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चौदण्डीगढी नगरपालिकाको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध,२०७७ 

प्रस्तावनााः नेपािको संववधान २०७२ को अनसूुची ८ को (५,६ ७, १७) वमोशजम 
स्थानीय तहमा रहेको के्षत्रालधकार र स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद 
३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार अन्तगयत दफा ११ 
को उपदफा “थ” मा भएको व्यवस्था वमोशजम स्थानीय सरकारिाई प्राप्त शजम्मेवारी परुा 
गनय तथा स्थानीय सरकारहरुिे आफ्नो के्षत्रका वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने 
यवुाहरुिाई आवश्यक सूचना तथा परामिय सेवा ददन, वैदेशिक रोजगारबाट ठगी 
िगायतका समस्यामा परेका आप्रवासी कामदार तथा लतनका पररवारहरुको न्यायमा 
सहज पहुँच बढाउन, वैदेशिक रोजगारमा जानपूुवय कामसँग सम्बशन्धत सीप तालिममा 
पहुँच बढाउन, वैदेशिक रोजगारँका कारण मनोसामाशजक समस्यामा रहेका आप्रवासी 
कामदार तथा लतनका पररवारका सदस्यहरुिाई मनोसामाशजक परामिय सेवा उपिब्ध 
गराउन साथै रोजगारीका िालग पटक पटक वैदेशिक रोजगारीिाई नै दोहो¥याउन ु पने 
बाध्यता कम गनय  आयमिुक गलतववलधहरुिाई प्रबयद्धनका िालग ववत्तीय साक्षरता 
काययक्रम सञ्चािन गरी वैदेशिक रोजगारको के्षत्र व्यवस्थापन गनय र स्वदेिमा नै 
रोजगारीका अवसरहरु लसजयना गरी यवुा जनिशििाई ववदेि पिायन हनुबाट कमी 
ल्याउन वाञ्छनीय भएकोिे संववधानको दफा २२६ को अलधनमा रही यस चौदण्डीगढी 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे “वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध 
२०७७” बनाई िागू गरेको छ। 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  

क. यो काययववलधको नाम ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन काययववलध,२०७७’ रहने छ । 

ख. यो काययववलध नगर राजपत्रमा प्रकाशित  भएको लमलत देशख िागू हनुछे ।  

२. पररभाषा र व्याख्या ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलधमााः  

क. “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ िाई सम्झन ुपछय । 

ख. “काययववलध” भन्नािे वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन काययववलध, २०७७ िाई सम्झन ु
पदयछ।  



ग. “स्थानीय तह” भन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिकािाई सम्झन ुपदयछ। 

घ. “अन्य स्थानीय तहहरु” भन्नािे उदयपरु शजल्िा अन्तगयत रहेका पालिकाहरुिाई 
सम्झन ुपदयछ। 

ङ. “िाखा” भन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन िाखािाई 
सम्झन ुपदयछ।  

च. “आप्रवासी श्रोत केन्र” भन्नािे सरुशक्षत वैदेशिक रोजगार सम्बशन्ध सूचना तथा 
परामिय सेवाका साथै वैदेशिक रोजगार सम्बशन्ध अन्य ववशिविकृत सेवा प्रदान गनयका 
िालग चौदण्डीगढी नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित आप्रवासी श्रोत केन्रिाई सम्झन ुपनेछ ।   

छ. “केन्र” भन्नािे काठमाडौमा रहेर वविेष सेवा सञ्चािन गने ववलभन्न राविय स्तरका 
साझेदार संस्थाहरु र वैदेशिक रोजगार ववभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोडय तथा अन्य 
सरकारी लनकायहरुिाई सम्झन ुपदयछ ।   

ज. “आप्रवासी हकवहत संरक्षण केन्र” भन्नािे वैदेशिक रोजगारबाट फवकय एर आप्रवासी 
कामदार तथा लतनका पररवारहरुको हकवहत संरक्षणका िालग शजल्िा प्रिासन 
कायायियमा ववलधवत रुपमा दताय भई वक्रयािीि रहेको संस्थािाई सम्झन ुपने छ ।  
 

३.काययववलधको उदे्दश्याः चौदण्डीगढी नगरपालिकाबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहन े
यवुाहरुको वैदेशिक रोजगारीिाई सरुशक्षत, मयायददत र िाभदायक बनाउनका िालग 
सहयोग प¥ुयाउन, वैदेशिक रोजगारमा संिग्न व्यशिका पररवार तथा वैदेशिक रोजगारबाट 
फेकेर आएका व्यशिहरुहरुिाई िशक्षत गरी सम्बशन्धत काययक्रमहरु तजुयमा गरी संचािन 
गनय यो काययववधी तयार गररएको छ।त्यस्ता काययक्रमहरु तजुयमा तथा संचािन गदाय 
मन्थिी नगरपालिका स्वंयम्िे वा अन्य स्थानीय तहहरु, प्रदेि सरकार, संघीय सरकार 
तथा सम्बशन्धत साझेदार संस्था÷लनयोगहरुसँको सहकायय तथा साझेदारीमा काययक्रम 
संचािन गनय सक्नछे।वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशन्धत काययक्रमहरु तजुयमा गरी 
आवियक बजेट व्यवस्थापन गरी सिुासन, पारदिी र जवाफदेही ढंगबाट काययक्रम 
सञ्चािन गनुय यस काययववलधको प्रमखु उदे्दश्य रहेको छ भन े यसका अन्य उदे्दश्यहरु 
देहाय वमोशजम रहेका छन।् 



क. सरुशक्षत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशन्धत गलतववलधहरु (वैदेशिक रोजगारमा जाने र 
गएका व्यशि  तथा लतनका पररवार र ववदेिबाट फकेर आएका व्यशिहरुिाई िशक्षत 
गरी) िाई एवककृत रुपमा योजना तजुयमा गरी प्रभावकारी रुपमा संचािन  गने। 

ख. सरुशक्षत वैदेशिक रोजगारीका िालग नगरपालिका स्वंयमिे वा वा अन्य स्थानीय 
तहहरु, प्रदेि सरकार, संघीय सरकार तथा सम्बशन्धत साझेदार संस्था÷लनयोगहरुसकँो 
साझेदारीमा योजना तजुयमा र बजेट व्यवस्थापन गरी काययक्रम संचािन गने।   

ग. वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यशि, लतनका पररवार तथा ववदेिबाट फकेर आएका 
व्यशिहरुिाई िशक्षत गरी आप्रवासी श्रोत केन्र  ९ःाःचऋ्० स्थापना तथा संचािन गरी 
आवश्यक सूचना तथा परामिय सेवा संचािन गने ।   

घ. साझेदारीताका के्षत्रहरुको पवहचान गरी योजना लनमाणय  गने र सो कायायन्वयनको 
िालग आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गने। 

ङ. शजल्िा शस्थत अन्य पालिकाहरु, श्रम रोजगार तथा समाशजक सरुक्षा मन्त्रािय, 

वैदेशिक रोजगार ववभाग, वैदेशिक रोजगार वोडय, सीप तालिम प्रदान गने लनकायहरु, 

मनोसामाशजक परामिय सेवा तथा ववत्तीय साक्षरताको के्षत्रमा ववज्ञता भएका संस्थाहरु वीच 
समन्वय तथा सहकाययिाई बढावा ददने। 

च. वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशन्धत संचािन भएका काययक्रम तथा गलतववधीहरुका 
प्रभावकारी कायायन्वयन तथा अनगुमन गने। 

४.रणनीलत    

४.१. वैदेशिक रोजगारको के्षत्र वहसुरोकारको ववषय भएकोिे यस के्षत्रको व्यवस्थापनमा 
सम्बशन्धत सम्पूणय सरोकारवािाहरुको भलूमका तथा संिग्नता महत्वपूणय हनुेछ । यस 
के्षत्रको योजना तजुयमा, संचािन, व्यवस्थापन, अनगुमन तथा समीक्षामा सम्बशन्धत सबैको 
अथयपूणय सहभालगतामा जोड ददईने छ । यस पालिका लभत्रका ववषयगत िाखाहरु माफय त 
योजनाहरु बनाउदा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यशि, लतनका पररवार तथा फवकय एर 
आएका व्यशिहरुसँग सम्बशन्धत सवािहरुिाई प्राथलमकता ददई योजनामा समावेि गररन े
छ ।  

४.२. यस क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, न्यून िागत, श्रोत साधनको अलधकतम ्उपयोग 
र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िालग स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा २६ को ममय 



अनसुार आप्रवासी श्रोत केन्र सञ्चािन, जनिशिको व्यवस्थापन तथा क्षमता ववकास, 

अनगुमन जस्ता काययहरुमा अन्य पालिकाहरुसँग पलन सहकायय गनय सवकने छ । त्यसको 
साथै प्रदेि सरकार, संघीय सरकार अन्तरगतका सम्बशन्धत मन्त्रािय, ववभाग, वोडय तथा 
सम्बशन्धत साझेदार संस्था÷लनयोगहरुसँग पलन समन्वय तथा सहकाययमा जोड ददईन ेछ । 

४.३. अन्य स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा शजल्िा प्रिासन कायायिय पररसर लभत्र  
सरुशक्षत वैदेशिक रोजगारका िालग आप्रवासी श्रोत केन्र (सूचना केन्र) को स्थापना तथा 
संचािन गररने छ।उि केन्र माफय त ववदेि जाने व्यशि, लतनका पररवार र ववदेिबाट 
फकेर आएका व्यशिहरुका िालग सरुशक्षत वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी लनाःिलु्क सूचना 
तथा परामिय िगायतका सम्बशन्धत सेवाहरु प्रबाह गररने छ।यसको िालग शजल्िा 
प्रिासन कायायियसँग समन्वय, समग्र सञ्चािन तथा व्यवस्थापन चौदण्डीगढी 
नगरपालिकािे गनेछ।  

४.४ आप्रवासी श्रोत केन्रमा अन्य स्थानीय तहका सेवाग्राहीहरुिे पलन सरुशक्षत वैदेशिक 
रोजगार सम्वन्धी लनाःिलु्क सूचना तथा परामिय सेवा लिन सक्ने हनुािे यस केन्रको 
संचािन तथा व्यवस्थापनमा अन्य स्थानीय तहहरुसँग पलन बजेट व्यवस्थापन, योजना 
तजुयमा, गणुस्तरीयता र अनगुमन िगायतको के्षत्रमा सहकायय गनय सक्नेछ।  
 

५. सम्बशन्धत ववषयगत िाखा लनधायरणाः स्थानीय िासन श्रोत पूशस्तका, २०७४ (८.५.८ 
लबषय क्षेत्रगत योजना लनमायण तथा एवककरण)अनसुार वैदेशिक रोजगारको के्षत्रिाई 
आलथयक ववकास िाखा अन्तरगत राख्न राशखने छ । यदद यस नगरपालिकािे आवश्यक 
ठानेमा काययपालिका वा नगरसभाको लनणयय अनसुार समाशजक ववकास िाखा अन्तरगत 
राखेर काययक्रम सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनय सवकने छ । उि िाखािे अन्य 
िाखाहरुसँग समन्वय गरर काययक्रम तजुयमा, बजेट ववलनयोजन, काययक्रम काययन्वयन, 

अनगुमन र समीक्षा िगायतको काययहरु गनेछ।  
 

६.पालिका स्तरीय वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सलमलताः वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशन्धत 
प्रभावकारी योजना लनमायण, व्यवस्थापन, सञ्चािन तथा अनगुमन गनय र सम्बशन्धत 
सरोकारवािहरुसँग समन्वय गनय देहाय बमोशजमको पालिका स्तरीय वैदेशिक रोजगार 
व्यवस्थापन सलमलतको व्यवस्था गररएको छ।  



अध्यक्षाः   — नगर प्रमखु   

उपाध्यक्ष   — उप प्रमखु  

सदस्यहरुाः  — प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत,  

— आलथयक ववकास िाखा प्रमखु, 

               — सामाशजक ववकास िाखा प्रमखु, 

               — रोजगार संयोजक (प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम), 

सदस्य सशचव  — वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी काययक्रमको िाखा प्रमखु, 

आमन्त्रण   — शजल्िा प्रिासन कायायिय प्रलतलनलध, 

               — शजल्िा प्रहरी कायायिय प्रलतलनलध, 

— आप्रवासी कामदार हकवहत संरक्षण केन्र (सञ्जाि) को प्रलतलनलध, 

पालिका स्तरीय वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सलमलतिे आवश्यक ठानेका अन्य व्यशि 
तथा पदालधकारीहरुिाई आमन्त्रण गनय सवकने छ । 

 

७. पालिका स्तरीय वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकाराः  

 वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशन्धत (ववदेि जाने व्यशि, लतनका पररवार र फवकय एर 
आएका व्यशिहरुिाई िशक्षत गरी) योजना तजुयमा, बजेट व्यवस्थापन र कायायन्वयवनका 
िालग आवश्यक कायय गने। 

 अन्य स्थानीय तह, प्रदेि सरकार, संघीय सरकार अन्तरगतका श्रम, रोजगार तथा 
सामाशजक सरुक्षा मन्त्रािय, वैदेशिक रोजगार ववभाग, वैदेशिक रोजगार वोडय, सम्बशन्धत 
साझेदार संस्था, ववकास लनयोग, तालिम प्रदायक संस्था तथा सरोकारवािाहरुसँग 
आवश्यक समन्वय र सहकायय गने। 

 आप्रवासी श्रोत केन्रको व्यवस्थापन तथा संचािनका िालग आवश्यक कायय गने। 



 सूचना तथा परामिय सेवा प्रवाह, ववत्तीय साक्षरता, मनोसामाशजक परामिय सेवा, सीप 
तालिम तथा समदुाय तहमा सचेतनामिुक गलतववधीहरु संचािन गनय आवश्यक मोडु्यि 
तयारीको िालग आवश्यक कायय गने। 

 आप्रवासी श्रोत केन्र तथा अन्य गलतववलधहरुको अनगुमन तथा समीक्षा गने। 

 अन्य ववषयगत िाखा÷सलमलतहरुसँग वैदेशिक रोजगारसँग सम्बशन्धत योजना लनमायण 
तथा कायायन्वयनको िालग आवश्यक समन्वय तथा छिफि गने। 

 आवलधक रुपमा बैठक बसी संचालित काययक्रमहरुको प्रगलत सलमक्षा गरी थप 
प्रभावकारीता अलभबवृद्धका िालग आवश्यक सल्िाह सझुाव तथा मागयलनदेि गने। 

 वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका िालग काययपालिकाद्धारा प्रदत्त अन्य काययहरु गने। 

 

७. वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका िालग देहायका के्षत्रहरुमा योजना तजुयमा, बजेट 
व्यवस्थापन तथा कायायन्वयन गररन ेछ। 

७.१ सचुना तथा परामिय सेवा प्रवाहाः 

 आप्रवासी श्रोत केन्र संचािनाः अन्य स्थानीय तहहरुसगँको समन्वयमा यस 
नगरपालिकािे शजल्िा प्रिासन कायायियसगँको समन्वयमा शजल्िा प्रिासन कायायिय 
हाता लभत्र आप्रवासी श्रोत केन्र स्थापना गरी शजल्िाका सबै स्थानीय तहहरुबाट वैदेशिक 
रोजगारमा जानको िालग (एम.आर.पी.) राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीहरुिाई 
सरुशक्षत वैदेशिक रोजगार सम्बशन्ध सूचना तथा परामिय सेवा प्रदान गनेछ । साथै 
वैदेशिक रोजगारको शिििीिामा नेपाि लभत्र वा गन्तव्य मिुकुमा समस्यामा परेका 
आप्रवासी कामदार तथा लतनका पररवारहरुिाई सहज न्याय, क्षलतपूलतय, राहत र उद्दारका 
िालग सम्बशन्धत लनकायहरुसँग सम्पकय  र समन्वयका िालग आवश्यक सहशजकरण गनेछ 
।आप्रवासी श्रोत केन्र सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मोडु्यि नगरपालिकािे 
आवश्यकता अनसुार तयार गरर कायायन्वयन गने छ। 

 ररटनी स्वयंसेवक पररचािनाः नगर के्षत्रका दरुदराजका गाउँटोि तथा वस्ती स्तरमा 
सरुशक्षत वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी प्रचार प्रसार गरर सूचना सम्प्रषेण गनय, वैदेशिक 
रोजगार सम्बशन्ध समस्याहरु पवहचान गरर थप ववशिविकृत सहयोगका िालग आप्रवासी 
श्रोत केन्रमा लसफाररस गरी पठाउन, ववद्याियमा अध्ययनरत ववद्याथीहरुिाई सरुशक्षत 



वैदेशिक रोजगार सम्बशन्ध अलभमशुखकरण गनय र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तथयांक 
संकिन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गनयका िालग वैदेशिक रोजगारमा कम्तीमा २ वषय 
काम गरर फकेका मवहिा तथा परुुषहरुिाई वडाहरुमा आंशिक वा पूणयकालिन पेड 
ररटनी स्वयंसेवकको रुपमा पररचािन गररनेछ।वैदेशिक रोजगारमा गई फकेका 
व्यशिहरुसँग सम्बशन्धत देिको लनयम काननु, धमय सँस्कृलत, संस्कार, हावा पानी र 
कामसँग सम्बशन्धत व्यवहाररक ज्ञान तथा अनभुव हनु े भएकोिे सम्भाववत आप्रवासी 
कामदार तथा लतनका पररवारहरुिाई सही सूचना सम्प्रषेण गरर यस नगरको वैदेशिक 
रोजगारिाई सरुशक्षत, मयायददत र व्यवशस्थत बनाउनमा ठूिो योगदान पगु्न ेछ ।  
 

७.२ सीप तालिम प्रदान तथा सहशजकरणाः वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने सम्भाववत 
आप्रवासी कामदारहरको पवहचान गरर वैदेशिक रोजगारमा रहँदा गनुयपने कामसँग 
सम्बशन्धत सीप तालिम लिनका िालग नेपाि सरकार (लस.वट.इ.लभ.टी.) द्धारा मान्यता 
प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहकाययमा लनाःिलु्क सीप तालिम 
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गररने छ।तालिम सञ्चािन सम्बन्धी मोडु्यि आवश्यकता 
अनसुार नेपाि सरकार (लस.वट.इ.लभ.टी.) र  तालिम प्रदायक संस्थाहरुसँगको समन्वय र 
सहकाययमा तयार गरी िाग ुगनय सवकने छ।  
 

 

७.३ ववत्तीय सक्षरता सम्बन्धी काययक्रमाः वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ववप्रषेण रकमको 
उशचत व्यवस्थापन गरर स्वरोजगारका अवसरहरु लसजयना गनय र चवक्रय रुपमा वैदेशिक 
रोजगारमा गई रहनपुने वाध्यताको अन्त्यका िालग वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यशिका 
पररवारका सदस्यको समहु गठन गरर ववत्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चािन गररने छ। ववत्तीय 
साक्षरता कक्षाका सहभालगहरुिे कक्षामा बचत गने बानीको ववकास, फजिु खचयको 
लनयन्त्रण, पाररवारीक बजेट तथा योजना तजुयमा, व्यसावयक क्षेत्रको पवहचान र छनौट, 

व्यवसावयक योजना लनमायण र ववत्तीय अनिुासनका के्षत्रमा ववस्ततृ अध्ययन गरी 
आयमिुक गलतववलधहरुमा संिग्न हनुेछन।्ववत्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी मोडु्यि नगरपालिकािे तयार गरर िाग ुगनय सक्न ेछ ।  
 



७.४ ववदेिबाट फकेर आएका व्यशिहरुिाई उद्यम ववकास काययक्रमाः वैदेशिक 
रोजगारमा गई फकेर आएका आप्रवासी कामदारहरुका िालग उद्यम ववकास सम्बशन्ध 
योजना तथा बजेट तजु ुयमा गरर कायायन्वयन गररनेछ । ववदेिबाट फकेर आएका 
कामदारहरुको सीप परीक्षणका साथै थप सीप ववकास गरर सीपमा आधाररत उद्यम 
ववकासका योजना तजुयमा गरर कायायन्वयन गनेछ । योजना कायायन्वयनमा आवश्यक सीप 
परीक्षण तथा थप सीप ववकासका िालग नपेाि सरकारका (लस.वट.इ.लभ.टी.) सम्बशन्धत 
लनकायहरु र अन्य ववकास साझेदारहरुसँगको समन्वय र साझेदाररतामा नगरपालिकािे 
वैदेशिक रोजगारबाट फकेर आउनहेरुका िालग सीपमा आधाररत उद्यम ववकास तथा 
रोजगारका काययक्रमहरु सञ्चािन गररन े छ । यस सम्बशन्ध काययक्रम कायायन्वयन 
लनदेशिका आवश्यकता अनसुार नगरपालिकािे तयार गरर कायायन्वयन गनय सक्नछे ।  
 

७.५ मनोसामाशजक परामिय सेवााः वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यशि तथा लतनका 
पररवारहरुिाई वैदेशिक रोजगारका कारण उत्पन्न मनोसामाशजक समस्यािाई सम्बोधन 
गनयका िालग मनोसामाशजक परामिय सेवा सम्बन्धी योजना तजुयमा गरी कायायन्वयन 
गररनेछ । मनोसामाशजक परामिय सेवा सञ्चािनका िालग मनोसामाशजक परामिय सेवा 
सम्बशन्ध वविेषज्ञ लनकायहरुसँगको समन्वय र सहकाययमा काययक्रमको योजना तजुयमा गरी 
कायायन्वयन गररन े छ । सो सेवा संचािनका िालग आवश्यक मोडु्यि सम्बशन्धत 
वविेषज्ञहरुको सहयोगमा तयार गरी नगरपालिकािे कायायन्वयन गनेछ ।  
 

७.६ अन्तरवक्रया तथा छिफिाः वैदेशिक रोजगार बहसुरोकारको के्षत्र भएको कारण 
नगरपालिकाको एकि प्रयासिे मात्र सम्भव नहनु ेभएकोिे वैदेशिक रोजगारिाई सरुशक्षत, 

व्यवशस्थत, मयायददत र उपिब्धीमूिक बनाउन सम्बशन्धत सरोकारवािाहरुसँग लनयलमत 
छिफि तथा अन्तरवक्रया काययक्रमको आयोजना गररनेछ । समदुाय स्तर र शजल्िा 
स्तरमा आवश्यकता अनसुारका योजना तय गरी  नगरपालिका र अन्य स्थानीय तह तथा 
अन्य सम्बशन्धत सरोकारवािाहरुसँग छिफि तथा अन्तरवक्रया काययक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ ।  
 



७.७ समदुाय स्तरमा सचेतनामिुक काययक्रमाः नगरपालिकािे वैदेशिक रोजगारिाई 
सरुशक्षत तथा व्यवशस्थत गनयका िालग समदुायस्तरमा गठन भई वक्रयाशिि रहेका 
सामदुावयक समहुहरु पवहचान गरर समहुहरुको लनयलमत बैठकको समयमा ररटनी 
स्वयंसेवकहरुद्धारा सरुशक्षत वैदेशिक रोजगार सम्बशन्ध अलभमशुखकरण काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । साथै वैदेशिक रोजगारमा जानका िालग प्रवक्रयामा रहेका सम्भाववत आप्रवासी 
कामदारहरुिाई वैदेशिक रोजगारको प्रवक्रयामा हनु सक्न ेसम्भाववत जोशखम र सरुक्षाका 
उपायाहरुको वारेमा गहन अलभमशुखकरण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । समदुाय 
अलभमशुखकरण काययक्रम र गहन अलभमशुखकरण काययक्रम सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका 
िालग नगरपालिकािे छुट्टा छुटै्ट काययसञ्चािन मोडु्यि तयार गरी िाग ुगनेछ ।  यसको 
साथै सचेतनामिुक होलडयङवोडय तथा सडक नाटक िगायतका गलतववलधहरु पलन संचािन 
गररनेछ । 

८. बजेट व्यवस्थापनाः  

संघीय सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हनु े ववत्तीय समानीकरण अनदुान र 
नगरपालिकाको अन्तररक श्रोतबाट काययक्रम सञ्चािनको िालग आवश्यक बजेटको 
सलुनशित गररनछे।यसको साथै अन्य स्थानीय तहहरु, साझेदार संस्था÷लनयोग तथा दात ृ
लनकाय, प्रदेि सरकार र संघीय सरकारसगँको बजेट साझेदारीतामा प्राप्त बजेटहरुिाई 
एवककृत गरी काययक्रम तजुयमा तथा कायायन्वयन गने।  
 

९.आवश्यक जनिशि व्यवस्थापनाः 

पद संख्या तह योग्यता तथा अनभुव 

क) अलधकृत छैठौं तहका िालगाः  मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियबाट स्नातक तह उत्तीणय गरर 
कम्तीमा ३ वषय सरुशक्षत वैदेशिक रोजगारको के्षत्रमा कायय अनभुव भएको।समन्वय, 

सहशजकरण, योजना तथा बजेट तजुयमा, कायायन्वयन र अनगुमन तथा प्रलतवेदन सम्बशन्ध 
अनभुव भएको  कमयचारी भनाय प्रकृयामा नेपाि सरकारको समावेिी नीलतिाई अशख्तयार 
गररने छ ।  

ख) आप्रवासी स्रोत केन्र परामियकताय  पाचँौ तहका िालगाः मान्यता प्राप्त िैशक्षक 
संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ वा प्रववणता प्रमाण पत्र तह उत्तीणय गरर सरुशक्षत वैदेशिक 



रोजगार आप्रवासी श्रोत केन्रमा कम्तीमा २ वषय परामिय सम्बशन्ध काम 
गरेको।अनिाईन डाटा ईन्री र प्रलतवेदन सम्बशन्ध ज्ञान, वहपुक्ष समन्वय र सहकायय 
सम्बन्धी ज्ञान, वैदेशिक रोजगार ऐन, लनयम तथा लनदेशिका र कानून सम्बशन्ध ज्ञान 
भएको।  

ग) मनोसामाशजक परामियकताय पाचँौ तहका िालगाः मान्यता प्राप्त िैशक्षक संस्थाबाट 
कम्तीमा १०+२ वा प्रववणता प्रमाण पत्र तह उत्तीणय गरी मनोसामाशजक परामिय 
सम्बशन्ध २ वषय अनभुव भई सरुशक्षत वैदेशिक रोजगारको के्षत्रमा काम गरेकोिाई 
प्राथलमकता। 

ग) ववत्तीय साक्षरता सहजकतायका िालगाः िैशक्षक संस्थाबाट कम्तीमा १०+२ वा प्रववणता 
प्रमाण पत्र तह उत्तीणय गरर २ वषय ववत्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
सम्बशन्ध अनभुव भई सरुशक्षत वैदेशिक रोजगारको के्षत्रमा काम गरेकोिाई प्राथलमकता। 

घ) ररटनी स्वयंसेवकहरुका िालगाः(शे्रणी ववहीन)कक्षा १० उत्तीणय गरर वैदेशिक 
रोजगारका िालग मिेशिया वा खालडमिुकुमा गई कम्तीमा २ वषय काम गरर फवकएको 
हनुपुने छ।सामाशजक पररचािन र समन्वय तथा सहजीकरण सम्बशन्ध ज्ञान भएको । 
वैदेशिक रोजगारको अनभुव बताउन सक्ने।  

कमयचारी तथा स्वयंसेवक भनाय तथा लनयिु गदाय मन्थिी नगरपालिकाको कमयचारी भनाय 
सम्बन्धी लनदेशिका तथा िोकसेवा आयोगको मापदण्डिाई पािना गररन े छ । हाि 
काययरत जनिशिहरुको क्षेत्रगत ववज्ञताको आधारमा क्रमस आन्तरीवककरण गरी 
वैदेशिक रोजगारको के्षत्र व्यवस्थापनिाई ददगो रुपमा संस्थागत गररने छ। 

 

१०. समन्वय तथा सहकाययाः  

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको के्षत्र वहसुरोकारको ववषय भएकोिे अन्य स्थानीय 
तहहरु, शजल्िा समन्वय सलमलत, शजल्िा प्रिासन कायायिय, शजल्िा शिक्षा समन्वय ईकाई, 

शजल्िा प्रहरी कायायिय, आप्रवासी हकवहत संरक्षण केन्र, गैसस, ववषयगत वविेषज्ञ 
संस्थाहरु, नागररक समाज साथै अन्य सम्बशन्धत लनकायहरुसँगको समन्वय तथा 
सहकाययिाई जोड दददै सेवा प्रवाहिाई प्रभाकारी वनाईन ेछ।  



यसको साथै प्रदेि सरकार, संघीय सरकार तथा सम्बशन्धत मन्त्रािय, ववभाग तथा वोडयसगँ 
सहकायय गररने छ।अन्य दात ृ लनकाय, ववकास साझेदार संस्था तथा लनयोगहरुसँग पलन 
समन्वय तथा सहकायय गररन ेछ।  

११. संिोधनाः आवाश्यकता अनसुार यो काययलबलध संिोधन गनय सवकन्छ। 

११. खारेजी र वचाउाः यस काययववलध कायायन्वयनमा कुनै वाधा उत्पन्न भएमा नगर 
प्रमखुकिे तत्काि पालिका स्तरीय वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सलमलतको बैठक राखी 
बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नछे र यस काययववलधमा उल्िेख भएका कुराहरु नेपािको 
प्रचलित काननुसँग बाँशझएमा बाँशझएको हदसम्म स्वताः अमान्य हनुछे। 

 

स्वीकृत लमलताः २०७७/१२/२                      ध्रवुराज आचायय 

                                        प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


