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धनकुटा नगरपालिकाको आप्रवासी श्रोत केन्द्र (सञ्चािन
तथा व्यवस्थापन) काययववलध २०७८
प्रस्तावनााः

नेपािको सं ववधानको अनुसूची ८ को (५, ६, ७, १७) बमोजिम स्थानीय
तहमा रहेको क्षेत्रालधकार र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको पररच्छे द३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार क्षेत्र
अन्द्तगयत दफा ११ को उपदफा "थ" मा भएको व्यवस्था वमोजिम
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स्थानीय तहिाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गनय तथा आफ्नो भौगोलिक
क्षेत्रलभत्रको वैदेजिक रोिगारीिाई सुरजक्षत, मयायददत र व्यवजस्थत वनाउन
आप्रवासी कामदार तथा उनीहरुको पररवारिाई सूचना, परामिय तथा
अन्द्य आवश्यक सेवा प्रदान गनय आप्रवासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन गने
काययिाई व्यवजस्थत गनय आवश्यक भएकोिे,
धनकुटा नगरपालिकाको प्रिासकीय काययववलध (लनयलमत गने)
ऐन,

२०७५

को

दफा

(४)

िे

ददएको

अलधकार

प्रयोग

गरी

नगरपालिकािे यो काययववलध िारी गरे को छ ।
पररच्छे द - १
प्रारजम्भक
१. सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो काययववलधको नाम "धनकुटा
नगरपालिकाको आप्रवासी

श्रोत

केन्द्र

काययववलध, २०७८" रहे को छ ।

(सञ्चािन

तथा

व्यवस्थापन)

(२) यो काययववलध स्थानीय रािपत्रमा प्रकािन भएको लमलत दे जि
प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलधमा (क) "आप्रवासी कामदार"

भन्नािे वैदेजिक रोिगारीका िालग

ववदे ि िाने प्रवियामा रहेको, श्रम स्वीकृलत लिई ववदे िमा

काम गरररहे को र ववदे िमा काम गरी स्वदे ि फवकयएको
नेपािी नागररक समेतिाई सम्झनु पछय ।
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वैदेजिक

रोिगार

बोर्यको

(ग) "मन्द्त्रािय" भन्नािे श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सुरक्षा
मन्द्त्राियिाई सम्झनु पछय ।
(घ) "नगरपालिका" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकािाई सम्झनु
पछय ।
(ङ) "प्रमुि" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको प्रमुििाई सम्झनु
पछय ।
(च) "उप्रप्रमुि" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको उप्रप्रमुििाई
सम्झनु पछय ।
(छ) "काययपालिका" भन्नािे

धनकुटा नगर काययपालिकािाई

सम्झनु पछय ।
(ि) "कायायिय" भन्नािे धनकुटा नगर काययपालिकाको कायायिय
सम्झनु पछय ।
(झ) "ऐन" भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई
सम्झनु पछय ।
(ञ) "प्रमुि प्रिासकीय अलधकृत" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको
प्रमुि प्रिासकीय अलधकृतिाई सम्झनुपछय

(ट) "िािा" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको आलथयक ववकास
िािािाई सम्झनु पछय।
(ठ) "आप्रवासी श्रोत केन्द्र" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाबाट
सञ्चालित आप्रवासी श्रोत केन्द्र सम्झनु पछय ।
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पररच्छे द - २
आप्रवासी श्रोत केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चािन सम्वन्द्धी व्यवस्था
३. आप्रवासी श्रोत केन्द्रको स्थापनााः (१) आप्रवासी श्रोत केन्द्र
नगरपालिकािे तोकेको स्थानमा हुनेछ ।
(२) आप्रवासी

सूचना कक्ष नगरपालिकािे आवश्यकता अनुसार

तोकेको स्थानमा स्थापना हुनेछ ।
४. आप्रवासी श्रोत केन्द्र/ सूचना कक्ष को काम, कतयव्य र अलधकाराः
दफा ३ बमोजिमको आप्रवासी श्रोत केन्द्र/ सूचना कक्षको काम,
कतयव्य र अलधकार दे हाय बमोजिम हुनेछ ।
(क) वैदेजिक रोिगारको क्षेत्रमा कायय गने सरकारी तथा

गैरसरकारी सं घसं स्थाहरु सँग समन्द्वय तथा सहकायय गरी

सुरजक्षत वैदेजिक रोिगारी सँग सम्वजन्द्धत सूचना, परामिय
तथा आवश्यक सेवा प्रदान गने,

(ि) आप्रवासी श्रोत केन्द्र/ सूचना कक्ष वाट सू चना, परामिय
तथा आवश्यक सेवा लिने व्यजिको िगत सं किन गने,

(ग) वैदेजिक रोिगार सम्वन्द्धी तथ्याङ्क प्रववष्टी, प्रिोधन, ववश्लेषण
तथा अद्यावलधक गने,

(घ)

वैदेजिक

रोिगारीमा

िान

चाहने

व्यजििाई

सुरजक्षत

वैदेजिक रोिगार सम्वन्द्धी सूचना मूिक सामग्री उपिब्ध
गराउने,

4

wgs'6f gu/kflnsf

v08–@, ;+Vof–@@

:yfgLo /fhkq, efu !

ldlt M@)&*÷!!÷#)

(ङ) वैदेजिक रोिगारीमा िानका िालग नेपाि सरकारिे अलनवायय
गरे का व्यवस्था वारे िानकारी गराउने,
(च) वैदेजिक रोिगार िजक्षत सीप ववकास तालिमका िालग
सहिीकरण गने,
(छ)

बोर्यको

सजचवाियवाट

प्रवाह

गररने

सेवाको

वारे मा

सहिीकरण गने,
(ि) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोजिम वैदेजिक
रोिगारसँग सम्वजन्द्धत ववषयमा सूचना तथा सेवा प्रवाह गने,
(झ) वैदेजिक रोिगारीका िालग िुल्िा गररएका दे िहरुको
बारे मा सूचना तथा िानकारी प्रदान गने,
(ञ) स्थानीय एफ.एम. रे लर्यो, पत्रपलत्रका तथा अन्द्य सं चारका
माध्यम

माफयत

सचेतना

काययिम

सं चािनका

िालग

सहिीकरण गने,
(ट) सुरजक्षत वैदेजिक रोिगार सम्वन्द्धी सूचना तथा सेवा प्रदान
गनय सहिकताय र सामाजिक पररचािक पररचािन गने,
(ठ) वैदेजिक रोिगारीका लसिलसिामा समस्यामा परे का कामदार
तथा उनीहरुका पररवारिाई कानूनी तथा अन्द्य सहायता
उपिब्ध गराउन सहिीकरण गने,
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व्यजििाई

सामाजिक तथा आलथयक पुनाःएवककरण सम्वन्द्धी सूचना तथा
परामिय सेवा प्रदान गने,
(ढ) वैदेजिक रोिगारीको कारण समस्यामा परे का व्यजि तथा
पररवारिाई मनोसामाजिक िगायत अन्द्य आवश्यक परामिय
सेवा प्रदान गने,
(ण) ववजिय साक्षारता काययिम सं चािनका िालग सहिीकरण
गने,
(त) आप्रवासी श्रोत केन्द्र/ सूचना कक्षिे सम्पादन गरे को
कामको प्रगलत प्रलतवेदन लनयलमत रुपमा िािा माफयत
प्रमुि प्रिासकीय अलधकृतिाई उपिब्ध गराउने,
५. व्यवस्थापन सलमलताः

(१) नगरपालिकामा स्थापना भएको आप्रवासी

श्रोत केन्द्र/ सूचना कक्षको कायय सम्पादनिाई व्यवजस्थत गनय
दे हाय बमोजिमको एक व्यवस्थापन सलमलत रहनेछाः
(क) प्रमुि

सं योिक

(ि) उपप्रमुि

सदस्य

(ग) प्रमुि प्रिासकीय अलधकृत

सदस्य

(घ) प्रलतलनलध, अलधकृत जिल्िा प्रिासन कायायिय

सदस्य
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(ङ) आलथयक ववकास िािा प्रमुि

सदस्य

(च)

सदस्य

सामाजिक ववकास िािा प्रमुि

(छ) प्रलतलनलध, आप्रवासी श्रोत केन्द्र सं चािन गने सं घ-सं स्था

सदस्य(साझेदारी वा गैरसरकारी सं घसं स्थाद्धारा सञ्चालित
आप्रवासी श्रोत केन्द्र/सूचना कक्षको हकमा)

(ि) वैदेजिक रोिगारीबाट फकेर आएका ब्यजिहरुको सञ्जाि

सदस्य वा समूहबाट सं योिकिे मनोनयन गरे को १ िना
प्रलतलनलध

(झ) िािा प्रमुि, आप्रवासी श्रोत केन्द्र
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

गदठत

सदस्य सजचव
व्यवस्थापन

सलमलतिे

आवश्यकता दे िेमा सरोकारवािा लनकाय तथा सं स्थाका प्रमुि वा
प्रलतलनलध

तथा

ववज्ञिाई

सलमलतको

पययवेक्षकको

रुपमा

भाग

लिन

आमन्द्त्रण गरी राय परामिय लिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गदठत व्यवस्थापन सलमलतको बैठक
सलमलतको सं योिकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा त्रैमालसक रुपमा
बस्नेछ र वैठक भिा प्रचलित लनयम बमोजिम हुनेछ ।
६. व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकाराः

दफा ५

बमोजिमको आप्रवासी श्रोत केन्द्र व्यवस्थापन सलमलतको काम,
कतयव्य र अलधकार दे हाय बमोजिम हुनेछाः
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सं चािनमा

समन्द्वय

तथा

सहिीकरण गने,
(ि) आप्रवासी श्रोत केन्द्रवाट प्रदान गररने सेवाहरुको सम्वन्द्धमा
ँ समन्द्वय र सहकायय गने,
सरोकारवािा लनकायहरुसग

(ग)

आप्रवासी श्रोत केन्द्रिे प्रदान गने सेवाको बारे मा अनुगमन
तथा मुल्याङ्कन गने,

(घ)

वैदेजिक रोिगारसँग सम्वजन्द्धत (ववदे ि िाने व्यजि, लतनका
पररवार र फवकयएर आएका व्यजिहरुिाई िजक्षत गरी)

योिना तिुम
य ा, बिेट व्यवस्थापन र कायायन्द्वयनका िालग
सम्बजन्द्धत िािािाई आवश्यक ददिालनदे ि गने,
(ङ)

अन्द्य

स्थानीय

तहहरु,

प्रदे ि

सरकार,

सं जघय

सरकार

अन्द्तगयतका श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्द्त्रािय,
वैदेजिक रोिगार ववभाग, वैदेजिक रोिगार वोर्य, सम्वजन्द्धत
साझेदार सं स्था, ववकास लनयोग, तालिम प्रदायक संस्था तथा
सरोकारवािाहरुसँग आवश्यक समन्द्वय र सहकायय गने,
(च)

आप्रवासी श्रोत केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सं चािनका िालग
आवश्यक सम्वजन्द्धत लनकायसँग समन्द्वय गनुक
य ा साथै उि

श्रोत केन्द्र प्रभावकारी सं चािनका िालग आवश्यक ददिा
लनदे ि गने,
(छ)

सूचना

तथा

परामिय

सेवा

प्रवाह,

ववजिय

साक्षरता,

मनोसामाजिक परामिय सेवा, सीप तालिम तथा समुदाय
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तहमा सचेतनामूिक गलतववलधहरु सं चािन गनय आवश्यक
मोड्युि तयारीको िालग पृष्ठपोषण तथा सुझाव प्रदान गने,
(ि)

रोिगारीको िालग आवश्यक सीप तालिमको व्यवस्था गनय,
सीपयुि

र

ठगीमुि

समुदाय

घोषणा

गनय

आवश्यक

ददिालनदे ि गने,
(झ)

कजम्तमा चौमालसक रुपमा आप्रवासी श्रोत केन्द्र िगायतको
गलतववलधहरुको

अनुगमन

गरी

सलमक्षा

गने

।

साथै

उपप्रमुिको सं योिकत्वमा रहेको सलमलतिे लनयलमत रुपमा
अनुगमन काययिाई लनरन्द्तरता ददने,
(ञ) अन्द्य ववषयगत िािा/ सलमलतहरुसँग वैदेजिक रोिगारसँग
सम्वजन्द्धत

योिना

लनमायण

तथा

कायायन्द्वयनको

िालग

आवश्यक समन्द्वय तथा छिफि गने,
(ट)

आवलधक रुपमा बैठक बसी सं चालित काययिमहरुको प्रगलत
सलमक्षा गरी थप प्रभावकारीता अलभवृदिका िालग आवश्यक
सल्िाह सुझाव तथा मागयलनदे ि गने,

(ठ)

जिल्िा जस्थत अन्द्य स्थानीय तहहरु सँग साझेदारी, समन्द्वय र
सहकायय

गरी

आप्रवासी

श्रोत

केन्द्र/सूचना

कक्षको

प्रभावकारीतामा वृवद्ध गने िािका गलतववधीहरु सञ्चािन गने,
(र्)

वर्ा स्तरमा वर्ाध्यक्षको सं योिकत्वमा सुरजक्षत आप्रवासन
सम्वन्द्धी सलमलत गठन

गरी सचेतनामुिक काययिमहरु

सं चािनको िालग ददिालनदे ि गने ।
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वैदेजिक रोिगार तथा पुनाः एकीकरण नीलत कायायन्द्वयनका
साथै सुरजक्षत आप्रवासनसँग (वैदेजिक रोिगार व्यवस्थापन)
सम्वजन्द्धत काययपालिकाद्वारा प्रदि अन्द्य काययहरु गने ।

7. आप्रवासी श्रोत केन्द्र /सूचना कक्ष सं चािन तथा व्यवस्थापन
सम्वन्द्धी व्यवस्थााः

(१) सुरजक्षत वैदेजिक रोिगार सम्वन्द्धी सूचना,

परामिय िगायतका सेवा प्रदान गने उिेश्यका साथ आप्रवासी श्रोत
केन्द्र/सूचना कक्ष सं चािन तथा व्यवस्थापन गनेछ ।
(२)

आप्रवासी

श्रोत

केन्द्र/सूचना

कक्ष

सं चािनका

िालग

अनुसूची-१ मा उल्िेि गररए बमोजिमको मापदण्र् पूरा गरे को हुन ु
पनेछ ।
(३) कायायियिे आप्रवासी श्रोत केन्द्र/सूचना कक्षको प्रभावकारी

सञ्चािनका िालग सरकारी तथा गैरसरकारी सं घसं स्था सँग आवश्यक
साझेदारी गनय सक्नेछ ।
(४) एक वा एक भन्द्दा वढी स्थानीय तहको समन्द्वय तथा
सहकाययमा आप्रवासी श्रोत केन्द्र/सूचना कक्ष सं चािन गनय सवकनेछ ।

(५) यो काययववलध प्रारम्भ हुन ु अजघ नगरपालिकाबाट सं चािनमा
रहेका आप्रवासी श्रोत केन्द्र यसै काययववलध बमोजिम स्थापना भएको
मालननेछ ।
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पररच्छे द- ३
ववववध
८. आप्रवासी श्रोत केन्द्रको अनुगमन सम्वन्द्धी व्यवस्थााः

(१) आप्रवासी

श्रोत केन्द्रको अनुगमन नगरपालिकाको अनुगमन सलमलत र कायायियिे
गनेछ ।
(२) अनुगमनका िममा प्राप्त पृष्ठपोषणिाई आप्रवासी श्रोत
केन्द्रिे सुधार कायययोिना तिुम
य ा गरी कायायन्द्वयन गनुप
य नेछ ।
९. प्रलतवेदन पेि गनुय पनेाः

(२) आप्रवासी श्रोत केन्द्रिे अनुसूची-२

बमोजिमको ढाँचामा त्रै मालसक र वावषयक प्रलतवेदन तयार गरी
कायायियमा पेि गनुय पनेछ ।
१०. कोष सं चािन गनय सक्नेाः अन्द्य स्थानीय तहहरु सँगको साझेदारीमा
सञ्चािन हुने आप्रवासन श्रोत केन्द्र/सूचना कक्षको हकमा साझेदार
तहहरुबाट साझेदारी वापतको रकम िम्मा गरी िचय गनयका िालग
कायायियिे कोषको ब्यवस्था गनय सक्नेछ ।
११. सेवाग्राहीसँग कुनै िुल्क लिन नपाइनेाः आप्रवासी श्रोत केन्द्र/सूचना
कक्षिे सेवाग्राहीिाई सूचना, परामिय तथा अन्द्य सेवा उपिब्ध
गराए बापत कुनै िुल्क लिन पाइने छै न ।
१२. आप्रवासी श्रोत केन्द्र सं चािनमा साझेदारी सम्वन्द्धी व्यवस्थााः(१) कुनै
सरकारी तथा गैरसरकारी सं घसं स्थासँग साझेदारीमा आप्रवासी श्रोत
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केन्द्र/सूचना कक्ष सञ्चािन गनुय परे मा नगर काययपालिकाको लनणयय
अनुसार सञ्चािन मोर्ालिटी तयार गरी सम्झौता गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता भए पश्चात साझेदारी गररने
समयावलध सम्मका िालग आवश्यक थप िनिजि तथा काययिम
व्यवस्था गनय कायायियिाई कुनै वाधा पने छै न।
१३. आप्रवासी श्रोत केन्द्र सं चािनको िालग भौलतक पूवायधार तथा मानव
सं िाधनको व्यवस्थााः

आप्रवासी श्रोत केन्द्र सं चािनको िालग मा

उल्िेि भए बमोजिम न्द्यूनतम भौलतक पूवायधार तथा मानव
सं िाधनको व्यवस्था गरे को हुन ु पनेछ।
१४.

वाधा

अड्काउ

फुकाउने

अलधकाराः

यस

काययववलधको

कायायन्द्वयनमा कुनै समस्या वा वद्धववधा उत्पन्न भएमा वाधा
अड्काउ फुकाउने अलधकार नगर काययपालिकामा हुनेछ ।
१५. काययववलध सं िोधनाः कायायियिे आवश्यकता अनुसार यो काययववलध
सं िोधन गनय सक्नेछ।
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अनुसूची- १

(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्वजन्द्धत)

आप्रवासी श्रोत केन्द्र सं चािनका िालग आवश्यक मापदण्र्
आप्रवासी श्रोत केन्द्र सं चािनका िालग लनम्न लिजित मापदण्र् अनुसार भौलतक
पूवायधार तथा मानव सं िाधनको व्यवस्था गरे को हुनपु नेछाः
क) भौलतक पूवायधार
१)

सेवाग्राहीको सहि पहुँच हुन सक्ने स्थानमा आवश्यक ठाँउ र फलनयचर

२)

केन्द्रसम्म पुग्न ववलभन्न ठाउँ मा ददिालनदे ि गररएको पथप्रदियक जचन्द्हहरु

सवहतको आप्रवासी श्रोत केन्द्रको कायायिय रहे को हुनपु नेछ ।
राजिएको हुन ु पनेछ ।

ि) कायायिय सामग्री
ि.सं .

सामाग्री तथा उपकरण

सं ख्या

१

सूचना तथा परामिय कक्ष

२

२

कम््युटर वा ल्यापटप

आवश्यकता

३

फोटोकपी मेजिन

४

टे लिलभिन जस्िन सेट

५

प्रोिेक्टर

६

मोवाइि/टे लिफोन र इन्द्टरनेट

७

फलनयचर (टे वि, कु सी, दराि, सूचना पाटी आदी)

८

अन्द्य सामाग्री

बमोजिम

ग) मानव सं िाधन र बिेट व्यवस्थापनाः आप्रवासी श्रोत केन्द्रमा आवश्यकता

अनुसार आप्रवासी श्रोत केन्द्र सं योिक, सूचना तथा परामिय कताय,
सहयोगी कमयचारी िगायतका मानव सं िाधानको व्यवस्था गनय कायायियिे
वावषयक रुपमा बिेट तथा काययिमको व्यवस्थापन गनुप
य नेछ ।
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अनुसूची- २

(दफा ९ सँग सम्वजन्द्धत)

त्रैमालसक र वावषयक प्रगलत प्रलतवेदनको ढाँचा

लमलत ........................ दे जि ............................... सम्म

१. आप्रवासी श्रोत केन्द्रको छोटकरी पररचय

२. आप्रवासी श्रोत केन्द्रको प्राथलमकता तथा िक्ष्यहरु (वुँदागत रुपमा िेख्ने)
३. आप्रवासी श्रोत केन्द्रमा आएका सेवाग्राहीहरुको वववरण
३.१. त्रैमालसक र वावषयक रुपमा सम्पन्न गररएका काययहरु
ि.सं

मुख्य वियाकिाप

१

सूचना तथा परामिय सेवा प्रदान

२

समस्या तथा मुिा समाधानका िालग सहजिकरण

३

सीप तालिमको िालग सहिीकरण

४

अन्द्य सेवाहरु

मवहिा

पूरुष

िम्मा

३.२ मुिाको वववरण
ि.
सं .

वियाकिाप

१

रकम ठलग

२

करार उल्िङ्घन

३

उिार तथा िोितिास

४

मृत्यु

५

स्वास्थ्य समस्या

६

राहदानी िफत

७

अन्द्य

मवहिा पुरुष िम्मा
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३.३ सीप तालिम
लनाःिुल्क सीप तालिमका िालग लसफाररस गररएका मध्य तालिम लिएका
सेवाग्राहीहरुको वववरण
ि.

सीप तालिमको

सं .

नाम

मवहिा

पुरुष िम्मा

तालिम प्रदान
गने सं स्था

कैवफयत

१
२
३
४
ँ ागत रुपमा िेख्न)े
४. मुख्य उपिजब्धहरु (वुद

५. आय व्याय वववरण, आम्दानी िचय (आलथयक वषय........ )

ँ ागत रुपमा िेख्न)े
६. कायय सम्पादन गदाय आइ परे का समस्याहरु (वुद
क)
ि)

ँ ागत रुपमा िेख्न)े
७. सुधारको िालग चाल्नु पने कदमहरु (वुद
क)
ि)
८. आगामी आलथयक वषयमा सम्पन्न गररने काययिम, योिना तथा
विेटको तयारी
९. अन्द्य लनकायको सहयोगमा सं चालित काययिम भए उल्िेि गने ।

/fd axfb'/ yfkf
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