमकता ददइनेछ। 

३ आप्रवासी स्रोत केन्त्र 
परामर्यकताय  

न्त्रू्नतम प्रवीणता प्रमाणपर तह वा १०+२ उक्षत्तणय र्री परामर्य कार्य वा 
सामाक्षजक पररचालनमा  कम्ती ३ वषयको कार्ायनभुव भएको।साथै स्थानीर् भाषा 
जानकेो सरुक्षित वैदेक्षर्क रोजर्ारीको िेरमा काम र्रेको र कानून ववषर्मा 
रै्क्षिक र्ोग्र्ता भएकालाई प्राथसमकता ददईनछे। 

४ मनोसामाक्षजक परामर्यकताय सामी कार्यक्रम अन्त्तर्यत  मनोसमाक्षजक परामर्य सम्बन्त्िी ६ मवहना तालीम 
प्राप् त मनोसामाक्षजक परामर्यकतायको सन्त्दभयमािः 
• कक्षम्तमा प्रवीणता प्रमाणपर तह वा १०+२ वा सो सरह उक्षत्तणय र्री 

मनोसामाक्षजक परामर्य सम्वन्त्िी ६ मवहन ेतालीम सलई सरुक्षित वैदेक्षर्क 
रोजर्ारीको िेरमा काम र्रेको। 

नर्ााँ मनोसामाक्षजक परामर्यकताय भनाय सम्बन्त्िी व्र्वस्थािः 
नर्ााँ मनोसमाक्षजक परामर्यकताय छनौट र्दाय स्वास््र् तथा जनसिंख्र्ा मन्त्रालर् 
अन्त्तरर्तको राक्ष् िर् स्वास््र् तालीम केन्त्रले ववकास र्रेको तथा स्वास््र् 
मन्त्रालर्ले स्वीकृत र्रेको तालीम पायक्रमले तोकेको र्ोग्र्ता भएको हनु ु
पनेछ।जनु सनम्नानसुार छ:  
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• मान्त्र्ताप्राप् त रै्क्षिक सिंस्थाबाट हेल्थ अससस्टेन्त्ट, स्टाफ नसय वा मान्त्र्ता 
प्राप् त ववश्वद्यालर्बाट पक्षब्लक हेल्थ, मनोववज्ञान, समाजर्ास्त्र, सोससएल वकय मा 
स्नातक तह, सब.एड.स्वास््र् क्षर्िा, पोष्ट ग्राजएुट सडप्लोमा इन काउन्त्सेसलङ 
उत्तीणय र्रेको। 

मनोसामाक्षजक परामर्य सम्बन्त्िी तालीम प्राप् त  र्री सोही िेरमा  अनभुवी र 
मवहलालाई ववर्षे प्राथसमकता ददईनेछ। 

५ ववत्तीर् सािरता सहजकताय  न्त्रू्नतम प्रवीणता प्रमाण पर तह वा १०+२ उक्षत्तणय, प्रौढ क्षर्िा वा बर्स्क 
सािरता वा अध्र्ापनमा २ बषयको अनभुव भएको, सरुक्षित वैदेक्षर्क रोजर्ारीको 
िेरमा काम र्रेकोलाई प्राथसमकता ददईनेछ। 

६ ररटनी स्वर्िंसेवक (आिंक्षर्क) 
  

 

न्त्रू्नतम ्किा १० पास र्री वैदेक्षर्क रोजर्ार (खाडी मलुकु र मलेससर्ा) मा 
र्ई कम्तीमा १ वषय काम र्रेको अनभुव भएको।सरुक्षित वैदेक्षर्क रोजर्ारीको 
िेरमा काम र्रेकोलाई प्राथसमकता ददईनेछ। 
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अनसूुची-४  

(दफा ४५ को उपदफा (२) साँर् सम्बक्षन्त्ित) 
कार्यक्रमको बजेट प्रवाह चाटय (Budget Flow Chart) 

 

      

            

          

           

            

          

        

        

      

     

    

               

       

                          

    

           

( ३      ) 


