स्थानीय राजपत्र
पपपरा गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित
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सुरशित आप्रवासन सम्बधिी काययपवलि २०७८
k|:tfjgfM
नेपािको सं पविान २०७२ को अनुसूची ८ को (५,६,७,१७) विोशजि
स्थानीय तहिा रहेको िेत्रालिकार र स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४

को पररच्छे द ३ िा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काि, कतयव्य र
अलिकार िेत्र अधतगयत दफा ११ को उपदफा “थ” िा भएको व्यवस्था
विोशजि स्थानीय सरकारिाई प्राप्त शजम्िेवारी पुरा गनय तथा आफ्नो भौगोलिक

िेत्रलभत्रको वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशधित तथयांक सं किन गनय, वैदेशिक
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रोजगारिा जान चाहने व्यशिहरुिाई आवश्यक सूचना तथा पराििय सेवा

प्रवाह गनय, सीप तालिििा पहुँच बढाउन, वैदेशिक रोजगारका कारण ठगी
िगायतका सिस्यािा परे का आप्रवासी कािदारहरुको धयायिा सहज पहुँच
बढाउन, वैदेशिक रोजगारका कारण उत्पन्न िनोसािाशजक सिस्यािा रहे का
आप्रवासी कािदार तथा लतनका पररवारका सदस्यहरुिाई िनोसािाशजक

पराििय सेवा उपिब्ि गराउन साथै रोजगारीका िालग पटक-पटक वैदेशिक

रोजगारीिाई नै दोहोयायउनु पने बाध्यतािाई कि गनय पवप्रेषणको अलिकति्
सदुपयोग एवं आयिुिक िेत्रिा पररचािनका िालग पवत्तीय सािरता
काययक्रि सं चािन गरी यस िेत्रको व्यवस्थापन गनय र

सािाशजक

पुनःएपककरणसँग सम्बशधित काययक्रि सं चािन गरी स्वदे ििा नै रोजगारीका
अवसरहरु लसजयना गरी

वाध्यत्िक वैदेशिक रोजगारीिाई अधत्य गनय

वाञ्छनीय भएकोिे पपपरा गाउँपालिकाको प्रिासकीय काययपवलि लनयलित गने

ऐन २०७४ को दफा ४ बिोशजि गाउँपालिकािे “सुरशित आप्रवासन
सम्बधिी काययपवलि २०७८” स्वीकृत गरी िागू गररएको छ ।

पररच्छे द-१
प्रारशम्भक
१. संशिप्त नाि र प्रारम्भः
क. यो काययपवलिको नाि ‘सुरशित आप्रवासन सम्बधिी काययपविी
२०७८” रहने छ ।

ख. यो काययपवलि गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लिलत दे शख
िागू हुनेछ ।
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२. पररभाषा तथा व्याख्या: पवषय वा प्रसं गिे अको अथय निागेिा यस
काययपवलििाः
क.“ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ िाई सम्झनु
पछय ।

ख.“काययपवलि” भन्नािे सुरशित आप्रवासन सम्बधिी काययपवलि २०७८
िाई सम्झनु पदयछ ।

ग.“स्थानीय तह” भन्नािे पपपरा गाउँपालिकािाई सम्झनु पदयछ ।
घ. िधत्रािय” भन्नािे श्रि, रोजगार तथा सािाशजक सुरिा िधत्रािय
सम्झनु पछय ।
ङ.“पवभाग” भन्नािे वैदेशिक रोजगार पवभागिाई सम्झनु पदयछ ।
च “बोडय” भन्नािे वैदेशिक रोजगार बोडयको सशचवाियिाई

सम्झनु

पदयछ ।

छ .“आप्रवासी स्रोत केधर” भन्नािे सुरशित वैदेशिक रोजगार सम्बधिी

सूचना तथा पराििय से वाका साथै वैदेशिक रोजगार सम्बधिी
अधय पवशिपिकृत सेवा प्रदान गने केधरिाई सम्झनु पनेछ ।

ज.“उप-िाखा” भन्नािे पपपरा गाउँपालिकाको आलथयक/सािाशजक/
रोजगार िाखा अधतरगत रहेको सुरशित आप्रवासन उप–
िाखािाई सम्झनु पदयछ ।
झ. “िोड्युि” भन्नािे पवत्तीय सािरता, िनोसािाशजक पराििय सेवा,
सीप तालिि, उद्यि पवकास िगायतको
िालग सम्बशधित स्थानीय तहिे
िोड्युिहरुिाई

सेवाहरु प्रवाह गनयको

तयार गरी िागू

गरे को

सम्झनु पदयछ ।

ञ. “सम्बशधित लनकाय” भन्नािे वैदेशिक रोजगार सम्बधिी पविेष
सेवा प्रवाह गने लनकायहरु वैदेशिक रोजगार पवभाग, वैदेशिक
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सशचवािय,

कधसुिर

सेवा

पवभाग,

ु हरुिा रहे का नेपािी दुतावास र श्रि, रोजगार तथा
गधतब्यिुिक

सिाशजक सुरिा िधत्रािय, साथै यस िेत्रसँग सम्बशधित अधय
सरकारी लनकायहरुिाई सम्झनु पदयछ ।

ट. “सेवा प्रदायक/पविेषज्ञ” भन्नािे

यस

स्थानीय तह द्वारा

सावयजालनक खररद प्रपक्रया िाफयत पराििय सेवा खररद गरी सीप
तालिि, कानुनी सेवा, पवत्तीय सािरता, िनोसािाशजक पराििय वा
उद्यि पवकासको िेत्रिा

सेवा प्रवाहका िालग पररचािन गरे को

व्यशि/सं स्थािाई सम्झनु पदयछ ।
पररच्छे द-२
काययपवलिको उद्देश्य तथा रणनीलत
३. काययपवलिको उद्धेश्यः

रोजगारी छनौट गने अलिकार प्रत्यक नागररकसँग रहे को छ । वैदेशिक
रोजगारी पलन

रोजगारीको एउटा

लबकल्प

हो ।

यस पपपरा

गाउँपालिकाबाट वैदेशिक रोजगारिा जान चाहने युवाहरुको वैदेशिक
रोजगारीिाई सुरशित, ियायददत र अलिक िाभदायक बनाउनका िालग

सहयोग पुर ्याउन, वैदेशिक रोजगारिा सं िग्न व्यशिका पररवार र
वैदेशिक रोजगारबाट फकेर आएका व्यशिहरुहरुिाई िशित गरी

सम्बशधित काययक्रिहरु तजुि
य ा गरी प्रभावकारी रुपिा कायायधवयन गनय
यो काययपविी तयार गररएको छ । त्यस्ता काययक्रिहरु तजुि
य ा तथा

सं चािन गदाय पपपरा गाउँपालिका स्वयंिे वा अधय स्थानीय तहहरु, प्रदे ि

सरकार, सं घीय सरकार तथा सम्बशधित साझेदार सं स्था/लनयोगहरुसँको
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सहकायय तथा साझेदारीिा काययक्रि सं चािन गनय सक्नेछ । यसको साथै

आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशधित

काययक्रिहरु तजुि
य ा तथा कायायधवयन गदै सुरशित आप्रवासनको िेत्रिा
सुिासन प्रवद्धयनका िालग

पारदिी र जवाफदे ही ढं गबाट काययक्रि

सञ्चािन गनुय यस काययपवलिको प्रिुख उद्देश्य रहे को छ । यसको साथै
तपलसिका पवशिि उद्देश्यहरु रहे का छन् ।
क.

सुरशित

वैदेशिक

रोजगारसँग

सम्बशधित

गलतपवलिहरु

(वैदेशिक

रोजगारिा जाने, गएका व्यशि तथा लतनका पररवार र पवदे िबाट फकेर

आएका व्यशिहरुिाई िशित गरी) िाई िशित गरी एपककृत रुपिा
योजना तजुि
य ा गरी प्रभावकारी रुपिा कायायधवयन गने ।

ख. सुरशित वैदेशिक रोजगारीका िालग गाउँपालिका स्वंयििे वा अधय
स्थानीय तहहरु, प्रदे ि सरकार, सं घीय सरकार तथा सम्बशधित साझेदार
सं स्था/लनयोगहरुसँको साझेदारीिा बजेट व्यवस्थापन र

योजना तजुि
य ा

गरी काययक्रि सं चािन गने ।
ग. वैदेशिक रोजगारिा जाने, गएका व्यशि, लतनका पररवार तथा पवदे िबाट

फकेर आएका व्यशिहरुिाई िशित गरी पपपरा गाउँपालिकािे अधय

पालिकाहरुसँगको सिधवयिा शजल्िा प्रिासन कायायिय हाता लभत्र
आप्रवासी श्रोत केधर स्थापना तथा सं चािन गरी आवश्यक सूचना तथा

पराििय िगायतका सेवाहरु प्रवाह गने वा पपपरा गाउँपालिकािे आफ्नो
पालिकाको

प्रिानिधत्री रोजगार काययक्रि अधतरगतको रोजगार सेवा

केधरबाट आफ्नो पालिका िेत्र लभत्रका िशित सेवा ग्राहीहरुिाई सो
सम्बधिी से वाहरु प्रवाह गने छ ।

घ. शजल्िा शस्थत अधय स्थानीय तहहरु, श्रि रोजगार तथा सिाशजक सुरिा
िधत्रािय, वैदेशिक रोजगार पवभाग, वैदेशिक रोजगार वोडय, सीप तालिि
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प्रदान गने लनकायहरु, िनोसािाशजक पराििय सेवा तथा पवत्तीय सािरताको
िेत्रिा पवज्ञता भएका सं स्थाहरुसँग सिधवय तथा सहकाययिाई बढावा
ददई काययक्रििाई प्रभावकारी रुपिा कायायधवयन गने ।
ङ.

वैदेशिक

रोजगारसँग

सम्बशधित

सं चािन

भएका

काययक्रि

तथा

गलतपविीहरुका प्रभावकारी कायायधवयन तथा अनुगिन गरी यस िेत्रको
दीगो रुपिा व्यवस्थापन गने ।

४. रणनीलत:
४.१.वैदेशिक रोजगारको िेत्र वहुसरोकारको पवषय भएकोिे यस िेत्रको
व्यवस्थापनिा सम्बशधित सम्पूणय सरोकारवािाहरुको भूलिका तथा

सं िग्नता िहत्वपूण य हुनेछ । यस िेत्रको योजना तजुि
य ा, कायायधवयन,
व्यवस्थापन, अनुगिन

तथा

सिीिािा

सम्बशधित

सबैको

अथयपूण य

सहभालगतािा जोड ददईने छ । यस स्थानीय तह लभत्रका पवषयगत
िाखाहरु िाफयत योजनाहरु बनाउदा वैदेशिक रोजगारिा जाने, गएका
व्यशि, लतनका पररवार र फपकयएर आएका व्यशिहरुसँग सम्बशधित
सवािहरुिाई प्राथलिकता ददई योजनािा सिावेि गररने छ ।
४.२. यस िेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, धयू न िागत, श्रोत सािनको
अलिकति् उपयोग र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िालग स्थानीय सरकार
सं चािन ऐनको दफा २६ को ििय अनुसार आप्रवासी श्रोत केधर

सञ्चािन, जनिशिको व्यवस्थापन तथा ििता पवकास, अनुगिन जस्ता
काययहरुिा अधय स्थानीय तहहरुसँग पलन सहकायय गनय सपकने छ ।
त्यसको साथै प्रदे ि सरकार, सं घीय सरकार अधतरगतका सम्बशधित

िधत्रािय, पवभाग, वोडय तथा सम्बशधित साझेदार सं स्था/लनयोगहरुसँग पलन
सिधवय तथा सहकाययिा जोड ददईने छ ।
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४.३. शजल्िा प्रिासन∕ ईिाका प्रिासन कायायियसँगको सिधवय तथा
सहकाययिा शजल्िा प्रिासन ∕ ईिाका प्रिासन कायायिय हाता लभत्र
सुरशित वैदेशिक रोजगारका िालग आप्रवासी श्रोत केधरको स्थापना
तथा सं चािन गररने छ । वा स्थानीय तहहरु

स्वयंिे प्रिानिधत्री

रोजगार काययक्रि अधतरगतको रोजगार सेवा केधरबाट
स्थानीय तह

पलन आफ्नो

िेत्र लभत्रका िशित सेवा ग्राहीहरुिाई सो सम्बधिी

सेवाहरु प्रवाह गनय सक्ने

छ ।

४.४. आप्रवासी श्रोत केधर स्थापना र सं चािनका िालग एक र एक भधदा
बढी

स्थानीय तहहरुिे

बजेट व्यवस्थापन, योजना तजुि
य ा, कायायधवयन,

गुणस्तरीयता कायि र अनुगिन िगायतको िेत्रिा सहकायय गरर
सुरशित वैदेशिक रोजगार सम्वधिी लनःिुल्क सूचना तथा पराििय सेवा
िगायतका सेवाहरु

प्रदान गनय सक्ने

छ ।

पररच्छे द-३
योजना तजुि
य ा, तथा काययक्रि सञ्चािनका िेत्रहरु
५. सुरशित आप्रवासन सम्बधिी तथयांक संकिन, योजना तजुि
य ा तथा
कायायधवयन:
५.१ वैदेशिक रोजगार सम्बधिी तथयांक संकिन तथा व्यवस्थापन:

यस गाउँपालिकािे आफ्नो भौगोलिक िेत्रलभत्रको वैदेशिक रोजगारसँग

सम्बशधित सिग्र तथयांक सं किन गने छ । उि काययको िालग कररब
१ िपहनाको िालग प्रत्येक वडािा १/१ जना गणक लनयुि गरी
पररचािन गररने छ र सो को

सं योजन यस स्थानीय तहको

सािाशजक/आलथयक/रोजगार िाखािे गने छ । तथयांक सं किन गदाय
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हाि वैदेशिक रोजगारिा रहेका सं ख्या, सीप तालिि तथा सूचनािा
आप्रवासी

कािदारको

उपभोग/उपयोग

पहुँच,

सम्बधिी

रे लिट्याधस

पववरण,

प्रालप्त

सािाशजक

तथा

िागत

सो

को

सम्बशधिका

जानकारीहरु र आप्रवासी कािदारहरूिे सािना गनुय परे को सिस्या
(सम्पूणय आप्रवासन चक्रिा) िगायतका पवषयहरु सिेपटने छ । यसको
अिावा वैदेशिक रोजगारबाट फकेर आएका व्यशिहरुको सं ख्या,
उनीहरुिे आजयन गरे का सीप, दिता तथा पूंजी र उनीहरुद्वारा सं चालित
उद्यि तथा व्याविाय

िगायतको

पववरणहरु सं किन गरी

वैदेशिक

रोजगार सम्बधिी वस्तुगत पववरण तयार गररने छ । उि सं कलित
तथयांक तथा वस्तुगत पववरणको आिारिा

यस िेत्रको प्रभावकारी

व्यवस्थापनको िालग वापषयक तथा आवलिक योजना
व्यवस्था

तजुि
य ा र बजेट

गरी काययक्रिहरु िागू गररने छ ।

५.२ सुरशित आप्रवासन सम्बधिी सुचना, पराििय तथा सेवा केधर सञ्चािनः

(क) आप्रवासी स्रोत केधर ∕रोजगार सूचना केधर संचािन तथा व्यवस्थापन:
पपपरा

गाउँपालिकािे

वैदेशिक

रोजगारीिाई

सुरशित,

ियायददत

र

िाभदायक बनाउन वैदेशिक रोजगारीिा जान चाहने व्यशिहरुिाई

सुरशित वैदेशिक रोजगार सम्बशधि सूचना तथा पराििय सेवा प्रदान गनय
आप्रवासी श्रोत केधर∕रोजगार सूचना केधर स्थापना गरर सञ्चािन

गररनेछ।शजल्िा प्रिासन कायायिय रहेको स्थानीय तह स्वयं िे वा अधय

स्थानीय तहहरु सँगको सिधवयिा शजल्िा प्रिासन कायायिय हाता लभत्र
आप्रवासी स्रोत केधर स्थापना गरी शजल्िाका सबै स्थानीय तहहरुबाट
वैदेशिक

रोजगारिा

जानको

िालग

राहदानी

बनाउन

आउने

सेवाग्राहीहरुिाई सीप तालिि तथा सुरशित वैदेशिक रोजगार सम्बधिी

सूचना तथा पराििय िगायतका सेवाहरु प्रदान गररने छ । वा पपपरा
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गाउँपालिकािे प्रिानिधत्री रोजगार काययक्रि अधतरगतको रोजगार सेवा
केधरबाट

आफ्नो स्थानीय तह िेत्र लभत्रका िशित सेवा ग्राहीहरुिाई

सो सम्बधिी सेवाहरु प्रवाह गने छ ।

साथै उि श्रोत केधर िाफयत

ु िा
वैदेशिक रोजगारको शिििीिािा नेपाि लभत्र वा गधतव्य िुिक
सिस्यािा परे का आप्रवासी कािदार तथा लतनका पररवारहरुिाई सहज
धयाय, िलतपूलतय, आलथयक सहायता/राहत र उद्दारका िालग सम्बशधित

लनकायहरुसँग सिधवय तथा सहकाययिा आवश्यक सहशजकरण गररनेछ
। आप्रवासी स्रोत केरिे सूचना प्रवाहिाई व्यापकता ददनको िालग सं चार
िध्यिहरु सँग पलन लनकटति् सिधवय तथा सहकाययिा काि गने छ ।

आप्रवासी स्रोत केधर सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िालग धयू नति
िापदण्ड एवं पूवायिारहरू अनुसूची १ बिोशजि ब्यवस्था गररने छ ।
उि स्रोत केधरिे प्रिानिधत्री रोजगार काययक्रि अधतगयतको रोजगार

सूचना केधर सँग सूचना प्रवाह, सीप तालिििा लसफाररस, सूचना आदान

प्रदान िगायतका िेत्रिा लनकटति् सिधवय र सहकायय गरी कायय
सं चािन

गनेछ । उि केधरिा २ जना (कशम्तिा १ जना िपहिा

सपहत) सुचना तथा परािियकताय लनयुि गरी पररचािन गररने छ ।

ँ ा
उनीहरुको योग्यता, अनुभव तथा सेवा सुलबिा पररच्छे द -५ को बुद
नम्बर ९ िा उल्िेख भए बिोशजिको हुनेछ ।

आप्रवासी श्रोत केधर

िाफयत सूचना तथा पराििय सेवा प्रवाहको िालग अनुसूची २ अनुसारको

परािियकतायको िालग सहयोगी हाते पुशस्तका तयार गरर कायायधवयन गररने
छ ।
(ख) ररटनी

पररचािन: गाउँ िेत्र लभत्रका दुरदराजका गाउँ तथा वस्ती

स्तरिा सुरशित वैदेशिक रोजगार सम्बधिी प्रचार प्रसार गरी सूचना

सम्प्रेषण गनय, वैदेशिक रोजगार सम्बधिी सिस्याहरु पपहचान गरी थप
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पवशिपिकृत सहयोगका िालग आप्रवासी श्रोत केधरिा लसफाररस गरी

पठाउन, पवद्याियिा अध्ययनरत पवद्याथीहरुिाई सुरशित वैदेशिक रोजगार
सम्बधिी अलभिुशखकरण गनय र वैदेशिक रोजगार सम्बधिी तथयांक

सं किन तथा व्यवस्थापनिा सहयोग गनयका िालग वैदेशिक रोजगारिा

कम्तीिा २ वषय काि गरी फकेका िपहिा तथा पुरुषहरुिाई सम्बशधित
वडाहरुिा

आंशिक

वा

पूणक
य ालिन

कियचारीका

रुपिा

ररटनीहरु

पररचािन गररनेछ । वैदेशिक रोजगारिा गई फकेका व्यशिहरुिे

ु हरुको लनयि कानुन, ििय सँस्कृलत, सं स्कार, हावापानी र
गधतव्य िुिक

कािसँग सम्बशधित व्यवहाररक ज्ञान तथा अनुभवहरु सम्भापवत आप्रवासी
कािदार तथा लतनका पररवारहरुिाई सही सूचना सम्प्रेषण गने भएकोिे
वैदेशिक रोजगारिाई सुरशित, ियायददत र व्यवशस्थत बनाउनिा िहत्वपूण य
योगदान पुग्ने छ ।

(ग) सिुदाय स्तरिा सचेतनािुिक काययक्रिः

गाउँपालिकािे वैदेशिक

रोजगारिाई सुरशित तथा व्यवशस्थत गनयका िालग सिुदाय स्तरिा गठन
भई पक्रयाशिि रहे का सािुदापयक सिुहहरुिा,

वा वैदेशिक रोजगारिा

जानका िालग प्रपक्रयािा रहे का सम्भापवत आप्रवासी कािदारहरुिाई
वैदेशिक रोजगारको प्रपक्रयािा हुन सक्ने सम्भापवत जोशखि र सुरिाका
उपायाहरुको बारे िा सुचना ददनकोिालग अलभिुशखकरण काययक्रि सञ्चािन
गररनेछ । सिुदाय अलभिुशखकरण काययक्रि सञ्चािनका िालग सञ्चािन
िोड्युि तयार गरी िागु गररने छ । यसको अिावा स्थानीय तह तथा
वडा कायायियद्वारा आवश्यकता अनुसारका सचेतनािुिक

काययक्रिहरु

(सं देि िुिक सडक नाटक, होलडिंग बोडय आदद) लनिायण गरी सिुदाय
स्तरिा सं चािन गररने छ ।
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५.३. सीप तालिि संचािन तथा सहशजकरणः वैदेशिक रोजगारिा जान
चाहने

सम्भापवत

आप्रवासी

कािदारहरको

पपहचान

गरर

वैदेशिक

रोजगारिा रहँदा गनुप
य ने कािसँग सम्बशधित सीप तालिि प्रदानको िालग
वैदेशिक रोजगार वोडयको सशचवािय, प्रदे ि सरकार तथा नेपाि सरकार

को प्रापवलिक शििा तथा ब्यावसापयक तालिि पररषद (CTEVT)) द्धारा
िाधयता प्राप्त तालिि प्रदायक सं स्थाहरुसँगको सिधवय र सहकाययिा सीप

तालिि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गररने छ । उि तालििहरु गधतव्य
ु को आवश्यिा तथा िापदण्ड अनुरुपको पाठ्यक्रि लनिायण गरी
िुिक

सं चािन गररने छ । तालिि सञ्चािन सम्बधिी िोड्युि आवश्यकता
अनुसार नेपाि सरकार को प्रापवलिक शििा तथा ब्यावसापयक तालिि
पररषद(CTEVT)वैदेशिक रोजगार बोडयको सशचवाियर

तालिि प्रदायक

सं स्थाहरुसँगको सिधवय र सहकाययिा तयार गरी िागू गररने छ ।

५.४. धयायिा सहशजकरणः वैदेशिक रोजगारको क्रििा हुने ठगी, बेपत्ता,
अिपत्र,

राहत/आलथयक

सहायता

प्रालप्त

तथा

उद्दार

िगायतका

सिस्याहरुिा आवश्यक सहयोगको िालग आप्रवासी श्रोत केधर िाफयत
सहशजकरण गररने छ । त्यस्ता सिस्याहरुिा सहशजकरणका िालग

सिस्याको प्रकृलत अनुसार शजल्िा प्रिासन कायायिय, शजल्िा प्रहरी
कायायिय, वैदेशिक रोजगार पवभाग, धयायालिकरण, श्रि कधसुिर, गधतब्य
शस्थत नेपािी दुताबास, यस िेत्रिा पक्रयािीि सं घ सं स्था िगायतका
लनकायहरु सँग प्रभावकारी सिधवय तथा सहकाययिा जोड ददइने छ ।
वैदेशिक रोजगार सँग सम्बशधित ठगीका सिस्याहरु
िेत्रालिकार भधदा बापहरको पवषय भएकोिे

धयापयक सलिलतको

धयापयक सलिलतिे पलन

शजल्िा प्रिासन कायायिय तथा अलिकार प्राप्त लनकायहरुसँग सिधवय
तथा सहकायय गने छ ।
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५.५. पवत्तीय सिरता सम्बधिी काययक्रिः वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त पवप्रेषण

रकिको उशचत व्यवस्थापन तथा आयिुिक िेत्रिा पररचािन गरी
स्वरोजगारका अवसरहरु लसजयना गनय र चपक्रय रुपिा वैदेशिक रोजगारिा

गईरहनुपने वाध्यताको अधत्यका िालग रे लिट्याधस प्राप्त गने पररवारका

सदस्यहरुका साथै वैदेशिक रोजगारीिा जाने सं भापवत युवाहरूिाई
व्यशिगत तथा सिुहहरु

गठन गरी पवत्तीय सािरता किा सञ्चािन

गररने छ । उि काययको िालग वैदेशिक रोजगार बोडय, पवत्तीय सं स्थाहरु
तथा सो सँग सम्बशधित पवज्ञता हालसि गरे का सं स्थाहरु सँग सिधवय
तथा सहकायय गनय सपकने छ । पवत्तीय सािरता किा पश्चात
सहभालगहरुिे किािा बचत बृदद्द, फजुि खचयको लनयधत्रण, पाररवारीक
बजेट लनिायण, व्यसापयक िेत्रको पपहचान, योजना लनिायण र पवत्तीय
अनुिासनका िेत्रिा पवस्तृत अध्ययन गरी आयिुिक गलतपवलिहरुिा
सं िग्न हुनेछन् । उि किा व्यवस्थापन तथा सं चािनका िालग पवत्तीय
सािरता सहजकताय लनयुशि गरी पररचािन गररने छ । पवत्तीय सािरता
ँ ा
सहजकतायको योग्यता, अनुभव तथा सेवा सुलबिा पररच्छे द -५ को बुद

नम्बर ९ िा उल्िेख भए बिोशजि हुनेछ । िुरुवातको चरणिा उि
सेवािाई प्रभावकारी रुपिा व्यवस्थापन गनय, सहजकतायको ििता पवकास
गनय र किा सं चािनका िालग लसकाई सािाग्री लबकास गनय पवज्ञ
व्यशि/सं स्थाको सेवा खररद गरी पविेषज्ञ सेवा लिन सक्ने छ । उि

पवत्तीय सािरता किा सञ्चािन तथा व्यवस्थापनको िालग अनुसूची ३
अनुसारको िोड्युि तयार गरर िागू गररने छ ।
५.६. सीपको पपहचान, उपयोग तथा उद्यिशििता पवकास काययक्रिः वैदेशिक

रोजगारबाटफकेर आएका व्यशिहरु तथा पवप्रेषण प्राप्त गने घर पररवारका
सदस्यहरूिािाई िशित गरी स्थानीय स्तरकोसम्भाव्यता तथा लत
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व्यशिहरुको दिताको आिारिा योजना तजुि
य ा गरी उद्यि पवकास
सम्बधिी काययक्रि सं चािन गररने छ । काययक्रि लनिायण तथा सं चािन
गदाय िशित वगयको िागत सहभालगता तथा उत्पादनिा आिाररत
अनुदानको व्यवस्थािाई जोड ददइने छ । यसको िालग आवश्यक
िापदण्ड तयार गरी काययक्रि सं चािन गररने छ । यसको साथै

पवदे िबाट फकेर आएका व्यशिहरुसँग भएको सीप तथा दिता
सम्बशधिको पववरणिाई सं किन गरी रोिर बनाई राशखने छ । उि
जनिशििाई दिता र आवश्यकताको आिारिा स्थानीय स्तरिा
सं चालित पवकास लनिायणको िेत्रिा पररचािन गररने छ । यसको अिवा
वैदेशिक रोजगारको क्रििा सीप हालसि गरे का तर प्रिाण पत्र नभएका

व्यशिहरुिाई िशित गरी सीप परीिण काययक्रि सं चािन गररने छ ।
उि सीप परीिणका काययक्रि सं चािन गदाय नेपाि सरकारको

सम्बशधित लनकायहरु र अधय पवकास साझेदारहरुसँग पलन आवश्यक
सिधवय र सहकायय गनय सपकने छ । यस सम्बधिी काययक्रि
तजुि
य ा,कायायधवयन तथा अनुगिनका िालग आवश्यिा अनुसार िापदण्ड
तयार गरी िागू गररने छ ।
५.७ िनोसािाशजक पराििय सेवा: वैदेशिक रोजगारिा गएका व्यशि तथा

लतनका पररवारहरुिाई वैदेशिक रोजगारका कारण उत्पन्न िानलसक
सिस्यािाई सम्बोिन गनयका िालग िनोसािाशजक पराििय सेवा सम्बधिी

योजना तजुि
य ा गरी कायायधवयन गररनेछ । उि सेवा प्रवाहका िालग
िनोसािाशजक परािियकताय लनयुशि गरी पररचािन गररने छ ।
िनोसािाशजक परािियकतायको योग्यता, अनुभव तथा से वा सुलबिा

ँ ा नम्बर ९ िा उल्िेख भए बिोशजि हुनेछ ।
पररच्छे द -५ को बुद

िुरुवातको चरणिा उि सेवािाई प्रभावकारी रुपिा व्यवस्थापन गनय
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परािियकतायको

ििता

पवकास

गनय

पवज्ञ

सेवा खररद गरी पविेषज्ञ सेवा लिन सक्ने छ ।

िनोसािाशजक पराििय सेवा सञ्चािनका िालग िनोसािाशजक पराििय सेवा
सम्बधिी

पविेषज्ञ

सं स्था/लनकायहरुसँगको

सिधवय

र

सहकाययिा

काययक्रि तथा योजना तजुि
य ा गरी कायायधवयन गररने छ । उि सेवािाई
स्थानीय तहिे क्रिस आफ्नो स्वास्थय िाखािा आधतररपककरण गदै
िलगने छ ।

सो सेवा सं चािनका िालग आवश्यक िोड्युि सम्बशधित

पविेषज्ञहरुको सहयोगिा तयार गरी कायायधवयन गररने छ ।

यसको

अिवा स्थानीय तह लभत्र रहेका िानलसक स्वास्थयको िेत्रिा दिता
हालसि गरे का व्यशिहरुको सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार
पररचािन गनेछ

। गम्भीर िनोसािाशजक सिस्या भएका र आलथयक

पहसाबिे किजोर भएका व्यशिहरुिाई आवश्यक उपचार सहयोगको
िालग सहयोग कोष स्थापना तथा सं चािन गररने छ । यसको अिावा

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशधित सािाशजक िागत धयू नीकरणका िालग
सम्बशधित

सरोकारवािाहरुसं गको

सिधवय

तथा

सहकाययिा

थप

काययक्रिहरु सं चािन गररने छ ।
५.८. अधतरपक्रया तथा छिफिः काययक्रिः वैदेशिक रोजगार बहुसरोकारको
िेत्र भएकोिे नगरपालिकाको एकि प्रयासिे िात्र

पूण य नहुने भएकोिे

वैदेशिक रोजगारिाई सुरशित, व्यवशस्थत, ियायददत र उपिब्िीिूिक

बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारबाट फपकयएर आएका व्यशिहरुको ज्ञान,
सीपिाई प्रभावकारी रुपिा पररचािन िालग आवश्यक वातावरण लसजयना

गनय सम्बशधित सरोकारवािाहरुसँग लनयलित छिफि तथा अधतरपक्रया
काययक्रिको आयोजना गररनेछ ।
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५.९. छात्रावृशत्त काययक्रिः यस पपपरा गाउँपालिका िेत्र लभत्रबाट वैदेशिक

रोजगारका क्रििा िृत्यु भईअपवभावक गुिाएका, बेपत्ता भएका र अं गभं ग
भएका व्यशिका बािबालिकाहरुिाई छात्रावृशत्त सहयोग प्रदान गररने छ ।
बेपत्ता भएका व्यशिको हकिा ५ वषय दे शख बेपत्ता भएका व्यशिका
बािबालिकाहरुिाई सिेपटने छ ।
रोजगार

बोडयको

सशचवािय

त्यस्तो छात्रावृलत प्रदान गदाय वैदेशिक

िाफयत

प्रदान

गने

छात्रावृशत्त

सहयोगिे

नसिेपटएका बािबालिकाहरुको िालग िात्र व्यवस्था गररने छ । छात्रावृशत्त
सहयोगिाई दुई तहिा पवभाजन गरी प्रदान गररने छ । जस अनुसार
आिारभूत तहका बािबालिकािाई वापषयक ८ हजार र िाध्यलिक तहका
बािबालिकािाई बापषयक १२ हजारका दरिे छात्रावृशत्त प्रदान गररने । यस्तो
छात्रावृशत्त सरकारी, सािुदापयक तथा सं स्थागत पविाियिा अध्ययनरत १८
बषय सम्िका पविाथीहरुिाई प्रदान गररने छ । जसको िालग पविाथी
अध्ययनरत पवद्यािय र सम्बशधित वडा कायायियिे वैदेशिक रोजगारिा गई
िृत्यु तथा अंगभं ग ,बेपत्ता भएको प्रिाण सपहत गाउँपालिकािा लसफाररस गने

छ । प्राप्त लनवेदनहरुिाई गाउँपालिकािे आश्यक छानपवन गरी छात्रावृशत्त
प्रदान गने छ । लनवेदनको आवश्यक ढाँचा तथा फारिहरुको निुना तयार
गरर कायायधवयन गररने छ ।
पररच्छे द ४
सम्बशधित पवषयगत िाखा लनिायरण तथा लनदे िक सलिलत
६. सम्बशधित पवषयगत िाखा लनिायरणः
स्थानीय िासन श्रोत पूशस्तका, २०७४ (८.५.८ लबषय िेत्रगत योजना
लनिायण तथा एपककरण) अनुसार वैदेशिक रोजगारको िेत्रिाई आलथयक

पवकास िाखा अधतरगत राशखने छ । यदद यस गाउँपालिकािे आवश्यक
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ठानेिा काययपालिका वा नगरसभाको लनणयय अनुसार सिाशजक पवकास
िाखा अधतरगत राखेर सो सम्बधिी काययक्रि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन

गनय सक्ने छ । उि िाखािे अधय िाखाहरुसँग सिधवय गरर काययक्रि
तजुि
य ा, बजेट पवलनयोजन, काययक्रि काययधवयन, अनुगिन र सिीिा
िगायतको काययहरु गनेछ ।

७. स्थानीय तहको सुरशित आप्रवासन सम्बधिी लनदे िक सलिलत:

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशधित प्रभावकारी योजना लनिायण, व्यवस्थापन,
काययधवयन, अनुगिन तथा सम्बशधित सरोकारवािहरुसँग सिधवय

िगायतका काययिा ददिा लनदे ि गनय दे हाय बिोशजिको गाउँपालिका
स्तरीय सुरशित आप्रवासन सम्बधिी लनदे िक सलिलतको व्यवस्था गररएको
छ ।
अध्यिः

- प्रिुख

उपाध्यि

-उप-प्रिुख

सदस्यहरुः

- प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत,
—आलथयक पवकास िाखा प्रिुख,
—सािाशजक पवकास िाखा प्रिुख,
—स्वास्थय िाखा प्रिुख,
—रोजगार सं योजक (प्रिानिधत्री रोजगार काययक्रि),

सदस्य सशचव -वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बधिी काययक्रिको
िाखा प्रिुख,

आिधत्रण

उद्यिशििता पवकास अलिकृत (िेडपा),
शजल्िा प्रिासन∕ईिाका प्रिासन कायायिय प्रलतलनलि,
शजल्िा∕ईिाका प्रहरी कायायिय प्रलतलनलि,
शजल्िा∕स्थानीय तह शस्थत बैंकका प्रलतलनलि,
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—वैदेशिक रोजगारीको िेत्रिा कािगने सं स्थाका प्रलतलनलि,

स्थानीय तह स्तरीय सुरशित आप्रवासन सिधिी लनदे िक सलिलतिे आवश्यक
ठानेका अधय व्यशि तथा पदालिकारीहरुिाई आिधत्रण गनय सक्नेछ ।
८. स्थानी तहको सुरशित आप्रवासन सम्बधिी लनदे िक सलिलतको काि, कतयव्य
र अलिकारः
▪

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशधित (पवदे ि जाने व्यशि, लतनका पररवार
र फपकयएर आएका व्यशिहरुिाई िशित गरी) योजना तजुि
य ा, बजेट

व्यवस्थापन र कायायधवयनका िालग सम्बशधित िाखािाई आवश्यक
ददिा लनदे ि गने,
▪

अधय स्थानीय तहहरु, प्रदे ि सरकार, सं घीय सरकार अधतरगतका श्रि,
रोजगार तथा सािाशजक सुरिा िधत्रािय, वैदेशिक

रोजगार पवभाग,

वैदेशिक रोजगार वोडय, सम्बशधित साझेदार सं स्था, पवकास लनयोग,
तालिि प्रदायक सं स्था तथा सरोकारवािाहरुसँग आवश्यक सिधवय
र सहकायय गने,
▪

आप्रवासी श्रोत केधरको व्यवस्थापन तथा सं चािनका िालग आवश्यक
सम्बशधित लनकायसँग सिधवय गनुक
य ा साथै

उि श्रोत केधर

प्रभावकारी सधचािनका िालग आवश्यक ददिा लनदे ि गने । वा

स्थानीय तह को प्रिानिधत्री रोजगार काययक्रि अधतरगतको रोजगार
सेवा केधर िाफयत सुरशित वैदेशिक रोजगार सम्बशधिको से वा
प्रवाहको िालग आवश्यक कायय गने,
▪

सूचना तथा पराििय से वा प्रवाह, पवत्तीय सािरता, िनोसािाशजक
पराििय सेवा, सीप तालिि तथा सिुदाय तहिा सचेतनािुिक
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गलतपविीहरु सं चािन गनय आवश्यक िोड्युि तयारीको िालग
पृष्ठपोषण तथा सुझाव प्रदान गने,
▪

रोजगारीको िालग आवश्यक सीप तालििको ब्यवस्था गनय, सीपयुि
र ठलग िुि सिुदाय घोषणा गनय आवश्यक ददिा लनदे ि गने,

▪

लनदे िक सलिलतद्वारा कशम्तिा चौिालसक रुपिा आप्रवासी श्रोत केधर
िगायतको गलतपवलिहरुको अनुगिन गरी सिीिा गने । साथै

उपाध्यिको सं योजकत्विा लनयलित रुपिा अनुगिन काययिाई
लनरधतरता ददने,
▪

अधय पवषयगत िाखा/सलिलतहरुसँग वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशधित
योजना लनिायण तथा कायायधवयनको िालग आवश्यक सिधवय तथा
छिफि गने,

▪

आवलिक रुपिा बैठक बसी सं चालित काययक्रिहरुको प्रगलत सलििा
गरी थप प्रभावकारीता अलभबृपद्धका िालग आवश्यक सल्िाह सुझाव
तथा िागयलनदे ि गने,

▪

सुरशित आप्रवासनसँग (वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन) सम्बशधित
काययपालिकाद्धारा प्रदत्त अधय काययहरु गने ।

▪

वडा स्तरिा वडाध्यिको सं योजकत्विा सुरशित आप्रवासन सम्बधिी
सलिलत गठन गरी सचेतनािुिक काययक्रिहरु सं चािनको िालग ददसा
लनदे ि गने ।
पररच्छे द-५
श्रोत तथा जनिशि व्यस्थापन

९. श्रोत व्यवस्थापन:
सं घीय सरकार र प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त हुने पवत्तीय सिानीकरण अनुदान र
गाउँपालिकाको अधतररक श्रोतबाट काययक्रि सञ्चािनको िालग आवश्यक
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बजेटको सुलनशश्चत गररनेछ । यसको साथै अधय स्थानीय तहहरु, साझेदार
सं स्था/लनयोग तथा दातृ लनकाय, प्रदे ि सरकार र सं घीय सरकारसँगको बजेट

साझेदारीतािा प्राप्त बजेटहरुिाई एपककृत गरी काययक्रि तजुि
य ा तथा
कायायधवयन गररने छ ।
१०. आवश्यक जनिशि व्यवस्थापन:
पद

संख्या

तह

योग्यता तथा अनुभव
िाधयता

प्राप्त

पवश्वपवद्याियबाट

स्नातक तह उत्तीणय गरर कम्तीिा
३ वषय
अलिकृत

१

छै ठौं

सािाशजक पररचािन वा

सुरशित वैदेशिक रोजगारको िेत्रिा

कायय अनुभव भएको । सिधवय,
सहशजकरण, योजना

तथा

बजेट

तजुि
य ा, कायायधवयन र अनुगिन तथा
प्रलतवेदन सम्बशधि अनुभव भएको ।
िाधयता प्राप्त िैशिक सं स्थाबाट
कम्तीिा १०+२ वा प्रपवणता प्रिाण
पत्र तह उत्तीणय गरर सािाशजक
आप्रवासी
स्रोत केधर

परािियकताय

पररचािन वा
२

पाँचौ

सुरशित वैदेशिक

रोजगार िेत्रिा कम्तीिा २ वषय
काि गरे को । अनिाईन डाटा
ईधरी
वहुपि

र

प्रलतवेदनसम्बधिी
सिधवय

र

ज्ञान,

सहकायय

सम्बधिी ज्ञान, वैदेशिक रोजगार ऐन,

खण्ड : ४

सं ख्या : २

लिलत : २०७८ /०८/०७

लनयि तथा लनदे शिका र कानून
सम्बधिी ज्ञान भएको ।
िाधयता प्राप्त िैशिक सं स्थाबाट

कम्तीिा १०+२ वा प्रपवणता प्रिाण
िनोसािाशजक आवश्यकता
परािियकताय

अनुसार

पाँचौ

पत्र तह उत्तीणय गरी िनोसािाशजक
पराििय सम्बधिी २ वषय अनुभव भई
सुरशित वैदेशिक रोजगारको िेत्रिा
काि गरे कोिाई प्राथलिकता ।

िाधयता प्राप्त िैशिक सं स्थाबाट

कम्तीिा १०+२ वा प्रपवणता प्रिाण
पवत्तीय
सािरता
सहजकताय

आवश्यकता
अनुसार

पत्र तह उत्तीणय गरर २ वषय पवत्तीय
पाँचौ

सािरता

किा

सञ्चािन

तथा

व्यवस्थापन सम्बधिी अनुभव भई
सुरशित वैदेशिक रोजगारको िेत्रिा
काि गरे कोिाई प्राथलिकता ।

िाधयता प्राप्त िैशिक सं स्थाबाट
कम्तीिा १०+२ वा प्रपवणता प्रिाण
पत्र
सािाशजक

आवश्यकता

पररचािक

अनुसार

पाँचौ

तह

उत्तीणय

सािाशजक
भएको

गरर

पररचािनको
।

सुरशित

२

वषय

िेत्रिा
वैदेशिक

रोजगारको िेत्रिा काि गरे को वा
वैदेशिकरोजगारीबाट फपकयएकािाई
प्राथलिकता ।
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किा १० उत्तीणय गरर वैदेशिक
रोजगारका
ररटनी

आवश्यकता

पररचािन

अनुसार

श्रे णी

िालग

ििे शिया

वा

ु िा गई कम्तीिा २ वषय
खालडिुिक

पवहीन काि गरर फपकएको हुनपु ने छ ।
सािाशजक पररचािन र सिधवय
तथा

सहजीकरण

सम्बशधि

ज्ञान

भएको ।
कियचारी

भनाय तथा लनयुि गदाय पपपरा गाउँपालिकाको कियचारी भनाय

सम्बधिी काययपवलि तथा नेपाि सरकारको सिावेिी िापदण्डिाई अनुिरण
गररने छ । सािी पररयोजना िागू भएको यस पपपरा गाउँपालिकाको सधदभयिा
हाि

काययरत

जनिशिहरुको

िेत्रगत

पवज्ञताको

आिारिा

क्रिस

आधतरीपककरण गरी वैदेशिक रोजगारको िेत्र व्यवस्थापनिाई ददगो रुपिा
सं स्थागत गररने छ ।

पररच्छे द -६
पवपवि
११. सिधवय तथा सहकायय :
वैदेशिक रोजगारीको िेत्र वहुसरोकारको पवषय भएकोिे अधय स्थानीय

तहहरु, प्रदे ि सरकार, श्रि, रोजगार तथा सािाशजक सुरिा िधत्रािय,
वैदेशिक रोजगार लबभाग, वैदेशिक रोजगार बोडयको सशचवािय तथा दातृ
लनकाय र पवकास साझेदारहरुको सहकाययिा सुरशित आप्रवासन सम्बशधि
काययक्रिहरु सञ्चािन गररने छ । साथै स्थानीय तहिे सञ्वािन गरे का
सेवाहरुिाई

प्रभावकारी रुपिा कायायधवयन गनय शजल्िा सिधवय सलिलत,
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शजल्िा प्रिासन कायायिय,शजल्िा शििा सिधवय ईकाई, शजल्िा प्रहरी
कायायिय, पवषयगत पविेषज्ञ सं स्थाहरु, आप्रवासनको िेत्रिा काि गने सं घ,

सं स्थाहरु तथा अधय सम्बशधित लनकायहरुसँगको सिधवय तथा सहकाययिाई
जोड दददै सेवा प्रवाहिाई प्रभाकारी बनाईने छ ।
१२. काययपवलि संिोिन तथा खारे ज गनय सक्नेः

काययपालिकािे आवश्यकता अनुसार यो काययपवलि सं िोिन तथा खारे ज गनय
सक्नेछ। यस काययपवलि कायायधवयनको क्रििा
नगर/गाउँपालिका

कुनै वािा उत्पन्न भएिा

प्रिुखकिे तत्काि पालिका स्तरीय सुरशित आप्रवासन

सम्बधिी लनदे िक सलिलतको बैठक राखी बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ

। यस काययपवलििा उल्िेख भएका कुराहरु नेपािको प्रचलित कानुनसँग
बाँशझएिा बाँशझएको हदसम्ि स्वतः अिाधय हुनछ
े ।
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अनुसूचीहरू

अनुसूची- १: आप्रवासी स्रोत केधर सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका िालग
धयूनति पूवायिार एवं िापदण्ड,

अनुसूची- २: आप्रवासी स्रोत केधरका परािियकतायहरूका िालग सहयोगी
पुशस्तका,

अनुसूची- ३: पवत्तीय सािरता किा सञ्चािन िालग सहभागी अभ्यास
पुशस्तका,

खण्ड : ४

सं ख्या : २

लिलत : २०७८ /०८/०७

प्रिाणीकरण लिलत :२०७८/०८/०५ गते
राजपत्रिा प्रकाशित लिलत :२०७८/०८/०७ गते

आज्ञािे ,
नागेधर यादव
प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत

