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युवा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) काययववगि, २०७६
स्वीकृत मितत: २०७६/१२/३०

प्रस्तावना: िल
ु ुकमित्र रोजगारीको अवसर मसजजना गरी उपलव्ध अवसरिा लक्षित युवा वगजको पहुुँच अमिबद्
ृ धध र रोजगार

सेवा तथा सवु वधाको ववस्तारबाट श्रि बजारिा सध
ु ार ल्याउने उद्दे श्यका साथ ववश्वबैंकको ऋण सहायता अन्तगजतको यव
ु ा
रोजगारीका लाधग रुपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालनका लाधग रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले ददएको
अधधकार प्रयोग गरी श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सरु िा िन्त्रालयले यो कायजववधध स्वीकृत गरी लागू गरे को छ ।
पररच्छे द १
प्रारजभिक

१.

सिंक्षक्षप्त नाम र प्रारभि: (१)

यो कायजववधधको नाि “युवा रोजगारीका लाधग रुपान्तरण पहल आयोजना

(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायजववधध, २०७६” रहेको छ ।
(२)
२.

यो कायजववधध तुरुन्त प्रारम्ि िई आयोजना अवधधिर लागू हुनेछ ।

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथज नलागेिा यस कायजववधधिा,(क)

"अस्थायी रोजगारी" िन्नाले एक आधथजक वषजिा स्थानीय तहहरुबाट मसजजना िएको प्रत्येक व्यजततका
लाधग १०० ददन सम्िको रोजगारी र "अस्थायी रोजगारी प्लस" िन्नाले यस आयोजनाका अस्थायी
रोजगारीका लािग्राहीलाई प्रदान गररने ५० ददन सम्िको कािको मिलमिलािा प्राप्त गने तामलि तथा
जीवन उपयोगी सीप ववकास तामलिलाई जनाुँउछ ।

(ख)

"आधथजक वषज" िन्नाले श्रावण १ गते सुरु िई आगािी वषजको अषाढ िसान्तिा सिापन हुने नेपाल
सरकारले प्रयोगिा ल्याएको आधथजक वषज सम्झनु पदजछ ।

(ग)

“आयोजना” िन्नाले यस कायजववधध अनस
ु ार ववश्व बैंकको ऋण सहायतािा सञ्चालन हुने युवा
रोजगारीका लाधग रुपान्तरण पहल आयोजना सम्झनु पछज ।

(घ)

“आयोजना दस्तावेज” िन्नाले युवा रोजगारीको लाधग रुपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालनका लाधग
नेपाल सरकार र ववश्व कैकले मितत २०७६/०८/११ िा स्वीकृत गरे को आयोजना दस्तावेजलाई सम्झनु
पछज ।

(ङ)

“आयोजना व्यवस्थापन इकाई” िन्नाले आयोजना दफा १० बिोजजिको इकाई सम्झनु पछज ।

(च)

“आयोजना तनदे िक समितत” िन्नाले दफा ८ बिोजजिको तनदे िक समितत सम्झनु पछज ।

(छ)

“आयोजना प्राववधधक समितत” िन्नाले दफा ९बिोजजिको प्राववधधक समितत सम्झनु पछज ।

(ज)

“ऐन” िन्नाले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु पछज ।

1

(झ)

“कािका लाधग पाररश्रमिक कायजववधध” िन्नाले कािका लाधग पाररश्रमिकिा आधाररत सािुददयक
आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कायजववधध, २०७६ सम्झनु पछज ।

(ञ)

“कायजक्रि” िन्नाले प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि सम्झनु पछज ।

(ट)

"चौिामसक" िन्नाले आधथजक वषजको हरे क चार िदहनाको अवधधलाई सम्झनु पदजछ ।

(ठ)

"थप सञ्चालन खचज" िन्नाले नेपाल सरकारद्वारा यव
ु ा रोजगारीका लाधग रुपान्तरण पहल आयोजनाको
व्यवस्थापन र सुपररवेिणका लाधग िएको उधचत खचज हो। यी खचजिा युवा रोजगारीका लाधग रुपान्तरण
पहल आयोजनाको लाधग कायाजलयको सवु वधा र आपतू तज, संचार, वप्रजन्टङ्ग सेवाहरु, बैंक िल्
ु क, ववज्ञापन खचज,
सवारी िाडा, सवारी संचालन र सम्िार, कायाजलय उपकरण र सुववधाहरु, दै तनक तथा भ्रिण ित्ता खचज र
करारका किजचारी (पराििजदाता बाहेकका) को तलब ित्ता सिावेि हुन्छन ् ।यो खचजिा नेपाल सरकारको
तनजािती किजचारी अथवा अन्य तनयमित सरकारी किजचारीहरुको तलब ित्ता सिावेि हुुँदैन ।

(ड)

“तनदे मिका” िन्नाले प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि सञ्चालन तनदे मिका, २०७५ सम्झनु पछज ।

(ढ)

“तनयिावली” िन्नाले रोजगारीको हक सम्बन्धी तनयिावली, २०७५ सम्झनु पछज ।

(ण)

"प्रदे ि सरकार" िन्नाले नेपालको संववधान, २०७२ को धारा ५६ उपधारा ३ िा उल्लेख िए बिोजजि
संववधानको अनस
ु ूची ४ िा उल्लेख िए बिोजजिका जजल्ला िएको प्रदेि सरकारलाई वझ
ु ाउुँ छ ।

(त)

"प्रदे िको सम्बजन्धत िन्त्रालय" िन्नाले प्रदेि सरकारको सािाजजक ववकाससम्बन्धी ववषय हेने
जजम्िेवारी िएको िन्त्रालयलाई जनाउुँ छ ।

(थ)

“बेरोजगार व्यजतत” िन्नाले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (ङ) ले

पररिावषत गरेको

एक आधथजक वषजिा न्यूनति एक सय (१००) ददन रोजगारिा संलग्न निएको वा कम्तीिा तोककए
बिोजजिको आय आजजन हुने स्वरोजगारिा संलग्न नरहेको अठार वषजदेखख उनान्साठी वषज (१८-५९ बषज)
उिेर सिह
ू को नेपाली नागररकलाई वुझाउुँ छ ।
(द)

“िन्त्रालय” िन्नाले श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सुरिा िन्त्रालय सम्झनु पछज ।

(ध)

“यव
ु ा” िन्नाले १६ दे खख ४० वषजको उिेर सिह
ू का िदहला, परु
ु ष तथा तेस्रो मलङ्गी सिेतलाइज जनाउुँ छ।

(न)

“रोजगार सेवा केन्र” िन्नाले रोजगारको हकसम्बजन्ध ऐन, २०७५ को दफा १० अनस
ु ार स्थानीय तहिा
सञ्चालन िएका केन्र सम्झनु पछज ।

(प)

“रोजगार संयोजक” िन्नाले तनदे मिकाको दफा ४५ बिोजजि तनयुतत किजचारी सम्झनु पछज ।

(फ)

"राजरिय आयोजना तनदे िक" िन्नाले श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सुरिा िन्त्रालयका प्रधानिन्त्री
रोजगार रोजगार कायजक्रि हेने र यो आयोजना कायाजन्वयनको नेतत्ृ व गने सहसधचवलाई बुझाउुँ छ ।

(ब)

"राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली (National Employment Management Information System-NEMIS) "
िन्नाले यस आयोजना संचालन कायजववधधको पररच्दे द ९ िा व्यवस्था िए बिोजजिको िोड्यल
ु
उल्लेख िएको सिग्र प्रणालीलाई वझ
ु ाउुँ छ ।
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(ि)

“लक्षित वगज” िन्नाले श्रि बजारिा रहेका सािाजजक र आधथजक अवसरहरुबाट बजञ्चत ववपन्न तथा
जोखखिपण
ू ज जीवनयापन गरररहेका १८ वषज दे खख ५९ वषजसम्िका व्यजततहरुलाई सम्झनु पदजछ
।आयोजनाको अनुगिन तथा िूल्याङ्कन गने प्रयोजनका लाधग युवालाई सम्झनु पदजछ ।

(ि)

“लािग्राही” िन्नाले यस आयोजना अन्तगजत रोजगार सेवा प्राप्त गने ववपन्न एवि ् बेरोजगार युवालाई
सम्झनु पछज ।

(य)

"वातावरणीय तथा सािाजजक व्यवस्थापन रुपरेखा" िन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तयार गरी २०७६ जेठ
१५ िा देििर सावजजतनक गरी अंधगकार गररएको वातावरणीय तथा सािाजजक व्यवस्थापन रुपरे खालाइज
सम्झनु पछज । यो रुपरे खाले युवा रोजगारीका लाधग रुपान्तरण पहल आयोजनाका गततववधधहरुको
सम्िाववत प्रततकूल वातावरणीय र सािाजजक जोखखि तथा असर (स्वास््य र सरु िा िद्
ु दाहरु सदहत)
को छनौट र ववश्लेषण गने मसद्धान्त, तनयि, िागजतनदेिन र प्रकक्रयाहरु तनजश्चत गदजछ ।

(र)

"वातावरणीय तथा सािाजजक व्यवस्थापन योजना" नेपाल सरकारद्वारा तयार गररएको तनम्न वववरण
उल्लेख िएको

वातावरणीय तथा सािाजजक व्यवस्थापन योजना सम्झनु पदजछ: (क) प्रततकूल

वातावरणीय र सािाजजक जोखखि तथा असार (स्वास््य र सरु िा िुद्दाहरु सदहत) लाई रोतन, कि गनज,
न्यूनीकरण गनज, वा सिायोजन गनज, वा स्वीकायज स्तरिा कि गनज मलनु पने उपायहरु; (ख) लैंधगक दहंसा
तथा यौन िोषण र दरु
ु पयोगलाई रोतन र प्रततकार गनज प्रयासका उपायहरु; र (ग) यी उपायहरु र त्यस्ता
कुनै योजनाको अनुसच
ू ी सदहतको कायाजन्व्यन गनज आवश्यक पने बजेट एवं

प्रकक्रया र संस्थागत

व्यवस्था र कायजहरु ।
(ल)

“ववकास साझेदार” िन्नाले यस आयोजना सञ्चालनका लाधग ऋण सहायता उपलव्ध गराउने ववश्व बैंक
सिूहको अन्तराजजरिय ववकास संघ सम्झनु पछज ।

(व)

"ववत्तीय सम्झौता" िन्नाले नेपाल सरकार र ववश्व बैंक बीच २०७६ िंमसर ११ िा युवा रोजगारीका लाधग
रुपान्तरण पहल आयोजना कायाजन्वयन गनज गररएको "ववत्तीय सम्झौता" सम्झनु पदजछ ।

(ि)

“स्थानीय तह” िन्नाले गाउुँ पामलका वा नगरपामलका सम्झनु पछज ।

(ष)

“सितज अनुदान” िन्नाले अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा ९ बिोजजि यस आयोजना
सञ्चालनका लाधग प्रदे ि सरकार तथा स्थानीय तहिा तनजश्चत तनयि र ितजहरु पालना गरी
कायाजन्वयन गनज उपलब्ध गराइएको अनुदान रकि सम्झनु पछज ।

(स)

"संववधान" िन्नाले नेपालको संववधान सम्झनु पछज ।

(ह)

"संघीय सरकार" िन्नाले नेपालको संववधान, को धारा ५६ िा उल्लेख िए बिोजजि तीन तहको सरकार
िध्यको नेपाल सरकारलाई बुझाउुँ छ ।

(ि)

"सेवा प्रदायक" िन्नाले सेवा प्रदान गने सरकारी, गैर-सरकारी, तनजी, अथवा सािुदातयक
संस्थाहरु/फिजहरुलाई जनाउुँ छ ।

३.

आयोजनाको लक्ष्य: रोजगारीका अवसरहरुको मसजजना, सीप तथा ििता अमिबद्
ृ धध र रोजगार सेवाको ववस्तार
िाफजत ljz]ifu/L o'jfx?sf] >d ahf/sf] kl/0ffddf ;wf/ Nofpg' यो आयोजनाको लक्ष्य x'g]5 . >d ahf/sf] kl/0ffd eGgfn] cfodf j[l4
tyf लक्षित वगजको जीवनयापनिा सध
ु ार ल्याउनु हुनेछ ।
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४.

आयोजनाको उद्दे श्य : प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रिसुँग आवद्ध िइज यस आयोजनाले दे हाय बिोजजिको
उद्दे श्य प्राप्त गनेछ :
रोजगारीका वतजिान सेवा र सुववधा प्रणालीिा ववकास तथा ववस्तार गरी लक्षित वगजको रोजगारीिा

(क)

पहुुँच अमिबद्
ृ तघ गने,

५.

(ख)

अल्पकालीन रोजगारीका अवसरहरुको मसजजना गने,

(ग)

रोजगार सेवाको प्रवद्जधन िाफजत बेरोजगारीको सिस्यालाई न्यूनीकरण गने ।

आयोजनाका कभपोनेन्ट : यस आयोजना अन्तगजत दे हायका कम्पोनेन्टहरु रहनेछन ् :
कभपोनेन्ट १: रोजगार प्रवद्ियन प्रणाली र सेवाको सुदृढीकरण :
(क)

रोजगारीको अवसरिा पहुुँच वद्
ृ धध

(ख)

वह
ू ना प्रणाली (NEMIS) को ववकास
ृ त राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच

कभपोनेन्ट २: जोखखमपूणय अवस्था (Vulnerable) मा रहेका समूहका लागग श्रम बजारको उपलजधिमा सि
ु ार :
(ग)

सािुदातयक पूवाजधारको ििजत सम्िार तथा स्तरोन्नतत र सावजजतनक सेवा प्रवाहिा अल्पकालीन

रोजगार मसजजना

(घ)

लािग्राहीको रोजगार हुन सक्ने िितािा सध
ु ार

कभपोनेन्ट ३: आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र क्षमता असिबद्
ृ गि : आयोजनाको
कायाजन्वयनका लाधग व्यवस्थापकीय, अनुगिन तथा िूल्याङ्कन र संस्थागत ििता अमिबद्
ृ धध ।
६.

आयोजना सञ्चालन र काययववगिको उद्देश्य: (१) आयोजनाको सञ्चालन तथा कायाजन्वयन संघ, प्रदे ि र सबै
स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
तर, आयोजनाका कक्रयाकलापहरु आवश्यतता अनस
ु ार आंमिक रुपिा वा तनजश्चत स्थानीय तहिा िात्र सञ्चालन

गनज सककनेछ
(२) यस कायजववधधले आयोजनाको ववत्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजको आधारिा, युवा रोजगारीका
लाधग रुपान्तरण पहल आयोजनाको संचालन र कायाजन्व्यन प्रकक्रयाको वणजन र धचत्रण गदजछ । बबिेषगरी, यस कायजववधधले
तनम्न कक्रयाकलापको सम्बन्धिा ववस्तत
ृ व्यवस्थ गरेकोछ:क) आयोजनाको प्रिासतनक, लेखा, लेखा पररिण, प्रततवेदन, आधथजक तनकासा, सजम्पतको संरिण र खररद
प्रकक्रयाहरु;
ख) वावषजक कायजयोजनाको तयारी र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीका लाधग प्रोटोकल र प्रकक्रयाहरु;
ग) संघ, प्रदे ि र स्थानीय तहिा ववमिन्न पदाधधकारी र सरोकारवालाहरुको िूमिका र जजम्िेवारी सदहत
आयोजनाको संस्थागत व्यवस्था;
घ) अस्थायी रोजगारी, अस्थायी रोजगारी प्लस, र रोजगारी प्रवद्जधन सेवाहरुका लािग्राही छनौट गने िापदण्ड र
प्रकक्रया;
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ङ) राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली (NEMIS) को ववकास र कायाजन्वयनसम्बन्धी प्रावधान;
च) आयोजनाका किजचारी र िुख्य सरोकारवालाहरुको ििता ववकास;
छ) आयोजनाको अनुगिन, िूल्यांकन र प्रततवेदन (लैंधगक गततववधध सदहत); वातावरणीय र सािाजजक
व्यवस्थापन ढाुँचा र कायजसम्पादन सूचक ।

पररच्छे द २

सिंस्थागत व्यवस्था र िूसमका
७.

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरु क्षा मन्रालय: (१)

यो आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, तनदे िन र तनयन्त्रण

गने िुख्य जजम्िेवारी िन्त्रालयको हुनछ
े ।
(२) िन्त्रालयले ववकास साझेदार, नेपाल सरकारको अथज िन्त्रालयत तथा अन्य ववषयगत िन्त्रालय
लगायत प्रदेि सरकार र स्थानीय तहहरुसुँगको सहकायज, सिन्वयन र सहयोगिा कायजक्रिको नीतत, योजना, िापदण्ड
र कायजववधधहरु तजुजिा गने, आवश्यक संरचनाको व्यवस्था गने र ववत्तीय व्यवस्थापनको संयोजन गनेछ ।
(३)

आयोजना कायाजन्वयनको लाधग अनुसच
ू ी १ बिोजजिको संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय

प्रवन्ध रहनेछ ।
८.

आयोजना तनदे शक ससमतत (Project Steering Committee): (१) यस आयोजनाको सञ्चालनका लाधग नीततगत र
कायजगत तनदे िन तथा अन्तर-िन्त्रालय र अन्तर-तहगत सिन्वय गनज एक आयोजना तनदेिक समितत रहनेछ
:(क)

सधचव, श्रि, रोजगार तथा सािाजजक ववकास िन्त्रालय

- अध्यि

(ख)

सहसधचव, प्रधानिन्त्री तथा िजन्त्रपररषद्को कायाजलय

- सदस्य

(ग)

सहसधचव, अथज िन्त्रालय

- सदस्य

(घ)

सहसधचव, राजरिय योजना आयोग

- सदस्य

(ङ)

सहसधचव, संघीय िामिला तथा सािान्य प्रिासन िन्त्रालय

(च)

सहसधचव, िौततक पूवाजधार तथा यातायात िन्त्रालय

- सदस्य

(छ)

सहसधचव, कृवष तथा पिुपन्छी ववकास िन्त्रालय

- सदस्य

(ज)

सहसधचव, मििा, ववज्ञान तथा प्रववधध िन्त्रालय

- सदस्य

(ञ)

सहसधचव, युवा तथा खेलकुद िन्त्रालय

- सदस्य

(ट)

सहसधचव, संस्कृतत, पयजटन तथा नागररक उड्डयन िन्त्रालय

(ठ)

सहसधचव, उद्योग, वाखणज्य तथा आपूततज िन्त्रालय

- सदस्य

(ड)

सहसधचव, िदहला, बालबामलका तथा ज्येरठ नागररक िन्त्रालय

- सदस्य
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- सदस्य

- सदस्य

(ढ)

प्रतततनधध, नेपाल नगरपामलका िहासंघ

- सदस्य

(ण)

प्रतततनधध, नेपाल गाउुँ पामलका िहासंघ

- सदस्य

(त)

प्रतततनधध, िन्त्रालयले तोकेका तनजीिेत्र (तीन जना)

- सदस्य

(थ)

सहसधचव/प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रिको राजरिय कायजक्रि तनदे िक

- सदस्य-सधचव

(२)

उपदफा (१) को समिततिा िन्त्रालयले आवश्यकता अनस
ु ार सदस्यको पुनरावलोकन गनज

सतनेछ । समिततले आवश्यकता अनुसार कुनै ववज्ञलाई बैठकिा आिन्त्रण गनज सतनेछ ।
(३) समिततको काि, कतजव्य र जजम्िेवारी देहाय अनस
ु ारको हुनेछ:(क)

आयोजना कायाजन्वयनको लाधग नीततगत तथा कायजगत िागजदिजन प्रदान गने र आवश्यकता अनस
ु ार
पन
ु रावलोकनको लाधग सम्बजन्धत तनकायलाई मसफाररस गने,

(ख)

अन्तर-िन्त्रालय र अन्तर-तह सिन्वय र सहकायज स्थापना गने गराउने,

(ग)

आयोजनाको योजना तथा वावषजक कायज योजनाको अनि
ु ोदन, सिीिा तथा िूल्याङ्कन गने गराउने,

(घ)

अन्य आवश्यक कायजहरू ।
(३) आयोजना िुरू िएको एक िदहनामित्र आयोजना तनदेिक समिततको गठन गररने छ ।आयोजना

सञ्चालन स्वीकृततको २ िदहना मित्र समिततको पदहलो बैठक बस्नेछ । सािान्यतया समिततको बैठक वषजिा कजम्तिा दई
ु
पटक बस्नेछ ।
९.

आयोजना प्राववगिक ससमतत (Project Technical Committee):

(१) राजरिय रोजगार सच
ू ना प्रणालीको तनिाजण तथा

प्रयोग, रोजगार सेवा तथा रोजगार ववतनयि एवि ् तनजी िेत्रको रोजगारीको िाग तथा आपूततजको अन्तर-ववश्लेषण
गरी प्राववधधक िागजदिजन प्रदान गनज दे हाय बिोजजिको एउटा आयोजना प्राववधधक समितत गठन गररनेछ :(क)

सहसधचव, प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि, श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सुरिा िन्त्रालय

(ख)

उप सधचव, िौततक पूवाजधार तथा यातायात िन्त्रालय

(ग)

उप–सधचव, संघीय िामिला तथा सािान्य प्रिासन िन्त्रालय

(घ)

उप–सधचव, िहालेखा तनयन्त्रक कायाजलय

(ङ)

उप–सधचव, सच
ू ना प्रववधध वविाग

- सदस्य

(च)

उप–सधचव, केन्रीय त्यांक वविाग

- सदस्य

(छ)

प्रतततनधध, नेपाल रारि बैंक

- सदस्य

(ज)

तनदे िक, प्राववधधक मििा तथा व्यावसातयक तामलि पररषद्

- सदस्य

(झ)

प्रतततनधध, नेपाल तनिाजण व्यवसायी िहासंघ

- सदस्य

- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
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- संयोजक

उप–सधचव, अनुगिन तथा िूल्याङ्कन िाखा, प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि

(ञ)

- सदस्य–

सधचव
(२)

उपदफा (१) को समिततिा िन्त्रालयले आवश्यकता अनस
ु ार सदस्यको पुनरावलोकन गनज सतनेछ

। समिततले आवश्यकता अनुसार कुनै ववज्ञलाई बैठकिा आिन्त्रण गनज सतनेछ ।
(३) समिततको काि, कतजव्य र जजम्िेवारी देहाय बिोजजि हुनेछ:(क)

आयोजना सञ्चालनिा दे खा परे का प्राववधधक चुनौततहरुको समििा गरी सिाधानको लाधग मसफाररस
गने,

(ख)

आयोजना सञ्चालनिा हुन सतने दोहोरोपना हटाउन तथा अन्य आयोजनाहरुले सञ्चालन गरेका

कक्रयाकलाप बीच सािन्जस्यता तथा सहकायजतािा अमिबद्
ृ धध ल्याउने कायजयोजना मसफाररस गने,
(ग)

आयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई आवश्यक परेको प्राववधधक सहायता प्रदान गने या मसफाररस गने,

(घ)

आवश्यकता अनुसार अन्य कायज गने गराउने ।
(३) आयोजना िुरू िएको एक िदहनामित्र आयोजना प्राववधधक समिततको गठन गररने छ । आयोजना

सञ्चालन स्वीकृततको तीन िदहना मित्र समिततको प्रथि बैठक बस्नेछ । समिततको तनयमित बैठक प्रत्येक
चौिामसकिा बस्नेछ ।
१०.

आयोजना व्यवस्थापन इकाई (Project Management Unit): (१) िन्त्रालयले आयोजना सञ्चालनको लाधग प्रधानिन्त्री
रोजगार कायजक्रि हेने सहसधचवलाई राजरिय आयोजना तनदेिक (National Project Director) तोकी दे हायका कायज गने
गरी अनुसच
ू ी २ बिोजजिको आयोजना व्यवस्थापन इकाईको स्थापना गनेछ :(अ) आयोजना कायायन्वयन सभबन्िी
(क) आयोजनाको ववत्तीय सम्झौता, आयोजना दस्तावेज, आयोजना संचालन कायजववधध र तनदे िक समिततको
तनणजय बिोजजि आयोजना सम्बन्धी कक्रयाकलापको कायाजन्वयन गने,
(ख) आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा रहने पराििजदाताहरु ववत्तीय व्यवस्थापन वविेषज्ञ, खररद वविेषज्ञ,
वातावरणीय सरु िण वविेषज्ञ, सािाजजक सुरिा वविेषज्ञ, संचार वविेषज्ञ, सच
ू ना प्रववधध/व्यवस्थापन सच
ू ना
प्रणाली वविेषज्ञ, एक अनुगिन तथा िूल्याङ्कन वविेषज्ञ, एक सावजजतनक तनिाजण वविेषज्ञ र एकजना
आयोजना अधधकृतको तनयत
ु त गने,
(ग) स्थानीय तहद्वारा तनयुतत गररने रोजगार सेवा केन्रको किजचारीको आवेदन र छनौट प्रकक्रया सबै
स्थानीय तहहरुिा एउटै स्तरको हुने सुतनजश्चत गने,
(घ) रोजगार सेवा केन्रको किजचारीहरुको कायज सम्पादन िूल्यांकन प्रणाली तनिाजण गने र सो बिोजजि
वावषजक रुपिा िूल्यांकन गने व्यवस्था गने,
(ङ) अस्थायी रोजगारी प्लस र रोजगारको अवसरहरुको नतिांकन, रोजगारी प्रवद्धजन सेवा कायजक्रिको
कायाजन्वय गने,
(च) गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गने,
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(छ) राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीको डडजाइन, ववकास र कायाजन्वयनको तनरीिण
गने ।
(आ) सञ्चार र समन्वय सभबन्िी
(क) सरोकारवालाहरुलाई आयोजनाका उद्दे श्यहरु बारे जानकारी ददई आयोजना सम्बन्धी सूचकहरु पररणािको
रुपरे खा एवं अनुगिन तथा िूल्यांकन योजना बिोजजि प्राप्त गररएको सुतनजश्चत गने;
(ख) सिग्र आयोजनाको कायाजन्वयनको व्यवस्थापनका साथै आयोजना संचालनको लाधग तनदेिक समिततको
तनदे िन बिोजजि ववकास साझेदारहरु तथा ववमिन्न तनकायहरुसुँग सिन्वय गने,
(ग) ववश्व बैँकसुँग आयोजनासम्बन्धी ववषयिा सम्पकज र सिन्वय गने,
(घ) आयोजनाको सूचना र संचार रणनीतत तयार गने ।

(इ) आगथयक प्रशासन सभवन्िी
(क) आयोजना कायाजन्वयनको लाधग आवश्यक पने सािग्रीहरू खररदका लाधग वववरण तयार गने,
(ख) खररद योजना तयार गने, स्वीकृत गने, खररद सम्बन्धी कक्रयाकलापहरु कायाजन्वयन गने र आवश्यकताका
आधारिा खररद योजना संिोधन गने,
(ग) आयोजनाको ववत्तीय व्यवस्थापन बजेट तनकािा सियिै िई सम्बजन्धत कोषिा जम्िा हुने‚ आयोजनाबाट
प्रचमलत कानुन अनुसार खचज गने‚ खचजको लेखाङ्कन तथा ववत्तीय वववरण तयार गरी प्रततवेदन गने र
लेखा परीिण गराउने,
(घ) स्थानीय तहबाट िएको खचज तथा प्रगतत एकककृत गरी

आधथजक तथा कायाजन्वयन प्रततवेदन तयार गरी

ववश्व बैँकिा सोोधिनाज िाग गरी पठाउने;
(ङ) आयोजना सम्बद्ध खररद तथा ववत्तीय

व्यवस्थापन सम्बन्धी कक्रयाकलापहरुका बारेिा स्थानीय तहलाई

िागजदिजन गने ।
(च) आयोजनाको कायाजन्वयन कायजहरु िन्त्रालयबाट स्वीकृत वातावरणीय तथा सािाजजक व्यवस्थापन खाका
(Environmental Management and Social Safeguard Framework) अनस
ु ार सञ्चालन िएको सुतनजश्चत
गने;
(ई) अनग
ु मन तथा मल्
ू यािंकन र प्रततवेदन सभबन्िी
(क) आयोजनाको प्रगतत िापन नततजा सूचकहरुको आधारिा प्रिावकारी अनुगिन तथा िूल्यांकन प्रणाली
स्थापना गने,
(ख) आयोजना ववकास उद्दे श्य अनुसारको पररणाि प्राप्त ियो िएन िनी अनुगिन गनज चौिामसक, वावषजक
अनुगिन तथा िल्
ू यांकन योजना र प्रगतत प्रततवेदनहरु तयार गने,
(ग) लािग्राहीलाई नगदिा पाररश्रमिक ववतरण हुने स्थानीय तहिा अनुगिनको प्रणाली तयार गने,
(घ) स्थानीय तहका लाधग अनग
ु िन र प्रततवेदनको ढाुँचा तयार गने,
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(ङ)

रोजगार सेवा केन्रद्वारा कािको मिलमिलािा प्राप्त गने तामलि तथा जीवन उपयोगी सीप ववकास
तामलिको गण
ु स्तर जाुँच गने ढाुँचा तयार गने ;

(च) छनौटिा परे का ववद्यिान पूवाजधारहरुको ििजत, सम्िार तथा सध
ु ार कायजक्रिहरुको छनौटको आधार
सम्बन्धी व्यबस्थाको पररपालना िए निएको, अस्थायी रोजगारीको उपलब्धता लगायत आयोजनाको
कायाजन्वयनको सिग्र अनुगिन गने;
(छ) स्थानीय तहिा सञ्चामलत आयोजना अन्तगजतका कक्रयाकलाप र रोजगार सेवा केन्रको किजचारीहरुको अनग
ु िन
र सुपररवेिण गने;
(ज) रोजगार सेवा केन्रका किजचारीहरुको वावषजक कायज सम्पादन िल्
ू यांकनको लाधग आवश्यक व्यवस्था गने; र,
(झ) आवश्यतताअनस
ु ार थप अनुगिन तथा िूल्यांकन र प्रततवेदनसम्बन्धी कायजहरु गने ।
(उ) स्थानीय तहलाई सहयोग सभबन्िी
(क) स्थानीय तहलाई तनदे िन, प्राववधधक सहयोग र प्रमििण प्रदान गने,
(ख) स्थानीय तहिा प्राववधधक सहयोग र स्रोत सािग्री प्रदान गरी आयोजना कायाजन्वयन तनररिण गने;
(ग) स्थानीय

तह,

रोजगार

सेवा

केन्र

र

आयोजनाको

कायाजन्वयनिा

संलग्न

अन्य सम्बजन्धत

सरोकारवालाहरुलाई आयोजनाका कम्पोनेनेन्ट र कायजक्रिहरु, राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीको
संचालन, खररदसम्बन्धी तनयि र ितजहरु, ववत्तीय व्यवस्थापन र सुरिण कायजहरु र अनुगिन तथा
प्रततवेदनको प्रकृया र ढाुँचासम्बन्धी अमििख
ु ीकरण र तामलि प्रदान गने; र,
(घ) आयोजना संचालन कायजववधध सम्बन्धिा अमििख
ु ीकरण गरी

अयोजना सञ्चालन कायजववधध स्थानीय

तहिा पठाउने व्यबस्था गने ।
(ऊ) अन्य काययहरू
(क)

आयोजनाद्वारा तनयुतत गररने रोजगार सेवा केन्रको किजचारीहरुको छनौटिा आवेदन प्रकक्रया सबै
स्थानीय तहहरुिा एउटै स्तरको हुने सुतनजश्चत गने;

(ख)

रोजगार सेवा केन्रको किजचारीहरुको कायज सम्पादन िूल्यांकन प्रणाली तनिाजण गने र सो बिोजजि
वावषजक रुपिा िूल्यांकन गने व्यवस्था गने, सो िूल्यांकनका आधारिा रोजगार सेवा केन्रको
किजचारीहरूको करारको अवधध थप गनजका लाधग आधार प्रदान गने,

(ग)

अल्पकालीन रोजगारी प्लस र रोजगारीको अवसरहरुको नतिांकन सिेतको आधारिा रोजगारी सेवा
कायजक्रिको कायाजन्वय र व्यवस्थापन सुतनजश्चत गने;

(घ)

गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गने,

(ङ)

राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीको डडजाइन, ववकास र कायाजन्वयनको तनरीिण
गने ।
(२) आयोजना िुरू िएको एक िदहनामित्र पररयोजना व्यवस्थापन इकाईको गठन गररने छ ।

११.

प्रदे श आयोजना सिंयोजक (Provincial Project Coordinator): (१) प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि सञ्चालन तनदे मिकाको
दफा ४९ बिोजजिको प्रदेि स्तरीय रोजगार संयोजकले यस आयोजनाको प्रदे ि आयोजना संयोजककोरुपिा
दे हायको जजम्िेवारी वहन गनेछ:9

(क)

प्रदे िमित्रका सबै स्थानीय तहिा आयोजनासम्बन्धी कक्रयाकलापहरु कायाजन्वयन गनज प्रदे ि िन्त्रालय र
आयोजना व्यवस्थापन इकाईबीच सम्पकज व्यजततको रुपिा कायज गने, गराउने,

(ख)

आयोजना व्यवस्थापन इकाईको अनरु ोधिा आयोजनासम्बन्धी अमििख
ु ीकरण, ििता तनिाजण र सञ्चार
कक्रयाकलापहरुिा संघ, प्रदे ि र स्थानीय सरकारहरुबीचको अन्तकक्रयाको सहजजकरण गने,

(ग)

आयोजनाको अनुगिनबाट प्राप्त सुझावको आधारिा सिस्या सिाधानको लाधग सिन्वय गने, गराउने,

(घ)

प्रदे िमित्रका स्थानीय तहका आयोजनाको कक्रयाकलापहरुिा सुरिा उपायहरूको पररपालनािा आवश्यकता
अनुसार सिन्वय गने ।
(२) प्रदे िस्तरिा आयोजना संयोजकलाई सहयोग गनज आवश्यकता अनुसार आयोजनाले सहायक किजचारी

तनयुतत गनज सतनेछ ।

१२.

स्थानीय तह: (१) यस आयोजनाको कायाजन्वयनिा स्थानीय तहको िेत्रमित्र आयोजनाको कक्रयाकलापहरुको
सञ्चालन, व्यवस्थापन र तनयमित प्रततवेदन गने जजम्िेवारी हुने स्थानीय तहको हुनेछ ।
(२)

यस्तो जजम्िेवारी तनवाजह गनज स्थानीय तहले दे हाय बिोजजिका कायजहरु गनुज पनेछ:

(अ) गाउँ काययपासलका वा नगर काययपासलका
(क)

रोजगार सेवा केन्रिा आयोजनाको लाधग आवश्यक किजचारीको व्यवस्था गने ,

(ख)

यस आयोजनाको लाधग वावषजक योजना तथा बजेट स्वीकृत गने,

(ग)

आयोजनाको लाधग लािग्राहीहरुको छनौट तथा पररचालन गने ।

(आ) स्थानीय तनदे शक ससमतत
(क)

बेरोजगार व्यजततको प्राथमिकता तनधाजरण गरी कायजपामलका सिि पेि गने,

(ख)

आयोजनालाई स्थानीय तहिा िागजदिजन, आवधधक सिीिा र आवश्यकता अनुसार अन्य
कायजहरु गने गराउने ।
(३)

स्थानीय तहको गाउुँ कायजपामलका वा नगर कायजपामलकाको कायाजलयले आयोजनाको

लाधग स्थानीय तह आधथजक प्रिासन तनयिावलीको अधीनिा रही रोजगार सेवा केन्रको सहयोगिा
आधथजक व्यवस्थापन, पूुँजीगत सािाग्रीको खररद तथा सरु िण एवि ् अनुगिन तथा िूल्याङ्कनसम्बन्धी
कक्रयाकलापको अततररतत दे हायका कक्रयाकलाप गनजु पनेछ:
(अ) सञ्चारका ववमिन्न कक्रयाकलापहरू गनुज पने,
(आ) रोजगारीिा संलग्न गराउनु पने ।
(क)

आयोजनािा उपलव्ध हुने रोजगारीका अवसरका सम्बन्धिा जानकारी उपलव्ध गराउने,
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(ख)

आयोजनाको प्रयोजनको लाधग बेरोजगार व्यजततहरुको छनौट र प्राथमिकीकरण तथा सो को
जानकारी सावजजतनकीकरण गनुज पने,

(ग)

रोजगारीिा संलग्न हुने लािग्राहीलाई योजनाको जानकारी तथा अमििुखीकरण प्रदान गने,

(घ)

तनयिानुसार आयोजनाका लािग्राहीलाई पाररश्रमिकको िुततानी गने।

(इ) आयोजनाले तोकेका सािद
ु ातयक पव
ू ाजधार ििजत सम्िार तथा सावजजतनक सम्पवत्तको सध
ु ारका िेत्रिा मसजजना
हुन सतने रोजगारीको पदहचान, आयोजना छनौट यस कायजववधधको पररच्छे द ४ र ५ बिोजजि गनुज पनेछ ।
(ई) यस कायजववधधको दफा ३३ बिोजजि रोजगार उपिोतता समिततको गठन गनजु पनेछ ।
(ई) रोजगार सेवा केन्रिा कायजरत आयोजनाको किजचारी तथा श्रमिकहरुको हाजजरी तथा िुततानीको वववरण
तयार गरी प्रिाखणत गनजु पनेछ ।
(उ) आयोजनािा कायजरत श्रमिकहरुको िुततानी यस कायजववधधको पररच्छे द ७ बिोजजि तनयमित िुततानी गनुज
पनेछ ।
(४)

यस आयोजनाको कायाजन्वयनिा स्थानीय तहको कायजपामलका कायाजलयको वविेष जजम्िेवारी

दे हाय बिोजजि हुनछ
े :
(क)

यस कायजववधधको पररच्छे द ५, ६, ७ र ८ िा उल्लेख िए बिोजजि अस्थायी रोजगारीको कायाजन्वयन तथा
व्यवस्थापन र प्रवधजनात्िक सेवाहरु संचालन गने,

(ख)

रोजगार सेवा केन्रको लाधग आयोजनाले उपलब्ध गराउने रकिबाट िालसािान तथा उपकरणहरु खररद गने,

(ग)

आयोजना तथा आयोजनाको कक्रयाकलापका सम्बन्धिा सम्बजन्धत सरोकारवालालाई अमििख
ु ीकरण तथा
प्रमििण संचालन गने,

(घ)

आयोजना सम्बन्धी सञ्चार तथा पहुुँच कक्रयाकलाप संचालन गने,

(ङ)

यस कायजववधधको पररच्छे द १३ बिोजजि आयोजनाको खचज, प्रगततको तनयमित प्रततवेदन उपलब्व्ध
गराउनु पनेछ ।

(च)

िन्त्रालयको वातावरणीय तथा सािाजजक सरु िण व्यवस्थापन खाका अनस
ु ार यस कायजववधध बिोजजिको
सावजजतनक पव
ू ाजधार ििजत सम्िार आयोजनाहरुको सािाजजक तथा वातावरणीय ववश्लेषण गने ।

(छ)

रोजगार सेवा केन्रका किजचारीहरुको पररचालन तथा सुपरीवेिण गने

(ज)

गुनासो व्यवस्थापन प्रकक्रया संचालन गने

(झ)

श्रमिकलाई नगदिा िुततानी गनुज पने वविेष अवस्थािा सो को तनणजय अमिलेख आयोजना व्यवस्थापन
इकाईलाई उपलव्ध गराउने ।

(इ) रोजगार सेवा केन्र: स्थानीय तहिा सञ्चालनरत रहेको रोजगार सेवा केन्रले बेरोजगार व्यजततको सच
ू ना
संकलन, अमिलेख तथा रोजगार दाताको सच
ू ना सम्प्रेषण लगायतको जजम्िेवारी दे हाय बिोजजि हुनेछ:
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(क)

स्थानीय तहमित्र रहेका बेरोजगार व्यजततको त्याङ्क सङ्कलन तथा ववश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची
अद्यावधधक गने,

(ख)

प्राप्त आवेदनहरुको आवश्यक जाुँचबुझ गरी अद्यावधधक अमिलेख राख्ने,

(ग)

बेरोजगारी व्यजततहरुको अद्यावधधक अमिलेख नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने

(घ)

रोजगार सेवा केन्रको कायजिेत्रमित्र रहेको रोजगारदाताहरुको अमिलेख अद्यावधधक राख्ने,

(ङ)

सूचीकृत बेरोजगार व्यजततलाई पररचयपत्र ववतरण गने,

(च)

स्थानीय तहमित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरुको पदहचान गरी सोको सच
ू ना प्रवाह गने,

(छ)

स्थानीय तहमित्रको रोजगारीको सम्िाव्य जस्थतत ववश्लेषण गरी रोजगारीको त्याङ्क सङ्कलन गने, रोजगार
नतसाङ्कन गने तथा रोजगारीका अवसरको अमिलेखाङ्कन गने,

(ज)

रोजगारदाताका लाधग श्रमिकको उपलब्धताको सम्िाव्यता जानकारी गराउने,

(झ)

रोजगारदाताबाट िाग िए बिोजजि सूचीकृत बेरोजगार व्यजततलाई रोजगारीका लाधग काििा जान सूधचत गने,

(ञ)

बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनि
ु व र बजारको िागका आधारिा आवश्यक पने सीप ववकास तामलिको
पदहचान गरी सम्बजन्धत तामलि केन्रिा मसफाररस गने,

(ट)

आफ्ना कािकारबाहीको बारे िा तनयमित रुपिा सम्बजन्धत गाउुँ कायजपामलका तथा नगर कायजपामलकािा
प्रततवेदन पेि गने,

(ठ)

ऐन तथा तनयिावली बिोजजि आफूले गरे का कािकारबाहीको सम्बन्धिा िन्त्रालयले तोकेको ढाुँचािा
िन्त्रालय र प्रदेिको रोजगारी सम्बन्धी ववषय हेने िन्त्रालयिा िामसक रुपिा प्रततवेदन पठाउने,

(ड)

आफ्नो कायजिेत्रमित्रबाट वैदेमिक रोजगारीिा जान चाहने व्यजततहरुका लाधग सुरक्षित आप्रवास सम्बन्धी सूचना
सम्प्रेषण गने,

(ढ)

वैदेमिक रोजगार बोडजबाट उपलब्ध गराइने आधथजक सहायता ववतरण सम्बन्धी कायजिा सहयोग गने र बेरोजगार
पररवारलाई प्रदान गररने तनवाजह ित्ता ववतरण गने,

(ण)

सम्बजन्धत स्थानीय तहिा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सम्बन्धी कायज गने,

(त)

अन्य सरकारी तनकाय वा त्यस्ता तनकायद्धारा सञ्चामलत कायजक्रिसुँग सिन्वय र सहकायज गने,

(थ)

रोजगार सम्बन्धी अन्य सरोकारवालाहरुलाई सहयोग गने,

(द)

न्यूनतत रोजगार पाएका, सीपिूलक तामलििा सहिागी िएका, तनजी िेत्रिा रोजगार पाएका र स्वरोजगारी
सम्बन्धी कक्रयाकलापिा संलग्न सूधचकृत बेरोजगार व्यजततहरुको अद्यावधधक त्यांक राख्ने,

(ध)

सम्बजन्धत स्थानीय तहिा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सम्बन्धी कायज गने,

(न)

अन्य सरकारी तनकाय वा त्यस्ता तनकायद्धारा सञ्चामलत कायजक्रिसुँग सिन्वय र सहकायज गने ।
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(ई) वडा ससमतत: यस आयोजनाको कायाजन्वयनिा तनवाजधचत जनप्रतततनधध तथा वडा समिततको
जजम्िेवारी दे हाय बिोजजि हुनछ
े :
(क)

बेरोजगारको आवेदनको वववरण छानववन गरी बेरोजगारको सच
ू ीिा दताजको लाधग मसफाररस गने,

(ख)

श्रमिकको हाजजरीको छानववन गरी पाररश्रमिक िुततानीको लाधग कायजपामलकाको कायाजलयलाई
मसफाररस गने,

(ग)

आयोजना तथा रोजगारीको सम्बन्धिा वडास्तरिा सूचनाको सम्प्रेषण गने ।
(उ) वडा कायायलय: यस आयोजनाको कायाजन्वयनिा पदहलो सम्पकज स्थानको रुपिा वडा कायाजलयको

जजम्िेवारी दे हाय बिोजजि हुनछ
े :

१३.

(क)

बेरोजगारको आवेदन प्रकक्रयािा सहजजकरण,

(ख)

प्राप्त आवेदनको छानववन गने र वडा समिततिा पेि गने,

(ग)

उजुरी तथा गुनासो संकलन तथा व्यवस्थापन गने ।

आयोजनाको लागग पदपूततय: (१) आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा नेपाल सरकारको श्रोतबाट पदपूततज गनुज पने
पदहरुको व्यवस्था िन्त्रालयले गनेछ ।
(२) आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा आवश्यक पने आयोजनाको श्रोतबाट खदटने किजचारीहरुको ववकास
साझेदारको सहिततिा िन्त्रालयले खुल्ला प्रततस्पधाजबाट गनेछ ।
(३) उपदफा (२) को किजचारीहरु तनयुतत गदाज िन्त्रालयले छनौटको िापदण्ड तयार गरी योग्यता पुगेका
नेपाली नागररकबाट पदपूततज गररनेछ ।
(४) प्रदेिको सम्बजन्धत िन्त्रालयको योजना िहािाखा प्रिुखलाई आयोजनाको प्रदेिस्तरीय आयोजना
संयोजकको जजम्िेवारी तोककनेछ ।
(५) प्रदेिस्तरीय रोजगार संयोजकको कायज सञ्चालनका लाधग सहायक स्तरको किजचारी िाग िै
आएिा आयोजना तनदे िक समिततले तनणजय गरी तनयुजततको अजख्तयारी ददन सतनेछ ।
(६) स्थानीय तहिा रहने आयोजनाका किजचारीहरूको दरबन्दी दे हाय अनस
ु ारको हुनेछ:(क)

दि हजार िन्दा बढी जनसंख्या िएको स्थानीय तहिा स्थानीय तहको छै टौ तह सरहको रोजगार
अधधकृत र दि हजार िन्दा कि जनसंख्या िएको स्थानीय तहिा स्थानीय सेवाको पाुँचौ तह सरहको
रोजगार सहायक रहनेछ ।

(ख)

आयोजना सञ्चालन हुने सबै स्थानीय तहिा स्थानीय सेवाको पाुँचौ तह सरहको प्राववधधक सहायक
रहनेछ ।

(ग)

आयोजना तनदे िक समिततले तनजश्चत स्थानीय तहिा स्थानीय सेवाको पाुँचौ तह सरहको युवा
सहजकताजको दरबन्दी रहने गरी तनणजय गनज सतनेछ ।
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(७) उपदफा (६) बिोजजिका दरबन्दीिा रहने किजचारीको छनौट तथा पदपूततजको लाधग मिफाररस गनज
दे हाय बिोजजि पदपूततज समितत गठन गततनेछः
(अ) सम्वजन्धत स्थानीय तहको प्रिुख प्रिासकीय अधधकृत

-अध्यि

(आ) सम्वजन्धत स्थानीय तहले तोकेको ववषय ववज्ञ

- सदस्य

(इ) सम्वजन्धत स्थानीय तहको िहािाखा∕िाखा प्रिख
ु

-सदस्य सधचव

(८) उपदफा (७) बिोजजिका गदठत पदपूततज समिततले किजचारीको छनौट एवं मसफाररि रोजगार
संयोजकको पदपतू तज र सेवा सवु वधासम्बन्धी िापदण्ड, २०७६ को पररच्छे द ३ अनस
ु ारको प्रकक्रया पूरा गरी गनेछ।
(९) पदपूततज समिततले किजचारीको छनौट एवं मसफाररि गरे का उिेदवारलाई सम्बजन्धत स्थानीय तहले
करारिा तनयजु तत गरी तनजको कायजसम्पादन िल्
ू याङ्कनका आधारिा प्रत्येक आधथजक वषजिा नववकरण हुने
गरी आयोजना अवधधको लाधग रोजगार सेवा केन्रिा कािकाज गनज खटाउनु पनेछ ।

(१०) उपदफा (९) बिोजजि तनयुतत किजचारीको सेवा ितज र सुववधा रोजगार संयोजकको पदपूततज र
सेवा सुववधासम्बन्धी िापदण्ड, २०७६ को पररच्छे द ६ बिोजजि हुनेछ ।
(११) स्थानीय तहिा कायजरत रहने आयोजनाको किजचारीहरुको पदपूततज आयोजना लागू िएको ६
िदहना मित्र गररसतनु पनेछ।
१४.

कायय सभपादन मूल्याङ्कन: (१) आयोजना व्यवस्थापन इकाई, प्रदे ि सरकार तथा स्थानीय तहिा आयोजनाबाट
तनयुतत िएका करार सेवािा रहने किजचारीको कायजसम्पादन िूल्याङ्कन चौिामसक रुपिा गनुज पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको कायज सम्पादनिा किजचारीको िूल्याङ्कन साठी प्रततित िन्दा कि िएिा
बढीिा १ पटकको लाधग सफाईको िौका ददनु पनेछ ।
(३) आयोजनाको किजचारीले ददइएको जजम्िेवारी सियिै, इिान्दारीपूवक
ज , प्रिावकारी ढङ्गले तनवाजह
नगरे िा वा तोककएको आचरण परू ा नगरेिा उपदफा (४) बिोजजि सेवाबाट हटाउन मसफाररस गनज सककनेछ ।
(४) उपदफा (२) बिोजजि सफाईको िौका ददंदा सिेत तनज किजचारीको कायज सम्पादन सन्तोषजनक
निएिा तथा उपदफा (३) अनस
ु ारको मसफाररस प्राप्त िएिा दे हाय अनस
ु ार तनणजय गराई सम्बजन्धत
किजचारीलाई सेवाबाट हटाउन सककनेछ :(क)

आयोजना व्यवस्थापन इकाईका किजचारी - सधचवस्तर

(ख)

प्रदे ििा तनयुतत किजचारी

(ग)

स्थानीय तहिा तनयुतत किजचारी - गाउुँ पामलका अध्यि/नगरपामलका प्रिुख

- प्रदे ि सधचवस्तर

पररच्छे द ३

१५.

रोजगार सेवा केन्रको सुदृढीकरण

रोजगार सेवा केन्रको क्षमता असिबद्
ृ गि: आयोजनाले प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि सञ्चालन तनदे मिका, २०७५
को दफा ४४ को उपदफा (२) बिोजजि सञ्चालनिा रहेका कक्रयाकलापलाई थप सबल र प्रिावकारी बनाउन दे हाय
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बिोजजिका कायजहरु िाफजत स्थानीय तह िातहतका रोजगार सेवा केन्रहरूको सुदृढीकरण गनज सहयोग उपलब्ध
गराउनेछ :

१६.

(क)

बेरोजगार व्यजततले प्राप्त गने सेवा र सुववधाका सम्बन्धिा सञ्चार तथा प्रचारप्रसार,

(ख)

बेरोजगार व्यजततको आवेदन, प्राथमिकककरणिा तथा सूधचकरणिा सहयोग,

(ग)

बेरोजगार व्यजततलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारीिा संलग्न गराउन सहयोग,

(घ)

पाररश्रमिक तथा तनवाजह ित्ताको ववतरण तथा ततनको तनरन्तर सध
ु ारका लाधग सहयोग,

(ङ)

रोजगारी तथा स्वरोजगारीसंग सम्बजन्धत सच
ू नाहरुको संकलन, अद्यावधधक तथा सच
ू नाको सम्प्रेषण,

(च)

रोजगार ववतनिय सेवाको सुदृढीकरण तथा िनोपराििजको सेवा, र

(छ)

स्थानीय स्तरिा आवश्यक पने सिन्वय तथा सहकायज अमिबद्
ृ धधिा सहयोग ।

थप जनशजक्तको व्यवस्था:

(१) स्थानीय तहिा आयोजनाको कायाजन्वयनका लाधग प्रत्येक रोजगार सेवा केन्रिा

रोजगार संयोजकलाई सहयोग गनज अनस
ु ूची १ अनुसारको रोजगार सेवा केन्रिा थप दई
ु जना किजचारीको व्यवस्था
गररने छ र उनीहरूको तलब ित्ता लगायतको खचज आयोजनाबाट व्यहोररनेछ ।
(२) आयोजनाले कररब १५० स्थानीय तहिा िदहलालाई श्रि बजारिा प्रवेि गनज र श्रि बजारसम्बन्धी
जानकारी हामसल गनज िद्दत पुयाजउने 'Ready-to-work job clubs' को गठन र सहजीकरणिा सहयोग गने उद्दे श्यले
िदहलालाई लक्षित गरी उनीहरूलाई थप सेवाहरु प्रदान गनजको लाधग रोजगार सेवा केन्रिा त्यस्ता स्थानीय तहिा थप
एक किजचारी तनयुतत गरी सेवा प्राप्त गनज आवश्यक खचज व्यहोनज आधथजक सहयोग गनेछ ।
(३) रोजगार सेवा केन्रिा थप हुने जनिजततको काि,कतजव्य,जजम्िेवारी तथा योग्यता र अनुिव

अनुसूची ३ बिोजजि हुनेछ ।

(४) आयोजनाको ववत्तीय सम्झौतािा व्यवस्था िए बिोजजि आयोजना लागोू हुने मिततको ६

िदहनामित्र हरे क रोजगार सेवा केन्रिा कम्तीिा एक किजचारी सेवा करारिा मलनु पनेछ ।
१७.

उपकरण तथा सामाग्री सहयोग: आयोजनाले वावषजक बजेट तथा कायजक्रििा सिावेि गरी रोजगार सेवा केन्र
तथा सोिा खदटने थप जनिजततको लाधग आवश्यक कम्प्यट
ु र, वप्रन्टर, स्तयानर लगायतको उपकरण तथा
कायाजलयको लाधग आवश्यक पने फतनजचरहरुको खररद गनेछ । स्थानीय तहिा आवश्यकता अनुसार सोलार
मसस्टि तथा सोको ििजत सिेतको प्रावधान आयोजनाले राख्न सतनेछ ।

१८.

असिमूखखकरण तथा क्षमता असिबद्
ृ गि तासलम:

आयोजनाले स्थानीय तह तथा रोजगार सेवा केन्रिा कायजरत

रहेका किजचारीलाई आयोजना र प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रिसुँग सम्बजन्धत ववषयिा अमििूखखकरण तथा
व्यावसातयक ििता अमिबद्
ृ धधका कक्रयाकलाप सञ्चालन गनेछ ।
१९.

काययक्रम कायायन्वयन तथा प्रततवेदन तनमायणमा सहयोग:

(१) आयोजनाबाट तनयुतत किजचारीले आयोजनाको

कायाजन्वयन तथा स्थानीय तहले पेि गनुज पने प्रततवेदन तयार गने कायजिा सहयोग गनेछन ् ।
(२) रोजगार संयोजक सिेत यस आयोजनाबाट तनयुतत िएका सबै किजचारीहरूले आफ्नो कायज र
सम्पूणज आयोजनाका कक्रयाकलाप सम्बन्धी प्रततवेदन स्थानीय तहको प्रिख
ु प्रिासकीय अधधकृतलाई बुझाउनुपनेछ।
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पररच्छे द ४
रोजगार प्रवियन प्रणाली र सेवाको सुदृढीकरण
२०.

रोजगार प्रवियन प्रणाली र सेवाको सुदृढीकरण: आयोजनाले ववद्यिान न्यूनति रोजगार कायजक्रिलाई थप प्रिावकारी
बनाउन वविेष प्रकारका संचार अमियान संचालन गररने छ ।

२१.

सञ्चार असियान: (१)

आयोजनाले दफा १७ बिोजजिको लािग्राही छनौट तथा आयोजना/कायजक्रिको सम्बन्धिा

लक्षित वगजलाई जानकारी प्रदान गनज स्थानीय तहिा सञ्चार अमियान सञ्चालन गनेछ ।यसको लाधग आयोजनाले
सञ्चारको बह
ुज ा गनेछ ।
ृ द् रणनीतत तथा कायजनीतत तजि
(२)

आयोजनाले सञ्चारको रणनीतत तथा कायजनीतत कायाजन्वयन तथा सञ्चारको अनग
ु िन तथा

िूल्याङ्कन गने कायज-ितज सदहत सञ्चार वविेषज्ञको तनयुजतत गनेछ ।
(३)

आयोजनाको स्वीकृत रणनीतत तथा कायजनीतत अनस
ु ार स्थानीय तहले सञ्चारका कक्रयाकलापहरू

सञ्चालन गनुज पनेछ।
(४)

स्थानीय तहले सरोकारवालालाई अमििूखखकरण तामलि तथा गाउुँ /वस्ती स्तरिा सािाजजक

पररचालन िाफजत कायजक्रको बारेिा जानकारी उपलब्ध गराउनेछ ।
(५)

आयोजनाको सञ्चार रणनीतत तथा कायजनीततका आधारिा आयोजना व्यवस्थापन ईकाई/स्थानीय

तहले तनजश्चत कायज ितज तोकी सरकारी, सािुदातयक तथा तनजी िेत्रबाट सञ्चार तथा सािाजजक पररचालनको
सेवा खररद गनज सतनेछ ।
२२.

लािग्राहीको छनौट प्रक्रक्रया:

(१)

रोजगारीको हकसम्बन्धी तनयिावली, २०७५ को तनयि ७ को उपतनयि (१)

अनुसार आगािी आधथजक वषजकोलाधग चैत्र िदहनािा सूधचकृत हुन प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि सञ्चालन
तनदे मिका, २०७५ को अनस
ु ूची १ अनुसारको ढाुँचािा बेरोजगार व्यजततले आफू स्थायी बसोवास गरे को स्थानीय
तहको वडा कायाजलयिा तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२)

बेरोजगार व्यजततले उपदफा (१) बिोजजिको तनवेदन सम्बजन्धत रोजगार सेवा केन्र िाफजत सिेत

पेि गनज सककनेछ । तर यस्ता तनवेदनहरु रोजगार सेवा केन्रले सम्बजन्धत वडा कायाजलयिा प्रिाखणकरणको
लाधग पठाउनु पनेछ ।
(३) वडा कायाजलयले तनवेदन तथा तनवेदनकताजले उल्लेख गरेको वववरणहरुको जाुँच गरी पण
ू ज तनवेदनहरु
बेरोजगारको सूधचिा दताजको लाधग मसफाररस सदहत बैसाखको ७ गते मित्र रोजगार सेवा केन्रिा पठाउनु पनेछ ।
(४) तनवेदकले तनवेदनिा अपण
ू ज वववरण िरेको या झुट्ठा वववरण पेि गरेको अवस्थािा सो तनवेदनहरुलाई
सावजजतनक सच
ू ना प्रकामित गरी १ हप्ता मित्र वववरण संसोधन गनज जानकारी ददनु पनेछ ।
(५)

उपदफा (४) बिोजजिको सूचना प्रकािन िइ तनवेदनको वववरण संसोधन िई मसफाररस योग्य

िएको अवस्थािा प्रत्येक वषजको बैसाख तेश्रो हप्ता सम्ििा बेरोजगारको सूचीिा दताजको लाधग मसफाररस सदहत
रोजगार सेवा केन्रिा पठाउनु पनेछ ।
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(६) उपदफा (३) र (५) बिोजजि प्राप्त तनवेदनहरुको रोजगार सेवा केन्रले सूधचकरणको लाधग आवश्यक
िापदण्ड पररिण गरी बैसाख िदहनाको अजन्ति हप्ता मित्र रोजगारीको हकसम्बन्धी तनयिावलीको तनयि १४
बिोजजिको स्थानीय तनदेिक समितत सिि पेि गनेछ ।
(७) तनदेिक समिततले उपदफा (६) बिोजजि पेि िएको तनवेदनहरुलाई सूधचकरण गनज गाउुँ /नगर
कायजपामलकालाई मसफाररस गनेछ ।
(८) उपदफा (७) मसफाररस िै आएको तनवेदनहरु गाउुँ /नगर कायजपामलकाले जेरठ िदहनाको पदहलो हप्ता
मित्र सधू चकरणको लाधग तनणजय गरी बेरोजगार व्यजततहरुको वववरण सावजजतनक गने तथा बेरोजगारको संख्याको
वववरण प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रिलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(९) उपदफा (८) कायजपामलकाबाट सधू चकृत बेरोजगार व्यजततको वववरण रोजगार सेवा केन्रले रोजगार
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा प्रववरट गनुज पनेछ ।
२३.

बेरोजगार व्यजक्तको प्राथसमक्रककरण:

(१)

बेरोजगारको प्राथमिकककरण बेरोजगार सूची तनधाजरण तथा

प्राथमिकककरण िागजदिजन, २०७६ बिोजजि गनुज पनेछ र सो को अनुसच
ू ी १ बिोजजि सच
ू ीकृत बेरोजगार व्यजततको
प्राथमिकताक्रि तनधाजरण गनुज पनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोजजिको सच
ू ी रोजगार सेवा केन्र र सबै वडा कायाजलयको सूचना पाटीिा प्रकािन
गनुज पनेछ ।
(३) बेरोजगार व्यजततको सच
ू ी तथा योग्यताक्रिका सम्बन्धिा कुनै उजुरी तथा गुनासो िएिा दफा ६३
अनुसारको प्रकक्रया गरी उजुरी/गुनासो दताज गनज सककनेछ ।
२४.

आयोजनामा रोजगारी:

(१)

प्रत्येक स्थानीय तहबाट दफा २३ को उपदफा (१) अनुसारको प्राथमिकककरणको

सूचीिा रहेका पदहलो ४० जनालाई आयोजनाले सावजजतनक पूवाजधार ििजत, संिार तथा सावजजतनक सम्पवत्तको
सध
ु ार वा तोककए बिोजजिका सावजजतनक सेवा प्रवाह गनजको लाधग कािका लाधग पाररश्रमिकिा आधाररत ढाुँचािा
रोजगारीिा संलग्न गराउन छनौट गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको प्राथमिकककरणको सच
ू ीका बेरोजगार व्यजततहरु कािका लाधग पाररश्रमिकिा
आधाररत रोजगारीिा संलग्न हुन सूधचकृत बेरोजगारले कािका लाधग पाररश्रमिकिा संलग्न हुन चाहेको तथा
न्यूनति काि गनज सतने िारीररक अवस्था िएको हुनु पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बिोजजि स्थानीय तहबाट आवश्यक संख्यािा लािग्राहीको छनौट हुन नसकेको

अवस्थािा पदहलो ४० जना पतछको प्राथमिकताक्रििा रहेका सूधचकृत व्यजततहरू िध्येबाट छनौट गररनेछ ।
२५.

रोजगारीको लागग ववशेष व्यवस्था:

(१)

दफा २१ को उपदफा (२) बिोजजि लािग्राहीको छनौट गदाज

प्राथमिकककरणिा िारीररक रुपिा आंमिक अितत र गिजवती िदहला िएिा िारीररक अवस्था तथा अिततता
हेरी तनजलाई रोजगारीिा संलग्न गराउन वा वविेष रोजगारी मसजजना गने कृयाकलाप संचालन गनज सककनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बिोजजि रोजगारीिा संलग्न गराउन नसककएको अवस्थािा तनदे मिकाको दफा ८६

अनुसार स्थानीय तहले तनवाजह ित्ताको मिफाररस गनुज पनेछ ।
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२६.

रोजगारीमा छनौटको जानकारी: (१) आयोजनाले उपलब्ध गराउने रोजगारीिा संलग्न गराउने व्यजततको वववरण
रोजगार सेवा केन्र तथा सम्बजन्धत वडा कायाजलयिा सूचना प्रकािन गनेछ ।
(२) छनौट िएका व्यजततलाई रोजगार सेवा केन्र र वडा कायाजलयले व्यजततगत तवरले या फोन िाफजत
जानकारी ददनु पनेछ ।

२७.

रोजगारीमा सिंलग्न गराउन पव
ू य तयारी:

(१)

आयोजनाले छनौट िएका लािग्राहीले रोजगार सेवा केन्रिा

तोककएको सियिा सम्पकज राख्नु पनेछ ।
(२) रोजगार सेवा केन्रले लािग्राहीको अतनवायज बैङ्क खाता िएको सतु नजश्चतता गनजु पनेछ ।
(३)

लािग्राहीको बैङ्क खाता निएको अवस्थािा रोजगार सेवा केन्रले बैङ्क खाता खोल्न सहजजकरण

गनजु पनेछ । ।
(४)

रोजगार सेवा केन्रले लािग्राहीको बैङ्क खाताको वववरण रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीिा

प्रववरट गनुज पनेछ ।
(५)

रोजगारीिा संलग्न गराउन पूवज रोजगार सेवा केन्रले तनदे मिकाको दफा ५८ अनुसार दे हायका

ववषयिा अमििूखखकरणको तामलि ददने व्यवस्था गनुज पनेछ:(क)

आयोजना तथा प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रिको उद्दे श्य र प्रकृतत,

(ख)

सम्बजन्धत आयोजनाको पररचय तथा कायज,

(ग)

कािको जजम्िेवारी र कायजसम्पादन गने ववधध वा तररका,

(घ)

हाजजरी, पाररश्रमिक तथा अन्य सेवा सुववधा,

(ङ)

कायजस्थल जोखखि र कायजस्थल सरु िाका आधारिूत ववषयहरु,

(च)

प्राथमिक स्वास््यसुँग सम्बजन्धत ववषयहरु र प्राथमिक उपचारका ववषयहरु,

(छ)

कायजस्थलिा दहंसा, आचरण र अनि
ु ासनसम्बन्धी ववषय, र

(ज)

कािको प्रकृतत र स्थान वविेषको आधारिा आवश्यक हुने अन्य ववषयहरु,
पररच्छे द ५

रोजगारी ससजयनाका क्षेर तथा सञ्चालन ववगि
२८.

रोजगारीको अवगि: (१) छनौट िएका लािग्राहीलाई आयोजनाको आधथजक सहायोगिा कािका लाधग पाररश्रमिकिा
आधाररत न्यूनति रोजगारीिा १०० ददन अवधधको र पररच्छे द -६ बिोजजि ५० ददन अवधधको रोजगारिूलक सीप
ववकास गरी कूल १५० ददन अवधधको रोजगारी उपलव्ध हुनेछ ।
(२) आयोजना सञ्चालनको प्रथि वषजको हकिा कूल रोजगारी ददन आयोजनाले तनधाजरण गरे बिोजजि
हुनेछ ।
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२९.

आयोजनाको ढाँचा:

(१) आयोजनाका लािग्राहीहरूलाई रोजगारीिा संलग्न गराउन दे हाय बिोजजिको िेत्रिा

सावजजतनक पव
ू ाजधार ििजत, सम्िार तथा सुधारसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गनज सककनेछ :
(क)

सडक ििजत सम्िार:•

स्थानीय तह मित्रका बस्ती, स्वास््य चौकी, ववद्यालय, आधथजक केन्र तथा पयजटकीय स्थल
जोड्ने सडक ििजत सम्िार,

•
(ख)

राजरिय तथा प्रादे मिक सडकबाट गाउुँ वा नगर जोड्ने सडकको ििजत सम्िार ।

कृवष तथा मसंचाई:•

मसंचाई कुलो तथा पैनीको ििजत सम्िार,

•

पोखरी तथा पानीको िूल संरिण एवि ् ििजत सम्िार,

•

कृवष तथा पिप
ु न्छीजन्य उत्पादनको िण्डारण तथा ववक्री ववतरणका लाधग आवश्यक पने

िण्डार गह
ृ , िीत िण्डार, हाट बजार तथा तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा बबक्री केन्रको
ििजत सम्िार ।
(ग)

ग्रामिण खानेपानी:•

(घ)

स्वास््य तथा सरसफाई:•

(घ)

खानेपानी आयोजनाहरुको ििजत सम्िार ।

सरकारी अस्पताल, स्वास््य चौकी/केन्र र प्रसुतत गह
ृ को ििजत सम्िार,

•

सावजजतनक िौचालयको ििजत,

•

फोहोर व्यवस्थापनका पूवाजधारको ििजत सम्िार ।

मििा:•

सरकारी ववद्यालय िवन, सावजजतनक पुस्तकालय तथा ववद्यालय पररसरिा िौचालय,
खानेपानीको धारा, खेल िैदानको ििजत सम्िार ।

(ङ)

(च)

वन तथा जलाधार संरिण:•

फलफुलको ववरुवा रोपण, वि
ृ ारोपण तथा वन जङ्गल संरिण,

•

पदहरो तथा वाढी तनयन्त्रण तथा सो को पूवाजधारको ििजत,

•

साना बाुँधको ििजत सम्िार ।

पयजटन:•
(२)

पदिागज, पयजटकीय िेत्र तथा सावजजतनक स्थलहरुको ििजत,

आयोजनाबाट दे हायका सावजजतनक सेवाका कायजहरु सिेत कायाजन्वयन गनज सककनेछ:

(क)

बालबामलका तथा जेरठ नागररक स्याहारसम्बन्धी सेवा,

(ख)

खेलकुद कक्रयाकलापसम्बन्धी सेवा,
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(ग)

बालबामलकाको प्रारजम्िक मििासम्बन्धी सेवा,

(घ)

स्थानीय तहिा गररने ववमिन्न अमियान तथा सचेतनाका कक्रयाकलापहरू ।
(३)

(क)

आयोजनाको ववत्तीय श्रोतबाट दे हायका कक्रयाकलापहरु कायाजन्वयन गनज सककनेछैन:-

उपदफा (१) र (२) िा उल्लेख गररएको िन्दा फरक ढाुँचाको तथा स्थानीय तहको वावषजक नीतत तथा
कायजक्रििा सिावेि निएका आयोजना,

(ख)

िूमि अधधग्रहण तथा पुनवाजस आवश्यक पने आयोजना,

(ग)

परु ाताजत्वक िहत्वका सम्पदालाई नकारात्िक प्रिाव पाने आयोजना,

(घ)

संरक्षित िेत्र तथा वातावरणीय जोखखिा रहेका आयोजना,

(ङ)

िस्
ु खलन हुन सतने, जैववक ववववधतािा ह्रास ल्याउने, खानेपानीको गण
ु स्तर तथा पररिाणलाई घटाउने
तथा वातावरणलाई नकारात्िक प्रिाव पाने आयोजना,

(च)

िानव स्वास््यिा प्रततकूल प्रिाव पाने वा जोखखि मसजजना गने, र

(छ)

यस कायजववधधको पररच्छे द १५ बिोजजिको वातावरणीय तथा सािाजजक व्यवस्थापन खाकाले
कायाजन्वयन योग्य नरहेको िनी तनतयोल गरेका आयोजना ।

३०.

आयोजनाको तजम
ुय ा: (१) स्थानीय तहले स्थानीय तहको वावषजक योजना तथा वजेट तजुजिा ददग्दिजन, २०७४ को
प्रकक्रया अवलम्वन गरी यस आयोजनाको लाधग रोजगार आयोजनाहरूको तजुजिा गनुज पनेछ ।
(२) रोजगार सेवा केन्रले यस आयोजना िाफजत कायाजन्वयन गररने आयोजनाको ढाुँचा तथा प्रकृततका
सम्बन्धिा वडा समिततलाइ अमििुखीकरण ददनु पनेछ ।
(३) रोजगार सेवा केन्रले यस आयोजना िाफजत कायाजन्वयन गररने आयोजनाहरुको छनौटका लाधग
वडा समिततिा आवश्यक िूमिका तनवाजह गनुज पनेछ ।
(४) वडा समिततबाट प्राप्त रोजगार आयोजनाहरु यस आयोजनाको िापदण्ड परु ा गरे को सतु नजश्चत गरी
सोको सच
ू ी स्थानीय तनदे िक समितत िाफजत गाउुँ /नगर कायजपामलकािा स्वीकृततको लाधग पेि गनुज पनेछ ।

३१.

आयोजनाको स्वीकृतत: स्थानीय तहले दे हायको आधारिा आयोजनाहरु छनौट गरी वावषजक नीतत तथा
कायजक्रििा सिावेि गरी स्वीकृतत िएको हुनु पनेछ:(क) आयोजना श्रि प्रधान हुनु पने,
(ख) सािाजजक र आधथजक उन्नततिा सघाउ पुयाजउने,
(ग)

लािग्राहीहरूको लाधग सािान्यतः एक घण्टाको पैदल दरू ी िन्दा कि सियिा पग्ु न सककने कायजस्थल

िएको आयोजना ।
३२.

रोजगारीमा खटाउने:

(१)

स्थानीय तहले वावषजक नीतत तथा कायजक्रििा सिावेि िएका आयोजनािा यस

आयोजनाको लाधग छनौट िएका सूधचकृत बेरोजगारहरूलाई रोजगारीिा खटाउनु पनेछ ।
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(२) स्थानीय तहले उपदफा (१) बिोजजि रोजगारीिा खटाउनु पूवज तनदे मिकाको अनुसच
ू ी २ बिोजजिको
लािग्राही पररचय पत्र उपलव्ध गराउनु पनेछ । साथै यस कायजववधधको बिोजजि लािग्राहीको बैंङ्क खाता खोल्नको
लाधग सहयोग गने र अमििूखखकरण तामलि सिेत प्रदान गनुज पनेछ ।
३३.

रोजगार उपिोक्ता ससमततसभबन्िी व्यवस्था: (१) स्थानीय तहले कािका लाधग पाररश्रमिकिा आधाररत सािुदातयक
आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायजववधध, २०७६ को दफा १२ बिोजजि रु. एक लाख िन्दा बढी लागतको
आयोजना सञ्चालन गनज सम्बजन्धत आयोजनािा खटाइएका लािग्राहीहरूिध्येबाट एक जना अध्यि, एक जना
सधचव र एक जना कोषाध्यि सदहत सात सदस्यीय रोजगार उपिोतता समिततको गठन गनजु पनेछ ।
(२) समिततको काि कतजव्य र जजम्िेवारी सोही कायजववधधको दफा १३ बिोजजि हुनेछ ।

३४.

काययस्थल सरु क्षा सभबन्िी व्यवस्था: यस आयोजना अन्तगजतका रोजगार आयोजनाहरुिा खटाईएका श्रमिकहरूको
बीिा तथा कायजस्थल सुरिा तनदे मिकाको दफा ८७ अनुसार हुनेछ ।

३५.

पाररश्रसमक तनिायरण: यस आयोजनाको कायजरत लािग्राहीको पाररश्रमिक तनदे मिकाको दफा २७ को उपदफा (१)
बिोजजि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनति ज्याला वा स्थानीय तहले तनधाजरण गरेको ज्यालाको दररे टिध्ये
जुन बढी हुन्छ सोही दर कायि हुनेछ ।

पररच्छे द ६

सीप ववकास र क्षमता असिवद्
ृ गि
३६.

सीपमल
ू क तासलम: (१) आयोजनाले लािग्राहीहरूको रोजगारयोग्य ििता ववकासका लाधग १० ददनसम्िको जीवन
उपयोगी सीप ववकास र ४० ददनसम्िको कायजस्थलिा आधाररत सीप ववकास तामलि (On-The-Job Training ) गरी
कूल ५० ददनसम्िको सीप ववकाससम्बन्धी कक्रयाकलाप सञ्चालन गनेछ ।
(२) आयोजना सञ्चालनको पदहलो वषजको हकिा सीप ववकासको कक्रयाकलाप आंमिकरुपिा तनजश्चत
स्थानीय तह वा आयोजनाले तोके बिोजजिको कायजददन हुने गरी व्यवस्था गनज सककने छ।

३७.

लक्षक्षत समूह र तासलमको पाठ्यक्रम: (१) सीप ववकासको लाधग लक्षित सिूह यस आयोजनाको लाधग प्रधानिन्त्री
रोजगार कायजक्रि संचालन तनदे मिक, २०७५ बिोजजि छनौट िई प्राथमिकताक्रििा परे का सूधचकृत बेरोजगार
व्यजततहरु हुनेछन ् ।

(२) जीवन उपयोगी सीप ववकास र कायजस्थलिा आधाररत सीप ववकास तामलिसम्बन्धी िोड्यल
ु को
तनिाजण आयोजना व्यवस्थापन ईकाईले गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजिको िोड्यल
ु िा आधाररत िई स्थानीय तहले जीवन उपयोगी सीप ववकास र
कायजस्थलिा आधाररत सीप ववकास तामलि संचालन गदाज आफ्नो िेत्र मित्र रहेका सरकारी, तनजी िेत्र तथा
गैरसरकारी संस्थाहरुसुँग सहकायज गनज सतनेछ ।
(४) सीप ववकासको िोड्यल
ु को चयन सम्बजन्धत स्थानीय तहमित्रका पव
ू ाजधार ििजत वा स्थानीय तहको
पूवाजधार ववकास आयोजना वा सरकारी सेवा प्रवाहको लाधग नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकता अनुसारको हुनु
पनेछ ।
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(५) पाठ्यक्रि तनिााँण गदाज स्थानीय तहका पूवाजधार ििजत सम्िार तथा सध
ु ारका लाधग उपयुतत हुने

दे हायका सम्िाववत तामलिका ववषयहरु सिावेि हुनु पनेछ:
(क)

सडक ििजत तथा सम्िार,

(ख)

मसकिी तथा डकिी,

(ग)

प्लम्बर,

(घ)

इलेजतिमसयन, र

(ङ)

आयोजनाले तोकेको ििजत सम्िार तथा सध
ु ारका लाधग उपयत
ु त अन्य तामलि ।
(६)

सीपिूलक तामलिले स्थानीय तहको आवश्कयता तथा तामलि पश्चात श्रि बजारिा उपलब्ध हुने

रोजगारी वा स्वरोजगारीिा संलग्न हुन सतने ििता ववकास गने पििा ध्यान ददनु पनेछ ।
(७)

तामलिको पाठ्यक्रि प्राववधधक ज्ञान र सीप तथा व्यवहाररक पि दव
ु ै सिेट्ने गरी व्यावसातयक

तथा सीपिूलक तामलि प्रततरठानले तनधाजरण गरेको िापदण्ड बिोजजिको हुनु पनेछ ।तर कायजस्थलिा आधाररत
सीप ववकस तामलिको अवधध अधधकति ४० ददनसम्िको लाधग हुनेछ ।
३८.

जीवन उपयोगी सीप तासलम सभबन्िी प्राविान:

(१) आयोजनाले कायजस्थलिा आधाररत तामलिको अततररतत

छनौट िएका लािग्राहीहरूलाई दे हाय बिोजजिको १० ददनसम्िको जीवन उपयोगी तामलि पतन उपलब्ध गराउने
छ:(क)

रचनात्िक तथा सिस्याको सिाधानका लाधग तनणजय गने ििताको ववकास,

(ख)

प्रिावकारी सञ्चार, सािुदहक कायज सम्पादन, सुिधुर सम्बन्ध ववस्तार तथा द्वन्द्व सिाधान,

(ग)

जागरुकता, आत्िसम्िान, ववचारको सम्प्रेषण तथा तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना,

(घ)

यौन तथा प्रजनन ्, पररवार तनयोजन, िदहला दहंसा तथा सािाजजक व्यवहार लगायत िदहला सिजततकरण,

(ङ)

ववत्तीय सािरता,

(च)

श्रि बजारसम्बन्धी आधारिूत जानकारी तथा सोको लाधग आवश्यक आचरण,

(ङ)

व्यावसातयक स्वास््य तथा सरु िा, श्रमिकको अधधकार, श्रि कानन
ु ।
(२) आयोजनाले जीवन उपयोगी तामलिका ववषय तथा सोको उपयोधगताको सम्बन्धिा वावषजक सिीिा

गरी आवश्यक पन
ु रावलोकन गनज सतनेछ ।
३९.

तासलम प्रस्ताव गनुय पने: (१) स्थानीय तहले प्रत्येक वषज वावषजक कायजक्रि तथा बजेटिा रहेका सीप ववकाससंग
सम्बजन्धत कायजक्रिको वववरण आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा पठाउनु पनेछ ।
(२) आयोजना कायाजन्वयन इकाईले उपदफा (१) बिोजजिको वववरणलाई एकककृत गरी वावषजक

कायजयोजनािा सिावेि गनेछ ।
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४०.

तासलम प्रदायक सिंस्था:

िन्त्रालयले यस आयोजना अन्तगजतका जुनसुकै तामलि सञ्चालन गदाज व्यावसातयक

तथा सीप ववकास तामलि प्रततरठान, नेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार र स्थानीय तहका ववद्यिान तामलि प्रदान गने
तनकायिाफजत वा आवश्यकता अनुसार तनजी तामलि प्रदायक संस्थािाफजत सञ्चालन गनज गराउन सतनेछ ।
४१.

वाह्य करार गनय सक्ने:

आयोजनाले यस पररच्छे द अन्तगजतका सीप ववकासको आवश्यकताको अध्ययन गनज,

पाठ्यक्रि तयार गनज, तामलि प्रदान गनज तथा तामलिको अनग
ु िन तथा प्रिावकारीताको सिीिा एवंि िल्
ू याङ्कन
गनज व्यजतत वा संस्थालाई करार गरी सेवा मलन सतनेछ।
४२.

सेवा प्रदायकको सेवा खररद गनय प्रकृया:

स्वीकृत वावषजक कायजयोजना अनस
ु ार तामलि सञ्चालनको लाधग

(१)

आयोजना कायाजन्वयन इकाईले दे हायको वववरण सिेदटएको कायजितज तयार गनुज पनेछ:(क)

तामलििा प्रदान गररने प्राववधधक ज्ञान र व्यवहाररक पि, स्वीकृत िापदण्ड बिोजजिको पाठ्यक्रि, श्रि
बजारको िाग अनुसारको ववषयवस्तु, वा सरकारले प्राथमिकतािा राखेको ववषयवस्तु तथा तथा सो
सम्बन्धिा अमििुखीकरण सदहतको व्यवस्था,

(ख)

प्रमििण ववधध, प्रमििणको तामलका, तामलि स्थान तथा सिन्वय गनुज पने तनकायहरूको वववरण,

(ग)

कायजस्थलिा आधाररत तामलिको अवधध तथा लागत,

(घ)

गुणस्तर िापन र अनुगिन तथा िूल्याङ्कन, र

(ङ)

रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली िाफजत वववरण अद्यावधधक गने सम्बन्धी स्परट खाका ।
(२)

सेवा खररदका लाधग तोककएको ितजको अधधनिा रही आयोजना कायाजन्वयन इकाई वा स्थानीय

तहले खररद तनयिावली, २०६४ को अधधनिा रही प्रस्ताव आह्वान गनुज पनेछ ।
(३)

आयोजनाको खररद समिततले प्राववधधक िूल्याङ्कनको ववश्लेषण गरी उत्कृरट प्रस्तावलाई आधथजक

प्रस्ताव पेि गनज अनुरोध गनुज पनेछ । यस्तो प्रस्ताव पेि गदाज तनदे मिकाले तोके बिोजजि प्रमििाथीलाइ उपलव्ध
गराउनु पने न्यन
ू ति ज्यालाको रकि सिेत उल्लेख गनजु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) प्राप्त प्रस्तावहरुको आधारिा न्यूनति रकि कवोल गने प्रस्तावलाई आयोजनाले करार
गरी सेवा खररद गनेछ ।
(५)

आयोजनाले तामलिसम्बन्धी सेवा खररद गदाज एकककृत वा छुट्टाछुट्टै रुपिा सेवा खररद गनज

सतनेछ ।
४३.

काययस्थलमा आिाररत तासलमको सञ्चालन:

(१) सेवा प्रदायकले करार सम्झौता बिोजजि सम्बजन्धत रोजगार

सेवा केन्रसंग देहायका ववषयिा सिन्वय गरी कायजसञ्चालन गनुज पनेछ :(क) लािग्राहीको संख्या तथा सिह
ू को तनिाजण,
(ख)

तामलि सञ्चालन हुने स्थान तथा आयोजना,

(ग)

प्रमििणको सिय र तामलका, र

(घ)

रोजगार सेवा केन्रलाई प्रततवेदन पेि गने सिय,
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(२) सेवा प्रदायकले लािग्राहीलाई पूवाजधार ििजत तथा स्तरोन्नततका ववषयिा तामलि ददनु पनेछ ।
(३) सेवा प्रदायकले रोजगार सेवा केन्र तथा आयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई तनयमित प्रततवेदन पेि
गनुज पनेछ ।
(४) सेवा प्रदायकले पेि गरे को तामलििा सहिागी सेवाग्राहीको हाजजरीको आघारिा सम्बजन्धत स्थानीय
तहले तनयिानस
ु ार लािग्राहीलाई तनयमितरुपिा ज्यालाको ित
ु तानी गनजु पनेछ
(५) रोजगार सेवा केन्रले लािग्राहीको वववरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा प्रववरट गनुज पनेछ।
(६) रोजगार सेवा केन्रले तामलि सञ्चालन तथा सोको गण
ु स्तरको तनररिण गरी आयोजना व्यवस्थापन
इकाईलाई प्रततवेदन पेि गनुज पनेछ ।
४४.

जीवन उपयोगी तासलमको सञ्चालन:

(१) सेवा प्रदायकले करार सम्झौता बिोजजि सम्बजन्धत रोजगार सेवा

केन्रसंग दे हायका ववषयिा सिन्वय गरी कायजसञ्चालन गनुज पनेछ :(क) लािग्राहीको संख्या तथा सिह
ू को तनिाजण,
(ख)

तामलि सञ्चालन हुने स्थान तथा आयोजना,

(ग)

प्रमििणको सिय र तामलका, र

(घ)

रोजगार सेवा केन्रलाई प्रततवेदन पेि गने सियतामलका,
(२) सेवा प्रदायकले जीवन उपयोगी तामलिको ववषयवस्तु बजारको िाग अनुसार तथा सरकारले

प्राथमिकतािा राखेका ववषयवस्तु सिेतलाई सिेटेर तामलि प्रदान गनुज पनेछ ।
(३) सेवा प्रदायकले रोजगार सेवा केन्र तथा आयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई तनयमित प्रततवेदन पेि
गनुज पनेछ ।
(४) सेवा प्रदायकले पेि गरेको तामलििा सहिागी सेवाग्राहीको हाजजरीको आधारिा सम्बजन्धत स्थानीय
तहले तनयिानस
ु ार लािग्राहीलाई तनयमितरुपिा ज्यालाको ित
ु तानी गनजु पनेछ
(५) रोजगार सेवा केन्रले लािग्राहीको वववरण रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीिा प्रववरट गनुज
पनेछ ।
(६) रोजगार सेवा केन्रले तामलि सञ्चालन तथा सो को गुणस्तरको तनररिण गरी आयोजना
व्यवस्थापन इकाईलाई प्रततवेदन पेि गनुज पनेछ ।
पररच्छे द ७

लािग्राहीलाई ज्याला िक्
ु तानी
४५.

ज्यालाको िक्
ु तानी:

(१) यस आयोजना अन्तगजत पररच्छे द ४ बिोजजि छनौट िई अस्थायी रोजगारीिा संलग्न

हुने लािग्राहीको ज्याला िुततानी िामसकरुपिा गनुज पनेछ ।
(२) ज्याला ित
ु तानी दे हाय बिोजजि गनजु पनेछ:24

(क)

रोजगार उपिोतता समिततले कािको लाधग पाररश्रमिकिा आधाररत सािुदातयक आयोजना (सञ्चालन
तथा व्यवस्थापन) कायजववधध, २०७६ को अनुसच
ू ी ३ बिोजजिको ढाुँचािा काििा खदटएका श्रमिकको
हाजजरीको अमिलेख राख्नु पनेछ ।

(ख)

हाजजरीको अमिलेख वडा समिततिा पुनरावलोकनको लाधग पेि गनुज पनेछ ।

(ग)

वडा समिततले कायज प्रगततको आधारिा लािग्राहीको हाजजरीको आवश्यक पन
ु रावलोकन गरी ित
ु तानीको
रोजगार सेवा केन्रलाई मिफाररस गनुज पनेछ ।

(घ)

रोजगार सेवा केन्रले ित
ु तानीको लाधग प्राप्त मिफाररसको चेकजाुँच गरी व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीिा
प्रववरट गरी िुततानीको मिफारीस गाउुँ /नगर कायजपामलको कायाजलयिा पेि गनेछ ।

(ङ)

कायजपामलकाको कायाजलयले प्रचमलत आधथजक प्रिासनसम्बन्धी कानन
ू ी प्रकक्रया पय
ु ाजएर ित
ु तानीको
स्वीकृत गनुज पनेछ

४६.

बैङ्क खाता मार्यत िुक्तानी गनुय पने: (१)

यस आयोजना अन्तगजत हुने सबै प्रकारका ज्यालाको िुततानी

लािग्राहीको बैंङ्क खाता िाफजत गनुज पनेछ ।
(२)

स्थानीय तहले लािग्राहीको वववरण तथा खाता नंबर सदहत िुततानीको वववरण बैङ्कलाई उपलब्ध

गराउनु पनेछ ।
(३)

बैङ्कले सो िुततानीलाई सम्बजन्धत लािग्राहीको खातािा जम्िा गरी सो को वववरण स्थानीय

तहलाई पठाउनु पनेछ ।
(४)

स्थानीय तहिा बैङ्क निएको वा अन्य वविेष अवस्थािा उपदफा (१) बिोजजि बैंक िाफजत

िुततानी ददन नसककएको अवस्थािा सम्बजन्धत स्थानीय तहले सो को ब्यहोरा तनणजय गराइ दे हायको प्रककया
अवलम्बन गरी नगदिै ज्यालाको िुततानी गनज सककनेछ:
(क)

स्थानीय तहले ज्याला वापतको ित
ु तानी रोजगार उपिोतता समिततको खातािा ित
ु तानी उपलव्ध
गराउने ।

(ख)

रोजगार उपिोतता समिततले तनणजय गराई चेकिा हस्तािर गने सदस्यहरूले बैङ्किा रहेको खाताबाट
रकि तनकाल्नु पनेछ । रकि तनकाल्ने तथा सो रकिको सुरिा गने काििा समिततका अन्य सदस्यहरूले
सिेत सहयोग गनजु पनेछ ।

(ग)

रोजगार उपिोतता समिततले ज्याला िुततानी हुने ददन र सियसम्बन्धी सूचना सबै लािग्राहीलाई
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(घ)

रोजगार उपिोतता समिततले वडा समिततको कजम्तिा एक जना सदस्यको रोवहरिा ज्यालाको
िुततानी गरी िुततानीको वववरण रोजगार सेवा केन्रलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

४७.

िुक्तानीको वववरणको हहसाब समलान: (१) स्थानीय तहले सबै प्रकारको िुततानीको रकि, श्रमिकको हाजजरी
तथा श्रमिकको खातािा िएको िुततानीको दहसाब मिलान िामसक रुपिा गनुज पनेछ ।
(२)

स्थानीय तहले यस आयोजनाको सवै खचजहरुको वववरणहरुको दहसाब मिलान गरी िामसक

प्रततवेदन रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा प्रववरट गनुज पनेछ ।
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(3) रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली ववकास िए पतछ लािग्राहीले कूल काि गरे को ददन‚ दै तनक
पाररश्रमिक दर अनुसार िुततातन पाउनु पने रकि‚ िुततातन पाएको रकि सबैको दहसाब मिलान ववद्युतीय
िाध्यिबाट गररनेछ ।

पररच्छे द ८

रोजगार प्रवद्यिन सेवासभबन्िी व्यवस्था
४८.

रोजगार प्रवद्यिन सेवा: आयोजनाले स्थानीय तहिा दे हाय बिोजजिका रोजगार प्रवद्जधनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन
गनेछ:(क)

रोजगार प्रवद्जधन सेवाको लाधग लािग्राहीहरुको छनौट गरी तनजहरुको व्यजततगत वववरण तयार गनेछ
। लािग्राहीको व्यजततगत आवश्यकतालाई ध्यानिा राखी रोजगार ववतनिय सेवा, अन्य तनकायले उपलव्ध
गराउने सीप तथा ििता अमिबद्
ृ धधका कक्रयाकलापिा संलग्न गराउने, स्वरोजगारका लाधग ववत्तीय सेवाको
जानकारी तथा सहजजकरण एवि ् सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सेवा लगायतका ववषयहरूको वववरण तयार
गरी जानकारी उपलव्ध गराउनेछ ।

(ख)

तोककएको स्थानीय तहिा िदहलाहरूलाई िात्र लक्षित गरी उनीहरूलाई श्रि बजारिा प्रवेि गराउन
रोजगारीको लाधग तयारी तलवको सञ्चालन गनेछ ।

४९.

रोजगार प्रवद्यिन सेवाको प्राजप्त: (१) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले नयाुँ आवेदन फारिको ववकास गनजप
ु नेछ । नयाुँ
फारि ववकासको लाधग अवश्यक परेिा आयोजनाले पराििज सेवा मलन सतनेछ
(२) आयोजनाले व्यजततको िैक्षिक योग्यता, कायज अनुिव, हामसल गरे को सीप, तनजको सािाजजक र
आधथजक अवस्था तथा तनजले प्राप्त गनज खोजेको रोजगार प्रवद्जधन सेवाको वववरण सदहत वडा कायाजलय वा रोजगार
सेवा केन्र िाफजत तनवेदन ददनु पनेछ । प्राववधधक रूपले संिव िएिा यस्तो तनवेदन अनलाईन िाफजत पतन पेि
गनज सककनेछ ।
(३) वडा कायाजलयिा प्राप्त िएका तनवेदनहरु रोजगार सेवा केन्रले संकलन गरी सो को वववरण रोजगार
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा प्रववरट गरी तनवेदकहरूलाई सूधचकृत गनुज पनेछ ।
(४) रोजगार सेवा केन्रले आफूले उपलब्ध गराउने पराििज सेवा वा अन्य उपलव्ध अवसरहरूको सम्बन्धिा
जानकारी प्रदान गनज तनवेदन पेि गने सम्बजन्धत व्यजततलाई रोजगार सेवा केन्रिा सम्पकज राख्न सूधचत गनुज
पनेछ।

५०.

रोजगार ववतनमय सेवा:

(१)

रोजगार सेवा केन्रले रोजगार प्रवद्जधनको लाधग आवश्यकता अनस
ु ार सधू चकृत

व्यजततको व्यजततगत वववरण तयार गनेछ ।
(२)

रोजगार सेवा केन्रले उपदफा (१) अनस
ु ारको सधू चकृत व्यजततको वववरण तथा तनजको चाहना

अनुसार स्थानीय, राजरिय तथा वैदेमिक रोजगारी एवि ् श्रि बजारको िाग, उपलब्ध सीप तथा ििता अमिबद्
ृ धधका
अवसरहरु लगायत सहुमलयतपण
ू ज ऋणसम्बन्धी उपलब्ध अवसरहरूका सम्बन्धिा िाग अनस
ु ारको जानकारी

उपलब्ध गराउनु पनेछ । आयोजना व्यवस्थापन इकाईले रोजगार सेवा केन्रहरुको वविेष गरोी प्रवद्र्धनात्िक
सेवाहरुिा प्रयोगका तनमित्त वववरण (प्रोफाईमलङ्ग) सािाग्रीको ववकास गनेछ । यसरी सेवा प्रवाह गरेको वववरण
तयार गरी सो वववरण रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीिा सिेत प्रववरट गनुज पनेछ ।
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५१.

एक्रककृत सूचना प्रणाली तथा नक्सािंकन: (१) आयोजनाले रोजगार सेवा केन्रिाफजत रोजगारीको सम्िाव्य जस्थतत

ववश्लेषण गरी स्थानीय, राजरिय तथा वैदेमिक रोजगारीको अवसर, सीप ववकास, आप्रवासन तथा स्वरोजगारिूलक
कक्रयाकलापसम्बन्धी वववरण एकककृत गरी सच
ू ना प्रवाह गनेछ ।
(२)

रोजगार सेवा केन्रले श्रि बजारको िाग र रोजगारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गनज सूधचकृत िएका

व्यजततहरूको वववरणलाई अन्तरववश्लेषण गरी सो को सच
ू ना सरोकारवालालाई उपलव्ध गराउनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजजिको लाधग सेवा प्रवाह गनज आयोजनाले आवश्यक प्रणालीको ववकास गने
तथा अन्य उपलब्ध सच
ू नाहरुलाई एकककृत गरी सो को वववरण रोजगार सेवा केन्रिाफजत लािग्राहीलाई उपलब्ध
हुने व्यवस्था गनेछ ।

(४) रोजगार सेवा केन्रले स्थानीय तहिा सबै तनकायहरूले उपलब्ध गराउने रोजगारसम्बन्धी सहायताको
नतिाङ्कन तयार गरी अद्यावधधक वववरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा प्रववरट गनुज पनेछ ।
(५) आयोजना कायाजन्वयन इकाईले राजरिय स्तरिा सबै तनकायहरूले उपलब्ध गराउने रोजगारसम्बन्धी
सहायताको नतिाङ्कन तयार गरी अद्यावधधक वववरण रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीिा प्रववरट गनुज पनेछ।
५२.

रोजगारीको लागग तयारी क्लव (Ready-to-work Club): (१) आयोजनाले तोककए बिोजजिका १५० वटा स्थानीय तहिा
िदहलाको लाधग श्रि बजारिा प्रवेि/पुन: प्रवेि गराउन आवश्यक सीप ववकास, सरसल्लाह तथा िागजदिजन उपलब्ध
गराउन रोजगारीको लाधग तयारी तलव सञ्चालन गनेछ ।
(२)

आयोजना व्यवस्थापन इकाई र ववश्व बैंकले तनणजय गरी आवश्यक र उपयोगी हुने र श्रि बजारिा

प्रवेि गराउन सककने सम्िावना रहेको स्थानीय तहिा िात्र सञ्चालन हुने गरी उपदफा (१) बिोजजिका तलवहरु
सञ्चालन हुनेछन ् ।
(३)

उपदफा (२) बिोजजिका प्रत्येक तलविा सदस्यको संख्या ३० िन्दा बढी हुने छै न ।

(४)

एउटा स्थानीय तहिा एक िन्दा बढी तलवको सञ्चालन गनज सककनेछ ।

(५) ववषय र आवश्यकता हेरी आयोजना व्यवस्थापन इकाईले तलव सञ्चालन तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान
गररने पराििज सेवासम्बन्धी पाठ्यक्रिको ववकास गनज गराउन सतनेछ ।
(६) तलव सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लाधग युवा सहजकताज जजम्िेवार हुनेछ र तनजले स्थानीय

आवश्यकता अनस
ु ार तलवको गठन गरी उतत तलविा सहिागी सदस्यको अनि
ु व, सीप तथा िैक्षिक स्तरको
आधारिा जजम्िवारी प्रदान गरी सञ्चालन गनुज गराउनु पनेछ ।

(७) तलवको सञ्चालनिा सहजजकरणका लाधग तलवको सदस्यहरुिध्येबाट एक संयोजकको चयन गररनु
पनेछ । संयोजकले तलवको सदस्यको पराििज तथा सहजकताजको संयोजनिा तलव गठन िएको दइ
ु साता मित्र
कक्रयाकलापको प्रस्ताव तयार गनुज पनेछ ।
(८) तलवको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(९) सहजकताजले तलवको अनुगिन तथा प्रगततका सम्बन्धिा रोजगार सेवा केन्रिा तनयमित प्रततवेदन
बुझाउनु पनेछ ।
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५३.

िुक्तानीको वववरणको हहसाव समलान: यस पररच्छे दिा उल्लेखखत कािहरूका लाधग स्थानीय तहले गने सबै
प्रकारका िुततानीको वववरण िामसकरुपिा तयार गरी सो वववरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली िाफजत
आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा पेि गनुज पनेछ ।

पररच्छे द ९

राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सभबन्िी व्यवस्था
५४.

रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीको स्तरोन्नतत: (१) आयोजनाले सुधचकृत बेरोजगार ब्यजततहरूलाई प्रदान गररने
न्यूनति रोजगार कायजक्रिसंग सम्बजन्धत सच
ू ना प्रवाह गनज, रोजगार ववतनिय प्रणालीलाई संस्थागत गनज, रोजगार
प्रवद्जधन सेवाको प्रिावकारी

कायाजन्वयन गनज, रोजगार कायजक्रि/आयोजनाबाट मसजजना हुने त्याङ्क र सो को

प्रगततको सिीिा तथा श्रि बजारका प्रिुख सूचकहरूको अद्यावधधक वववरण संकलन गरी प्रिाणिा आधाररत

नीतत तनिाजणिा सघाउ पुयाजउन ववद्यिान रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतत गरी राजरिय रोजगार
व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली (National Employment Management Information System-NEMIS) को ववकासिा सहयोग पुयाजउनेछ।
(२) श्रि बजारसुँग सम्बजन्धत व्यजतत वा संस्था (आफनो लाधग श्रमिकसम्बन्धी जानकारी चाहने
प्रयोगकताज सिेत) को आवश्यकतालाई आधार िानी राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली (NEMIS) ले
तनम्न बिोजजिका कायजहरूिा सहयोग गनेछ:
(क) रोजगारको खोजीमा रहेका व्यजक्त: उपलब्ध रोजगारीको अवसर र सोलाई आवश्यक पने सीपको बारेिा
जानकारी प्राप्त गनजको लाधग;
(ख) ववद्याथी: ववमिन्न मििाको ववकल्पसंग सम्बजन्धत रोजगारीको जानकारीको आधारिा पेिाको बारेिा तनणज य
मलन ( जस्तै: अध्ययनको िेत्र, प्राववधधक तथा व्यवसातयक मििािा तामलि र औपचाररक मििा बीचको
तुलना, आदद)
(ग) तासलम केन्र: ववमिन्न पेिा र सीपको िागसम्बन्धी जानकारीका आधारिा पाठ्यक्रि प्रस्ताव गने तनणजय
मलन;
(घ) नीतत तनमायता (वविेष गरी श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सुरिा िन्त्रालय र अन्य ववषयगत िन्त्रालय):
रोजगार र मििाका नीतत र कायजक्रिहरुलाई र औपचाररक आकार ददने जम्िेवारीिा रहेका नीतत तनिाजता
(जस्तै: प्लेसिेन्टको ियाक गने र बेरोजगार, रोजगारको खोजी, रोजगारदाता, रोजगार सूची, स्थानीय र
राजरिय सीपको िाग, र ववद्यिान रोजगार सहायता कायजक्रिको त्यांक उपलब्ध गनज);
(ङ) रोजगार सहायता काययक्रम: रोजगारको खोजीिा रहेकाहरुलाई उपयुतत पराििज ददन;
(च) रोजगारदाता :स्थानीय र राजरिय स्तरिा हाल उपलब्ध र िववरयिा उपलब्ध हुने सीपहरुको पदहचान गनज ।
(३) यस प्रणालीले दे हायका वववरणहरु संकलन तथा सम्प्रेषण गनेछ:
(क)

रोजगारीका अवसर तथा सो को लाधग आवश्यक सीप तथा ििता,

(ख)

रोजगारीको सम्िावना िएको औपचाररक र अनौपचारीक मििा एवि ् व्यावसातयक तामलिको वववरण,

(ग)

श्रि बजारको आवश्कयता अनस
ु ार सीप तथा ििता ववकासको लाधग उपलव्ध पाठ्यक्रि तथा तामलि
प्रदायकको जानकारी,
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(घ) रोजगारी प्रवद्जधनसम्बन्धी पाठ्यक्रिको ववकास गरी श्रि बजारको आवश्कयता पररपूततज गनज नीततगत तनणजय
गनज आवश्यक जानकारी,
(ङ) रोजगार तथा स्वरोजगारसम्बन्धी कक्रयाकलाप तथा सोबाट मसजजना हुने त्याङ्क,
(च) श्रि बजारिा आवश्यक पने सीप तथा िितािको ववश्लेषण गनज रोजगारदातालाई सघाउ पुयाजउने वववरण ।
(४) प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि अन्तगजत हाल संचालनिा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना
प्रणाली (PMEP-EMIS) लाइज तनरन्तर स्तरोन्नतत गदै रोजगार पोटजल सिेत ववकास गरी क्रिि: राजरिय रोजगार
व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली (नेमिस) को रुपिा ववकास गररनेछ ।
५५.

स्तरोन्नतीको अविारणा तथा मागयगचर: (१) आयोजनाले नेमिसको ववकासका लाधग दे हायका कक्रयाकलाप गनेछ:(अ) वतजिान प्रणालीिा िएका किीकिजोरीलाई संबोधन गरी यसलाई राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना
प्रणालीको रूपिा ववकास गनज स्तरोन्नततको अवधारणा तथा िागजधचत्र तयार गनज दे हायका ववषय सिावेि
गरी कायजितज तयार गने, गराउने:
(क) प्रयोगकताज, त्याङ्कको प्रकार, प्रततवेदनको सच
ू क तथा ववश्लेषण लगायतको वववरण,
(ख) अन्य सच
ू ना प्रणालीलाई आवद्ध गनज आवश्यक श्रोतको पदहचान र नतिांकन,
(ग) ववमिन्न उपलव्ध त्याङ्कहरुको

एकककरण, संश्लेषण र प्रस्तुतत गररनु पने ववषयवस्तु,

(घ) राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NEMIS) को ववकासको िेत्रहरुको पदहचान,
(ङ) हाल सञ्चालनिा रहेको प्रणालीलाई क्रिि: नेमिसिा स्तरोन्नतत गनज िाचजधचत्रको तनतयोल गने, गराउने
।
(२) राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीको ववस्तत
ु च
ू ी १४ िा उल्लेख िए
ृ िागजधचत्र अनस
बिोजि हुनेछ ।
५६.

राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीमा समावेश हुनु पने ववषयहरू: नेमिसिा दे हायका प्रिख
ु ववषयवस्तुहरु
सिेदटएको हुनु पनेछ:
(क)

बेरोजगार तथा रोजगारदाताको दताज र रोजगार प्रवद्जधन सेवाको लाधग व्यजततगत वववरण, रोजगारीिा
खटाउने तथा अनुगिनका ववषय,

५७.

(ख)

रोजगारदाता तथा तामलि प्रदायक संस्थाहरूले उपलव्ध गराउने रोजगारी तथा सेवाको वववरण,

(ग)

तनजी तथा सरकारी रोजगार पोटजलहरुिा प्रकामित रोजगारीका अवसरहरु राख्न सककने व्यवस्था,

(घ)

कायजक्रि/आयोजनाको बजेट, खचज लगायतको ववत्तीय वववरण,

(ङ)

गुनासो व्यवस्थानपन प्रणाली,

(च)

कायजस्थलिा आधाररत तामलिसम्बन्धी ववषय,

(छ)

आयोजनाको अनुगिन तथा िूल्याङ्कनको लाधग आवश्यक त्याङ्क तथा सूचकहरु ।

राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीको चरणवद्ि ववकास:

हुनेछ:
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नेमिसको क्रिागत ववकास दे हाय अनस
ु ार

(क)

सेवाको खररद: आयोजनाले नेमिसको ववकासको िागजधचत्र तनिाजणदे खख प्रणालीको पण
ू ज ववकास लयायत
वावषजक ििजतसम्िको चरणको लाधग खण्ड खण्ड गरी वा एकै पटक गरी एउटै वा मिन्न मिन्न सेवा
प्रदायकबाट खल
ु ा प्रततरप्रधाजबाट सेवाको खररद गनेछ ।

(ख)

मागयगचर: दफा ५५ अनस
ु ार स्तरोन्नततको िागजधचत्रको ववकास गररनेछ ।

(ग)

स्तरोन्नतत: दफा ५४ अनस
ु ार प्रणालीिा चरणवद्ध रुपिा स्तरोन्नती गररनेछ ।

(घ)

पररक्षण: स्तरोन्नतत गररएको ववषयवस्तुहरुको ववमिन्न आवश्यक प्राववधधक पररिण गरी सञ्चालनिा
ल्याउनु पनेछ । आयोजना कायाजन्वयन इकाईले छुट्टै सेवा प्रदायकको छनौट गरी स्तरोन्नतत गररएको
ववषयवस्तुहरुको गण
ु स्तर तथा प्राववधधक पररिण गररनेछ ।

५८.

रोजगार पोटयलको ववकास:

(१) नेमिस अन्तगजत रोजगारीको खोजीिा रहेका व्यजतत र सावजजतनक र तनजी दव
ु ै

िेत्रका रोजगारदाता, रोजगार सेवा प्रदायक तथा सीप ववकास तामलि प्रदायक संस्था तथा स्वरोजगार सहायताको
वववरण सिावेि हुने गरी बह
ृ द् प्रकृततको रोजगार पोटजलको ववकास गररनेछ ।
(२) रोजगार पोटजलिा रोजगारदाता र रोजगारको खोजीिा रहेका व्यजततले रोजगार उपलब्ध हुने स्थान,

रोजगारदाताको प्रकार, आवश्यक पने सीप तथा ििता लगायतको वववरणका आधारिा रोजगारीको खोजी गनज
तथा रोजगारीिा संलग्न हुन तनवेदन ददन मिल्ने सिेतको रोजगार ववतनिय सेवाको व्यवस्था हुनु पनेछ ।

(३) रोजगार पोटजलिा रोजगारदाता, तामलि र मििण संस्था लगायतका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले रोजगारी,
सीप ववकास तथा स्वरोजगारीसम्बन्धी उपलब्ध अवसरहरूलाई अनलाइन ववधधबाट प्रववरट गनज मिल्ने व्यवस्था
हुनु पनेछ ।
५९.

एक्रककृत व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली: सरकारी सेवा सुववधा लक्षित सिूहले िात्र पाउने व्यवस्था सुतनजश्चत गरी
दोहोरोपन र चुहावट तनयन्त्रण गनज नेमिस तथा अन्य सरकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूबीच सच
ू ना तथा
त्याङ्कको आदानप्रदान गने प्रणालीको ववकास गरी आन्तररक रोजगार,पंजीकरण, वैदेमिक रोजगार, सािाजजक
सुरिा लगयतका सच
ू नाहरूलाई एकककरण गररनेछ ।

६०.

क्षमता असिबद्
ृ गि: आयोजनाले नेमिसको ववकास तथा त्याङ्कको एकककरण कायजका लाधग यसिा संलग्न
िई काि गने व्यजततहरूको ििता ववकास गनज कायजिाला गोरठी तथा छलफल कायजक्रिहरूको आयोजना गनेछ
। िन्त्रालय, प्रदेि सरकारको सम्बजन्धत िन्त्रालय तथा स्थानीय तहको पदाधधकारी तथा किजचारीको ििता
ववकास र अमिवद्
ृ धध पररच्छे द ११ बिोजजि हुनेछ ।

६१.

तथ्याङ्कको सुरक्षा तथा गोपतनयता: स्थानीय तह, प्रदेि सरकारको सम्बजन्धत िन्त्रालय, िन्त्रालय र आयोजना
व्यवस्थापन इकाईले रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीिा संकमलत र अन्य श्रोतबाट प्राप्त सूवना, त्याङ्क
तथा अन्य वववरणहरू सच
ू ना प्रववधध सम्वन ्धी प्रचमलत कानुनले तनददजरट गरे को प्रावधान अनस
ु ार सुरक्षित र
गोप्य राख्न दे हायका कायज गनेछ :
(क)

व्यजततको सच
ू ना सम्बजन्धत कानूनले उपलव्ध गराएको अधधकार बाहेक अन्य तवरले संकलन तथा
प्रयोग नगने,

(ख)

त्याङ्क संकलन गदाज संकलनको प्रयोजन खल
ु ाउने,
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(ग)

संकमलत त्याङ्कको प्रयोग संकलन गररएको अवस्थािा खुलाएको प्रयोजन बाहेक अन्य कायजिा प्रयोग
नगनज तथा अरूलाई हस्तान्तरण नगने,

(घ)

त्यांकको प्रिोधन तथा ववद्युततयरुपिा आदानप्रदान गदाज त्याङ्कको गोपतनयता कायि गने र
त्याङ्क पररिाजजन नगने,

(ङ)

आयोजनाले सच
ू ना प्रणाली प्रयोगको सम्बन्धिा संचार तथा सूचना तथा प्रववधध िन्त्रालयले तोकेको
सरु िा िापदण्ड पालना गनजु पनेछ,

(ङ)

ववद्युततयरूपिा संग्रदहत त्याङ्क तथा जानकारी िेट्न, ितत गनज, पररवतजन गनज, वा बुझ्न गाह्रो हुने
गरी ितत गनज, प्रिावदहन बनाउन पाइने छै न,

(छ)

कानुनले ददएको अधधकार बाहेक व्यजततगत वववरण वा पत्र वा ववद्युतीय िाध्यिबाट गररने सञ्चारको
वववरण गोप्य हुने हुनाले यस्ता वववरण अनधधकृत तवरले छलफल गनज वा अन्य कसैलाई उपलव्ध
गराउन पाइने छै न ।

६२.

तथ्याङ्क केन्र: नेमिसिा संग्रह िएको त्यांङ्क संचार तथा सच
ू ना प्रववधध िन्त्रालय अन्तगजतको सरकारी
एकककृत त्याङ्क केन्र (GIDC) िा रहनेछ ।
पररच्छे द १०
गन
ु ासो व्यवस्थापनसभबन्िी व्यवस्था

६३.

गुनासो व्यवस्थापन : (१) आयोजना अन्तगजत गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र

अन्तगजत दइ
ु ज प्रिुख कक्रयाकलापहरु

रहनेछन ् । पदहलो , कक्रयाकलाप अन्तगजत हालको प्रणालीलाइज सध
ु ार गनजका लाधग अनलाइजन उजुरी संयन्त्रको ववकास
गने, गुनासो गनजका लाधग यससम्बन्धी ढाुँचाको ववकास गने, टोल कि नम्बर उपलब्ध गराउने लगायतका
कक्रयाकलापहरुको संचालन गररनेछ िने दोस्रो, कक्रयाकलाप अन्तगजत गुनासोहरुको वगीकरण तथा सो अनुसार
प्रिोधन र कारबाहीको संयन्त्रको ववकास, अनुगिन तथा िूल्याङ्कन लगायतका कक्रयाकलापहरुको संचालन गररनेछ
।
(२) आयोजना अन्तगजत दताज िएका गुनासोको व्यवस्थापन लाधग सम्पकज व्यजततका रुपिा प्रधानिन्त्री
रोजगार कायजक्रििा कायजरत एक जना उपसधचवलाइज तोककने छ । गुनासो व्यवस्थापनको सिग्र प्रणाली
स्थापना गने र कायाजन्वयन गने/गराउने जजम्िेवारी िने आयोजना व्यवस्थापन इकाइजको हुनछ
े ।
(३) गन
ु ासो व्यवस्थापन प्रणाली प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि संचालन तनदे मिका, २०७५ बिोजजि हुनु
पनेछ ।
(४) आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले अन्य तनकायको सिन्वयिा अथवा छुट्टै सेवा प्रदायकको व्यवस्था
गरी गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली अन्तगजतका कक्रयाकलापहरुको संचालन गनज सतनेछ ।
(५) गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रका सम्बन्धिा स्थानीय तह तथा प्रदेि सरकार अन्तगजतको सािाजजक
ववकास िन्त्रालयलाइज अमििख
ु ीकरण तथा तालीि कायजक्रि प्रदान गने जजम्िेवारी आयोजना व्यवस्थापन
इकाइजको हुनेछ ।
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६४.

गुनासो दताय गने माध्यमहरु : (१) आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले दे हायका िाध्यिहरुबाट गुनासो दताज गनज
सककने गरी आवश्यक संयन्त्रको स्थापना गनुज/गराउनु पनेछ ।
(क) वडा कायाजलय, रोजगार सेवा केन्र, गाउुँ कायजपामलका वा नगर कायजपामलकाको कायाजलय, प्रदे िको
सािाजजक ववकास िन्त्रालय र िन्त्रालयिा गुनासो पेदटका
(ख) वेबसाइट, इिेल, िोबाइल टे तस्ट, टे मलफोन, आदद ।
(२) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले ववद्यिान गन
ु ासो सन
ु व
ु ाईसम्बन्धी संयन्त्रको सिीिा गरी सध
ु ार
गदै जानेछ ।

६५.

गुनासाहरुको शीघ्र सभबोिन गनुय पनेेः (१) यस आयोजनाका सम्बन्धिा आ-आफ् नो िेत्र मित्रका ववषयिा
जुनसुकै िाध्यिबाट प्राप्त गुनासाको संकलन गरी प्राथमिकताका आधारिा गुनासो प्राप्त िएको मिततले पन्र
ददन मित्रिा िन्त्रालय, प्रदेिको सािाजजक ववकास िन्त्रालय र सम्बजन्धत गाउुँ कायजपामलका वा नगर
कायजपामलकाले गुनासाको सम्बोधन गररसतनु पनेछ ।
(२) प्रदे ि वा स्थानीय तहबाट फछौट हुन नसकेका गन
ु ासाहरू िन्त्रालयले फछौट गनजु पनेछ ।
(३) ववमिन्न प्रकृततका गुनासोहरूको संबोधन प्रकृया दे हाय बिोजजि हुनेछ ।

गन
ु ासोको प्रकृतत
१: दटप्पणी, सझ
ु ाव र प्रश्नहरु

उदाहरणेः यसिा आयोजनाबारे जानकारीका
लाधग गररने अनुरोध र तनवेदन प्रकक्रयािा
सहयोगका लाधग अनुरोध सिावेि गनज

प्रशोिन/प्रक्रक्रया
वडा कायजलय वा रोजगारसेवा केन्र

समािान
प्रवेि ववन्दि
ु ा सिाधान ।

स्तरिा (वा प्रवेि ववन्दि
ु ा) प्रिोधन
गररने ।

सककन्छ।

२: िुततानीसुँग सम्बजन्धत उजुरी

रोजगार सेवा केन्र वा

यस प्रकृततका उजरु ीहरू ५

उदाहरणेः बैँक खातािा सियिै रकि

पामलकास्तरिा प्रिोधन गररने ।

कायज ददनमित्र सिाधान

हस्तान्तरण नहुने वा बैँककङ प्रणाली सम्बन्धी

गररनेछ र सो सिाधानबारे

अन्य कुनै ववषय ।

लािग्राहीलाई जानकारी
गराइनेछ।

३: किजचारीले आयोजनाको जजम्िेवारी पूरा

पामलका वा आयोजना व्यवस्थापन

यस प्रकृततका उजरु ीहरूका

नगरे को सम्बन्धी उजरु ीहरु ।

इकाईिा प्रिोधन गररने ।

तनजम्त तनजश्चत
हदसम्िको अनस
ु न्धान
तथा जाुँचबझ
े
ु जरुरी हुनछ
र १५–२० कायजददनमित्र
सिाधान गने लक्ष्य मलन
सककनेछ ।
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४: ठगी वा भ्ररिचारसम्बन्धी उजरु ीहरु ।

आयोजना व्यवस्थापन इकाई वा

श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सरु िा
िन्त्रालयिा प्रिोधन गररने, World
Bank Integrity Vice

Presidency (WB INT) िा सिेत

यस प्रकृततका उजरु ीहरुका
तनजम्त ववस्तत
ृ
अनुसन्धान तथा जाुँचबझ
ु
जरुरी हुने िएकोले चाुँडै

मसधै प्रकक्रया अगाडड बढाउन सककने

वा सहजै सिाधान हुन

।

नसतने ।

५: आयोजनाबाट प्रततकूल असर पने व्यजतत

World Bank Grievance

यस प्रकृततका उजरु ीहरुलाई

वा सिद
ु ायसुँग सम्बजन्धत उजुरीहरु ।

Redress Service (WBGRS) वा

संवाद र सिस्या सिाधान

World Bank Inspection Panel

तथा वववाद सिाधानको

बाट प्रकक्रया अगाडड बढाउन सककने

आवश्यक उपकरण जरुरी

।

हुने र चाुँडै वा सहजै
सिाधान गनज नसककने ।

पररच्छे द ११

सिंस्थागत क्षमता ववकास सभबन्िी व्यवस्था
६६.

ििता ववकास तथा सिंस्थागत सुदृढीकरण : (१) आयोजनाको प्रिावकारी कायाजन्वयनका लाधग तामलि,
अमििुखीकरण लगायतका कायजक्रिबाट िन्त्रालय, प्रदेि र स्थानीय तहको ििता ववकास गनुज पनेछ ।
(२) आयोजनाको कायाजन्वयन, सावजजतनक खररद प्रकक्रया, ववत्त व्यवस्थापन, अनुगिन, सेवा प्रवाह, राजरिय
रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग लगायतका आयोजनासुँग सम्बजन्धत प्राववधधक, नीततगत र कायजप्रकक्रयासुँग
सम्बजन्धत ववषयहरूिा ििता ववकासका ववमिन्न कायजक्रिहरू संचालन गररनेछ ।

६७.

केन्रीयस्तरको सिंस्थागत सुदृहढकरण : (१) िन्त्रालयिा आयोजना प्रिावकारी कायाजन्वयनको क्रििा दे खखएका
प्राववधधक, नीततगत र कायजप्रकक्रयासुँग सम्बजन्धत सिस्याहरुको आवधधक समििा गने पद्दततको स्थापना गररनेछ
। सोका लाधग आवश्यक अध्ययन, अवलोकन, कायाजिाला गोरठी, आददको आयोजना गररनेछ ।
(२) आयोजना अन्तगजत तोककए बिोजजिको जजम्िेवारी तथा िमू िका तनवाजह गनज आयोजना व्यवस्थापन
इकाइज लगायत िन्त्रालयका किजचारीहरुलाई तामलि, अध्ययन भ्रिण, आदद जस्ता ििता ववकासका कृयाकलापहरू
संचालन गरी उनीहरुको सीप, ििता तथा कायजिैलीको ववकास गररनेछ ।
(३) ववकास साझेदारले आयोजना व्यवस्थापन इकाइजका किचाजरीहरुलाइज सावजजतनक खररद प्रकक्रया, ववत्तीय
व्यवस्थापन तथा आयोजना व्यवस्थापनको सािाजजक तथा वातावरणीय पिका सम्बन्धिा आवश्यक तामलि
प्रदान गनज सतनेछ ।

६८.

प्रदे शस्तरको सिंस्थागत क्षमता ववकास : (१) आयोजना अन्तगजत तोककए बिोजजिको जजम्िेवारी तनवाजह गनज तथा
प्राववधधक, नीततगत र कायजप्रकक्रयासुँग सम्बजन्धत ववषयिा जानकारी प्रदान गनज आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले
आवश्यकता अनुसार प्रदेििा रहने रोजगार संयोजकहरूलाइज अमििख
ु ीकरण तथा अन्य तामलिहरू प्रदान गनुज
पनेछ ।
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६९.

स्थानीय तहको सिंस्थागत क्षमता ववकास : (१) आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले रोजगार कायजक्रि संचालन गनज
तथा रोजगार प्रणालीको प्रवद्जधन र सेवाको सदृ
ु ढीकरण गनज रोजगार सेवा केन्रका किजचारीहरु लगायत स्थानीय
तहका जनप्रतततनधध, किजचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाइज अमििुखीकरण तथा आवश्यकता अनुसार अन्य
तामलिहरू प्रदान गनुज पनेछ ।
(२) आयोजना व्यवस्थापन इकाई आफैले वा अन्य सेवा प्रदायकिाफजत स्थानीय तहका लाधग ििता
ववकास रणनीतत तथा अमििुखीकरण तनदे मिका तथा तामलि सािाग्रीहरु तयार गनेछ । स्थानीय तहिा त्यस्ता
अमििख
ु ीकरण संचालन गनज आयोजना व्यवस्थापन इकाईले अन्यतनयोगसुँग सिन्वय गनज अथवा अन्य सेवा
प्रदायकको सेवा मलन सतनेछ ।
(३) स्थानीय तहका किजचारीलाई ददइने अमििख
ु ीकरण सम्बजन्धत प्रदे ििा स्थानीय तहहरुको एक वा
सोिन्दा बढी सिह
ू बनाई वषजिा एक पटक संचालन गररनेछ ।

७०.

क्षमता ववकास काययक्रम सिंचालन : यस पररच्छे द बिोजजि केजन्रय, प्रदे ि र स्थानीय तहिा ििता ववकास
कायजक्रि संचालन गनज आवश्यक तामलि कायजववधध तथा सािाग्रीको तयारी गने जजम्िेवारी आयोजना व्यवस्थापन
इकाइजको हुनेछ । यसका लाधग आवश्यकता अनुसार आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले सेवा प्रदायकको छनौट गनज
सतनेछ ।

(३) आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले अन्य तनकायको सिन्वयिा आफैले वा बाह्य सेवा प्रदायकको
छनौट गरी संस्थागत ििता ववकासका कायजक्रिहरू संचालन गनज सतनेछ ।

पररच्छे द १२

खररद सभबन्िी व्यवस्था
७१.

खररद प्रक्रक्रयासभबन्िी व्यवस्था :

(१) यस आयोजनाको लाधग वस्तु तथा सेवाको खररदको लाधग ववश्व बैँक र

नेपाल सरकारको प्रचमलत खररद सम्बन्धी प्रावधानहरूले िागजदिजन गनेछ।
(२)

यस्तो खररद सम्बन्धी कायज ववश्व बैँकको “िालसािान, कायज, गैर-पराििज तथा पराििजिा लगानी

आयोजनाको खररद (World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers "Procurement in
Investment Project Financing (Goods, Works, non-consulting and consulting Services) 2016
" तथा आयोजनाका लाधग तयार गररएको “ववकास आयोजना सम्बन्धी खररद रणनीतत (Project
Procurement Strategy for Development)” अनुरुप हुनछ
े ।

ववश्व बैँकको खररद तनयिावलीले नसिेटेको

िालसािान, कायज र अन्य सेवाहरु खररद गदाज अद्यावधधक सावजजतनक खररद ऐन, २०६३ र सावजजतनक खररद
तनयिावली, २०६४ बिोजजि गररनेछ ।
(३) खररद गदाज खचजको िूल्य (भ्याल)ु , मितव्यतयता, दिता, तनरठा, पारदिीता र स्वच्छता जस्ता
सावजजतनक खररदका िान्य मसद्धान्तहरू अवलम्बन गरे को हुनु पनेछ ।
(४)

आयोजनाको सािग्री, उपकरण, सािग्री वा सेवाहरु खररद गदाज दे हायका ववषयहरूिा ध्यान ददनु

पनेछ:
(क) खररद प्रकक्रया ववश्व बैँकद्वारा स्वीकृत खररद योजना बिोजजि हुनु पनेछ ।
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७२.

(ख)

खररद योजनािा खररद गने वस्तु वा सेवाको पण
ू ज वववरण हुनु पनेछ ।

(ग)

वस्तु वा सेवाको खररद वावषजक बजेट तथा कायजक्रि बिोजजिको हुनु पनेछ ।

(ङ)

खररद प्रकक्रया पारदिी तथा प्रततरप्रधी हुनु पनेछ ।

खररदसभबन्िी सिंस्थागत व्यवस्था: आयोजनाको खररद कायजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनज देहायको खररद
ईकाई रहनेछन ्:
(क)

केजन्रय खररद ईकाई: आयोजनाको खररदका लाधग योजना तथा कायाजन्वयन गनज आयोजना व्यवस्थापन
इकाईिा एक केजन्रय खररद ईकाईको गठन गररनेछ ।आयोजनाको खररद वविषज्ञले खररद कायजिा खररद
ईकाई सहयोग गनेछन, सो खररद ईकाईको काि, कतजव्य र जजम्िेवारी दे हाय अनुसार हुनेछ :
(अ) वावषजक खररद योजना तजजि
ु ा गरी तथा स्वीकृत गराउने,

(आ) स्वीकृत योजना अनुरुप खररदको कक्रयाकलाप सञ्चालन गने गराउने,

(इ) खररद गररने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर यककन गने,

(ई) तनदे िक समिततको तनणजय बिोजजि अन्य आवश्यक कायजहरू गने ।
(ख)

स्थानीय तहको खररद ईकाई: स्थानीय तहिा आयोजनासम्बन्धी वस्तु तथा सेवाको खररदको लाधग स्थानीय
तहिा एक खररद ईकाईको गठन गररनेछ । स्थानीय तहको खररद कायज सञ्चालन गने जजम्िेवारी प्रिुख

७३.

प्रिासकीय अधधकृतको हुनछ
े ।

खररदका ववगि:

आयोजनाको खररद ववधध दे हाय बिोजजि हुनेछ:-

(१) िालसािान, कायज र पराििज सेवाहरुको खररदको लाधग ववश्व बैँक खररद तनयिावली “िालसािान,
कायज, गैरपराििज तथा पराििजिा लगानी आयोजनाको खररद ”-World Bank Procurement Regulations for IPF
Borrowers "Procurement in Investment Project Financing (Goods, Works, non-consulting and consulting
Services"), 2016 अनुसार तनम्न बिोजजि खररद ववधधहरु अवलम्वन गनुज पनेछः(क)

कायजितज तोकक प्रस्तावको आह्वान (Request for Proposals)

(ख)

बोलपत्र आह्वान (Request for Bid)

(ग)

दरिाउ-पत्र आह्वान (Request for Quotetitions)

(घ)

मसधै खररद (Direct Procurement)
(२) संस्थागत पराििज सेवाको खररद ववश्व बैंकको खररद िागजदिजन बिोजजि कायज, पराििज तथा अन्य

सेवािा लगानी (World Bank Procurement regulations for IPF Borrowers "Procurement in
Investment Project Financing (Goods, Works, and non-consulting services), 2016 अनुरुप दे हायको
स्वीकृत ववधध अवलम्बन गरी गररनेछ:
(क)

सेवाको गुण लागतिा आधाररत छनौट ।

(ख)

तोककएको बजेटिा आधाररत छनौट ।

(ग)

न्यून लागतिा आधाररत छनौट ।

(घ)

गुणस्तरिा आधाररत छनौट ।

(ङ)

पराििजसव
े ाको योग्यतािा आधाररत छनौट ।

(घ)

मसधै छनौट ।
(३) व्यजततगत पराििज सेवाको खररद कायजका लाधग दे हायको स्वीकृत ववधध अवलम्बन गनज सककनेछ:
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७४.

(क)

खुल्ला प्रततस्पधाजत्िक छनौट ।

(ख)

मसमित व्यजततबाट प्रततस्पधाजत्िक छनौट ।

(ग)

मसधै खररद ।

खररद योजना:

(१) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले खररद योजना तनिाजण गरी ववकास साझेदारको सहितत मलनु

पनेछ । उतत योजना ववश्व बैँकको अनलाइन खररद कायाजन्वयन र अनग
ु िन प्रणाली, Systematic Tracking of
Exchanges in Procurement (STEP) िा प्रववजरट गनेछ । खररद योजनािा दे हाय बिोजजिका ववषयहरू सिावेि
िएको हुनु पनेछ:
(क)

कक्रयाकलाप तथा सम्झौताको संक्षिप्त वववरण,

(ख)

खररदिा प्रयोग हुनु पने ववधध,

(ग)

लागत अनुिान,

(घ)

सिय तामलका,

(ङ)

ववश्व बैंकको खररदका लाधग प्रयोग हुने सम्बजन्धत बद
ुुँ ाको वववरण,

(च)

खररद कायजववधधको वववरण,

(छ)

अन्य आवश्यक जानकारी/सच
ू ना,
(२)

खररद योजनािा ववकास साझेदारको सहितत प्राप्त िए पश्चात खररद प्रकक्रयाको कायाजन्वयन

गररनेछ।
(३) यस्तो योजना ववश्व बैङको वाह्य वेवसाईटिा पतन राख्नु पनेछ र िन्त्रालयको सहिततिा आवश्यकता
अनुसार संिोधन गनज सककनेछ।
७५.

स्थानीय तहमा खररद प्रक्रक्रया: (१) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले तयार गरे को खररदसम्नब्धी योजना बिोजजि
स्थानीय तहले खररद गनजु पनेछ ।
(२) आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा रहेको खररद दटिले स्थानीय तहलाई खररदसम्बन्धी ववषयिा
िागजदिजन प्रदान गनजु पनेछ ।ले तयार गरे को खररदसम्बन्धी योजना बिोजजि स्थानीय तहले खररद गनजु पनेछ
।
(३) स्थानीय तहिा आयोजनाबाट तनयत
ु त िएका एकजना किजचारीलाई खररदसम्बन्धी ववषयिा छोटो
अमििुखीकरण प्रदान गररने छ ।
(४) स्थानीय तहिा हुने सबै खररद प्रचमलत कानून बिोजजि गनुज पनेछ ।

७६.

खररदको समीक्षा :

ववश्व बैँकले आयोजनाको खररद कायज ववत्तीय सम्झौता, आयोजना िूल्यांकन दस्तावेज र

प्रचमलत तनयि, तनयिावली र कायजववधध बिोजजि िए निएको सम्बन्धिा दे हायको सिीिा गनज सतनेछ :
(क)

खररद गरु
ू योजना अनुरुप वावषजक खररद योजना तजुजिा तथा अद्यावधधक िए निएको,

(ख)

ववश्व बैँकको खररद तनदे मिकािा तोककएको सीिा मित्र गररए नगररएको,

(ग)

आयोजना व्यवस्थापन इकाई/स्थानीय तहले खररद तथा सो क्रििा अवलम्वन गररएको प्रकक्रयाको

(घ)

खररद योजनािा तोककएको सियसीिा मित्र खररद िएको निएको,

सिीिा,
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(ङ)

ववत्तीय सम्झौता, आयोजना िूल्यांकन कागजात (PAD) तथा प्रचमलत तनयि, तनयिावली र कायजववधध
अनुसार स्वीकृत िए निएको,

(घ)

खररद प्रकक्रयािा आवश्यक कागजात संलग्न िए निएको,

(ङ)

बोलपत्र िूल्याङ्कनिा न्यूनति योग्यता तथा प्राववधधक, व्यवसातयक र आधथजक वववरण अनस
ु ार न्यूनति
अङ्क कबुल गने बोलपत्रकताजसुँग तोककएकै सियिा सम्झौता िए निएको,

(च)

खररद सम्झौता अनरु
ु प तोककएको ितज अनस
ु ार सियिै सािानको गण
ु स्तर, पररिाण/पररणाि तथा
खररद प्रकक्रया परु ा िए निएको,

(छ)
७७.

तोककएको ितज पूरा िएको प्रिाखणत गररएको तथा िुततानीको जारी ववजक अनुसार िए निएको ।

खररद अमान्य हुने:

ववश्व बैँकद्वारा जस्वकृत खररद योजनािा उल्लेख गररए बाहेकका खररद कायज गररएिा र

आयोजना प्रिावकारी रहेको सिय अतघ र पतछको सियिा िएका कुनै पतन खररदको िुततानीिा आयोजनाको
रकि खचज गनज पाइनेछैन । खररद योजनािा गलत सच
ू ना वा अपण
ू ज वववरण ववश्व बैंकिा पेि गरी िएका
खररदलाई अिान्य िानी सो को खचज दावी आयोजनाले गने छै न । यस्तो िएको पाईएिा ववश्व बैंकबाट िुततानी
मलएको अवस्था िए पतन सो रकि कफताज गनुज पनेछ।
७८.

खररदको असिलेख राख्नु पने:

आयोजना व्यवस्थापन इकाई र स्थानीय तहले आयोजनाको खररद कायजववधध तथा

सावजजतनक खररद तनयिावली २०६४ को तनयि १४९ िा उल्लेख िए बिोजजि ववश्व बैँक र िन्त्रालयबाट हुने
खररदको सिीिाको अमिलेख राख्नु पनेछ ।
पररच्छे द १३

ववत्तीय व्यवस्थापन सभबन्िी व्यवस्था
७९.

ववत्तीय व्यवस्थापन:

(१) आयोजनाको ववत्तीय सम्झौतािा उल्लेख िए बिोजजि आयोजना व्यवस्थापन इकाईले

ववत्तीय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी कायाजन्वयनिा ल्याउनु पनेछ ।उतत प्रणालीले बजेट तजि
ुज ा, कोष प्रवाह,
खचज, लेखाकंन, प्रततवेदन, आन्तररक र अजन्ति लेखापरीिणको कायजलाइज स्परट रुपले सिेटेको हुनु पनेछ ।
(२) आयोजनाको ववत्तीय व्यवस्थापन ववत्तीय सम्झौताको अततररतत स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन, २०७४, आधथजक कायजववधध एवं ववत्तीय उत्तरदातयत्व ऐन, २०७६, अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्था ऐन, २०७४
आधथजक कायजववधध तनयिावली, २०६४ प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि संचालन तनदे मिका, २०७५, कािका लाधग
पाररश्रमिकिा आधाररत सािद
ु ातयक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायजववधध, २०७६, सावजजतनक खररद
ऐन, २०६३, सावजजतनक खररद तनयिावली, २०६४ तथा प्रचमलत नेपाल कानून बिोजजि हुनु पनेछ ।
(३) यस आयोजना अन्तगजत स्थानीय तह र प्रदेििा हुने खचजको लेखा राख्ने तथा आन्तररक र

अजन्ति लेखापरीिण गराउने जजम्िेवारी सम्बजन्धत स्थानीय तह र प्रदे िको हुनेछ । आयोजना व्यवस्थापन
इकाइजको खचजको लेखा राख्ने तथा आन्तररक र अजन्ति लेखापरीिण गराउने जजम्िेवारी िन्त्रालयको हुनेछ ।
आयोजना अन्तगजतको आधथजक कारोबारको लेखापरीिण प्रचमलत कानून बिोजजि गनुज पनेछ ।
(४) स्थानीय तहले

सबै प्रकारका अनुदान र आन्तररक स्रोतबाट सञ्चालन होुने कायजक्रिको योजना

तथा बजेट तजुजिा, लेखाकंन र प्रततवेदनको लाधग कारोवारिा आधाररत लेखा सफ्टवेयर SuTRA (Sub National
Treasury Regulatory Application- SuTRA) प्रयोग गनुज पनेछ । आधथजक वषजकोो सुरुवातिा िहालेखा तनयन्त्रक
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कायाजलयले प्रत्येक स्थानीय तहको सितज अनुदान तथा कक्रयाकलापको ववस्तत
ृ वववरण Line Ministry Budget
Information System (LMBIS) बाट SuTRAिा पठाउनु पनेछ ।
(५) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले Computerised Government Accounting System (CGAS) वा
अन्य उपयुतत ववत्तीय व्यवस्थापनको सफ्टवेयरिा लेखा राख्नु पनेछ ।
(६) स्थानीय तहिा जाने सितज अनद
ु ानको िामसक तथा आवधधक ववत्तीय प्रततवेदन िन्त्रालयले िहालेखा
तनयन्त्रक कायाजलयबाट प्राप्त गनज सतनेछ । आयोजना व्यवस्थापन इकाईले िहालेखा तनयन्त्रक कायाजलयको
सहजककरणिा सोझै िहालेखा तनयन्त्रक कायाजलयिा रहेको SuTRA बाट केजन्रय सिजरिा पह
ु ुँच गरी स्थानीय
तहवाट आयोजना कायाजन्वयनिा िएको खचजको सोधिनाज िाग एवं आयोजनाको ववत्तीय वववरण तयार गनज
आवश्यक सच
ू ना प्राप्त गनज सतनेछ।
(७) आयोजना व्यवस्थापन इकाइजको जजम्िेवार अधधकारीले िहालेखा तनयन्त्रक कायाजलयको सहजककरणिा
SuTRA प्रणालीको केजन्रय सिजरिा पुहुँच स्थापना गरी स्थानीय तहवाट आयोजना कायाजन्वयनिा िएको खचजको
सोधिनाज िाग एवं आयोजनाको ववत्तीय वववरण तयार गनज आवश्यक सूचना प्राप्त गनज सतनेछ ।
(८) उपदफा (७) िा जुनसुकै कुरा लेखखएको िए तापतन कुनै स्थानीय तहले SuTRA प्रणालीको प्रयोग
गनज नसकेको वविेष अवस्थािा आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले िहालेखा तनयन्त्रक कायाजलय िाफजत कोष तथा
लेखा तनयन्त्रक कायाजलयसंग सिन्वय गरी स्थानीय तहबाट िएको आयोजनाको लेखा हरे क चौिामसकिा SuTRA
प्रणालीिा अमिलेखन गनज सहयोग गनुज पनेछ।
८०.

आयोजना व्यवस्थापन इकाईको जजभमेवारी: (१) सिग्र आयोजनाको ववत्तीय व्यवस्थापनको जजम्िेवारी आयोजना
व्यवस्थापन इकाईका आयोजना तनदेिक र लेखा प्रिुखको हुनेछ ।
(२) आयोजनाको ववत्तीय व्यवस्थापनको कायजिा सहयोग गनज आयोजना व्यवस्थापन इकाईले एक जना
ववत्तीय व्यवस्थापन वविेषज्ञ र एक जना खररद वविेषज्ञको सेवा करारिा प्राप्त गनेछ ।
(३) ववत्तीय व्यवस्थापनको सन्दिजिा आयोजना व्यवस्थापन इकाईको जजम्िेवारी दे हाय बिोजजि हुनेछ:
(क)

आयोजनाको आवधधक कायजक्रि तथा बजेट तजि
ुज ा गने र आवश्यकता अनस
ु ार स्थानीय तहिा
आयोजनाको कायजक्रि तथा बजेट तजि
जु ाको सिन्वय गने;

(ख)

आयोजनाको कायाजन्वयन, अनुगिन लगायत सिग्र ववत्तीय व्यवस्थापनका बारे िा स्थानीय तहलाइज
अमििख
ु ीकरण प्रदान गने;

(ग)

आयोजनाको लाधग आवश्यक आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली स्थापना गरी सोको कायाजन्वयनको लाधग
स्थानीय तहको ििता अमिवद्
ृ धध गने;

(घ)

हरे क स्थानीय तहिा आयोजना अन्तगजत संचालन िएका प्रत्येक कक्रयाकलापको ववत्तीय प्रगतत वववरण
SuTRA प्रणाली

वा अन्य

सफो्टवेयर प्रणालीबाट प्राप्त गनज िहालेखा तनयन्त्रक कायाजलयसुँग

सिन्वय गने;
(ङ)

स्थानीय तह तथा आयोजनाबाट िएको खचजको आवधधक ववत्तीय अनुगिन गने/गराउने;

(च)

सबै स्थानीय तहबाट िएको खचज सिेत एकककरण गरी आयोजनाका अन्तररि चौिामसक ववत्तीय
प्रततवेदन तयार गरी चौिामसक सिाप्त िएको साठी ददन मित्र

(छ)

ववश्व बैंक सिि पेि गने;

आयोजनािा खचज िएको रकिको सोधिनाज िाग गने तथा योजनाको कािको लाधग प्रत्यि िूततानी
र दफा ७७ को उपदफा (२) को(ग)बिोजजिको वविेष प्रततवद्धताको लाधग ववश्व बैंकसुँग अनुरोध गने;
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(ज)

स्थानीय तह र आयोजना व्यवस्थापन इकाईबाट िएको खचजको सोधिनाज िागको अमिलेख र बैंकबाट
तनकािा िएको रकिको वगज (वधगजकरण/कम्पोनेन्ट) अनुसारको अमिलेख राख्ने;

(झ)

आयोजनाको लेखा एकककृत गरी सियिै लेखारीिण सम्पन्न गनज िहोालेखापरीिक कायजोालयसोुँग
आवश्यक सिन्वय गने;

(ञ)

प्रत्येक आ.व. सम्पन्न िएको नौ िदहना मित्र आयोजनाको लेखापरीिण गररएको वावषजक ववत्तीय
वववरण ववश्व बैंकिा पेि गने ।

८१.

स्थानीय तहको जजभमेवारी:

(१) यस आयोजना अन्तगजत स्थानीय तहलाइज प्रदान गररने सितज अनुदानको

सिग्र ववत्तीय व्यवस्थापनको जजम्िेवारी स्थानीय तहको प्रिख
ु प्रिासकीय अधधकृत र लेखा प्रिुखको हुनेछ ।
(२) आयोजना अन्तगजत स्थानीय तहिा हुने आधथजक कारोवारको सञ्चालन, आन्तररक तनयन्त्रण,

सम्पततको सरु िा, आन्तररक तथा अजन्ति लेखापरीिणको जजम्िेवारी स्थानीय तहको प्रिख
ु प्रिासकीय
अधधकृतको हुनेछ ।
(३) स्थानीय तहले आयोजना अन्तगजत खररद गदाज तथा ित
ु तानीसम्बन्धी तनणजय गदाज आधथजक

प्रिासनसुँग सम्बजन्धत प्रचमलत कानून, ववत्तीय संझौता र यस कायाजववधध बिोजजि हुने गरी गनुज पनेछ ।
(४)
(क)

ववत्तीय व्यवस्थापनको सन्दिजिा स्थानीय तहको जजम्िेवारी दे हाय बिोजजि हुनछ
े :
स्थानीय तहको वावषजक बजेट तथा कायजक्रििा आयोजना अन्तगजतको सितज अनुदान सिावेि गने,
िूततानीको लाधग िौचर तयार गने र आयोजनाको लेखाको व्यवस्थापन गनज SuTRA प्रणालीको
प्रयोग गने;

(ख)
(ग)

सितज अनुदान बिोजजिको बजेट खचज गदाज आधथजक प्रिासनसुँग सम्बजन्धत प्रचमलत कानून, ववत्तीय
संझौता र यस कायाजववधध बिोजजि हुने खचज गने/गराउने;

SuTRA प्रणाली वा लेखासुँग सम्बजन्धत अन्य प्रणालीिा आयोजनाको लाधग आवश्यक सूचना प्रदान
गनज सतने गरी अलगै कारोवार राख्ने र सियिै बैंक दहसाब मिलान गने;

(घ)

कुनै स्थानीय तहले SuTRA प्रणालीको

प्रयोग गनज नसकेिा कोष तथा लेखा तनयन्त्रक कायाजलयको

पराििज तथा आयोजना व्यवस्थापन इकाइजको सहिततिा लेखाको अरु ववधधबाट वववरणको प्रववजरट
गने;
(ङ)

आयोजना कायाजन्वयनको अनुगिन र सुपररवेिण गने/गराउने;

(च)

आयोजनाको सािाजजक लेखापरीिण, सावजजतनक सुनुवाई, गुनासो सम्बोधन र सेवाग्राही सन्तुजरट
सवेिण गने;

(छ)

आयोजना अन्तगजत खररद िएका सम्पवत्त र सफ्टवेरको सरु िा गने;

(ज)

सियिै आयोजनाको आन्तररक तथा वाह्य लेखापरीिण गराई लेखापरीिणबाट वेरुजोू कायि िएको
िए तोककएको सियमित्र सोको फछयोट गने/गराउने;

(झ)

आवश्यकता अनुसार योजनाको लेखा तथा आवश्यक अन्य कागजात पेि गने;

(ञ)

हरे क चैिामसक अन्त्य िएको पैतामलस ददन मित्र लेखापरीिण नगररएको अन्तररि ववत्तीय प्रततवेदन
आयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई पेि गने;

(ट)

आयोजना व्यवस्थान इकाईसोुँग सिन्वय गरी
आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली स्थापना गने;
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योजनाको कायाजनो्वयनिा आवश्यकता अनस
ु ार

(ठ)

आधथजक वषजको अन्तिा खचज निई वाुँकी रहेको रकि कोष तथा लेखा तनयन्त्रक कायाजलयिा कफताज
गने ।

८२.

योजनाको ग्राह्य खचय :

(१) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले तनम्न खचजको लाधग िात्र ववश्व बैंकबाट

तनकािाका लाधग सोधिनाज िाग वा मसधै िूततानीको लाधग अनुरोध गनज सतनेछ।
कभपोनेन्ट १: रोजगार प्रवद्यिन प्रणाली र सेवाको सुदृहढकरण
•

आयोजना अन्तगजत रोजगार सेवा केन्रिा खदटने किजचारीकोा लाधग तोककए बिोजजिको

पाररश्रमिक

तथा अन्य सुववधा,
•

रोजगार सेवा केन्रको संचालनका लाधग कायाजलय सञ्चालन खचज तथा िसलन्द खचज,

•

रोजगार सेवा केन्रका लाधग फतनजचर तथा िेमिनरी र उपकरण (ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, राउटर,
पावर व्याकअप),

•

सुचना प्रणालीको स्तरोन्नतीको लाधग हाडजवेयर तथा सफ्टवेयर र उपकरणको ििजत संिार खचज,

•

सूचना तथा संचार अमियान खचज ।

कभपोनेन्ट २ : बेरोजगारको श्रम बजारको नततजा सुिार
•
•

अल्पकालीन रोजगारीिा खदटएका श्रमिकको ज्याला रकि बापत हुने खचज ।

अल्पकालीन रोजगारका लािग्राहीका लाधग तामलिका पाठ्यक्रि तथा िोड्युलको तनिाजण सञ्चालन बापत
हुने खचज।

कभपोनेन्ट ३: आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन मूल्याङ्कन र

क्षमता ववकास

•

स्थानीय तहका प्रतततनधधहरुसुँग अन्तरकक्रया/कायजिाला गोरठी,

•

स्थानीय तहिा सरोकारवालाबाट अनुगिन (स्थलगत जाुँच सिेत),

•

अमििुखखकरण, तामलि र ििता ववकास कायजक्रि

•

आयोजना व्यवस्थापन इकाइजका लाधग खररद हुने िालसािान तथा संचालन खचज (इकाइजिा कायजरत
पराििजदाताको तलब सिेत)

(२) स्थानीय तह तथा आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा प्रयोग हुने खचजको िीषजक र ववश्व बैंकसुँगको

सम्झौतािा उल्लेखखत वगीकरण अनुसच
ू ी ४ िा ददइएको छ ।
८३.

बजेट तजुयमा तथा कायायन्वयन: (१) आयोजनाको कायाजन्वयनका लाधग बजेट ववतनयोजन प्रकक्रया नेपाल सरकारको
प्रचमलत आधथजक कानून बिोजजि हुनेछ ।

(२) कायजक्रि अन्तगजत संचालन गररने प्रत्येक कक्रयाकलापको SuTRA प्रणाली तथा LMBIS िा

सम्बजन्धत खचज िीषजकिा आवद्ध हुने गरी प्रववजरट गदाज कक्रयाकलापगत रुपिा अलग अलग रुपिा लेखाकंन र

प्रततवेदन गनज सतने गरी आयोजना व्यवस्थापन इकाई तथा स्थानीय तहले बजेट तथा कायजक्रिको तजुजिा गनुज
पनेछ । ववश्व बैंकबाट खचज रकिको तनकािाको आवश्यकता पूरा गनज खचज िीषजकलाई सिावेि हुनेगरी अनुसच
ू ी
४ िा वगीकरण गररएको छ ।

(३) ववश्व बैंकको स्रोतबाट आयोजना संचालनका लाधग प्राप्त हुने तोककए बिोजजिको मसमलंग रकि मित्र

रही प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि अन्तगजत बजेट कायजक्रिको तजुजिा गनुज पनेछ । यसरी बजेट कायजक्रि तजुजिा
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गदाज आयोजना व्यवस्थापन इकाईले आयोजना दस्तावेज (Project Document) बिोजजि हुने गरी प्रस्ताव गनुज
पनेछ ।

(४) यस आयोजना अन्तगजत स्थानीय तहलाइज प्राप्त हुने सितज अनुदानको रकि तथा उतत रकिबाट

संचालन हुने योजनाको वववरण स्थानीय तहको सिाबाट स्वीकृत गरी स्थानीय तहले आफ्नो वावषजक कायजक्रििा
सिावेि गनुज पनेछ ।

(५) स्थानीय तहको सिाबाट बजेट पाररत िएको पन्र ददनमित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
बिोजजि सम्बजन्धत स्थानीय गाउुँ पामलकाका अध्यि तथा नगरपामलकाका प्रिुखले बजेट तथा कायजक्रि
कायाजन्वयनको लाधग प्रिख
ु प्रिासकीय अधधकृतलाई अजख्तयारी ददनु पनेछ ।

(६) योजना कायाजन्वयनको लाधग स्वीकृत बजेट संघबाट स्थानीय तहिा अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन

ऐन, २०७४ अनस
ु ार सितज अनुदानको रुपिा हस्तान्तरण हुनेछ । स्थानीय तहलाइज प्रदान गररने बजेट कायजक्रिको

कायाजन्वयनको लाधग आयोजना व्यवस्थापन इकाईले संघीय िामिला तथा सािान्य प्रिासन िन्त्रालय िाफजत
आवश्यक पररपत्र गनज सतनेछ ।
(७) स्थानीय तहिा खचज प्रयोजनको लाधग दई
ु वटा बैंक खाता (पूुँजजगत खचज र चालू खचज) हुनेछ ।

आन्तररक बजेटको तनयन्त्रण तथा बैंक खाता दहसाब मिलानको लाधग स्थानीय तहले आयोजनाको बजेट
कायाजन्वयनिा बैंक तथा अन्य सम्बद्ध खाताका लाधग अलग्गै सहायक खाताको व्यवस्था गनुज पनेछ ।
(८) कोष प्रवाह अनस
ु च
ू ी ५ बिोजजिको तामलका अनरु
ु प हुनेछ ।
८४.

रकम तनकाशाको ढाँचा : (१) आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले सोध िनाज िाग, मसधै ित
ू तानी वा वविेष
प्रततवद्धता (Special Commitment) िाफजत रकि तनकािा िागका लाधग ववश्व बैंक सिि अनस
ु ूची ६,७,र ८
को ढाुँचािा अनरु ोध गनजु पनेछ ।
(२) तनकासा गदाज दे हाय बिोजजिका ववधधहरु लागू हुनेछन ्:

(क) शोििनाय: आयोजना व्यवस्थापन इकाईले खचजको िोधिनाज िाग गदाज स्थानीय तहबाट िएका खचज
सिेतको तनकािाको लाधग ववश्व बैक सिि िाग गनुज पनेछ । ववश्व बैंकले खचजको फाुँटवारी (Statement
of expenditure) का आधारिा िाग गररएको रकिको आवधधक रुपिा सोधिनाज गनुज पनेछ । स्थानीय
तहबाट िएको आयोजनाको खचज एकककृत गरी खचजको फाुँटवारीको आधारिा सोधिनाज िाग गने जजम्िेवारी
आयोजना व्यवस्थापन इकाईको हुनेछ ।

(ख) ससिै िुक्तानी: तनकासा र ववत्तीय सच
ू ना पत्रिा (Disbursement and Financial Information Letter)
तोककएको मसिा िन्दा बढीको खचज ववमिन्न पिलाई (स्थानीय तहिा हुने खचज बाहेकका) सोझै िुततानी
गनुज पने अवस्थािा आयोजना व्यवस्थापन इकाईले ववश्व बैंकलाई मसधै िुततानीको लाधग अनुरोध गनज
सतनेछ । मसधै िूततानीको अनुरोध केवल वधगजकरण १ िा उल्लेखखत खचजको लाधग ववल िरपाईको
प्रततमलपी सिावेि गरी गनज सककनेछ।
(ग) ववशेष प्रततवद्िता: आयोजना व्यवस्थापन इकाईको अनरु ोधिा ववश्व बैंकले वगीकरण १ िा उल्लेखखत
खचजको िुततानी गनज सतनेछ । वविेष प्रततवद्धताको लाधग आयोजना व्यवस्थापन इकाईले
प्रतततपत्रको प्रततमलपी र प्रतततपत्रिा उल्लेख िएिा प्रोफिाज इन्भ्वाइस सिेत संलग्न गरी पठाउनु
पनेछ ।
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८५.

शोििनायका शतयहरु : आयोजना व्यवस्थापन इकाईले तनम्न आवश्यकता पूरा िए पश्चात

बबश्व बैंकसुँग

सोधिनाज िाग गनज सककनेछ । संझौता िएको मितत िन्दा पदहलेको खचजको लाधग सोधिनाज िाग गनज पाइने
छै न र कम्पोनेन्ट २ (क) र (ख) को हकिा दे हायका ितजहरु पुरा िए पश्चात िात्रै सोधिनाज िाग गनज सककनेछ
।
(क)

स्थानीय तहबाट सितज अनुदानको रकि तोककएको उद्दे श्य प्राप्त गनज प्रयोग िएको सम्बन्धिा
िन्त्रालयिा सियिानै प्रततवेदन गने पद्धतत रहेकोिा सो प्रततवेदन सन्तोषजनक प्रततवेदन हुनु पनेछ,

(ख)

स्थानीय तहलाई रोजगार सेवा केन्रको सहयोगिा ववत्तीय व्यवस्थापनिा जजम्िेवारोी सुतनजश्चत गनज
उपयुतत कायजववधध र स्थानीय तहसुँगको कारोवार संयन्त्रद्वारा सन्तोषजनक प्रिाण आयोजना
व्यवस्थापन इकाइजलाई/िाफजत पेि गनुज पनेछ।

८६.

खचयको वगीकरण: िहालेखापरीिकको कायाजलयले स्वीकृत गरेको ढाुँचािा राखखने खचज िीषजकको वववरण तथा
ववश्व बैंकले तोकेको ढाुँचािा रहेको वगीकरणको प्रावधान दे हाय बिोजजि रहेको छ:

वगीकरण
१

वववरण

खचय गने इकाई

पराििजदाता (व्यजततगत) (३क१)

आ.व्य.इ.

तनदे मिका तजजि
ु ा र नीतत पन
ु रावलोकनको लाधग पराििज सेवा

आ.व्य.इ.

(३ख१,३ख२,३ख३)
अनुगिन र िुल्याकंन: लािग्राही सन्तुजरट सिेिण‚ िध्यावधध एवं

आ.व्य.इ.

अजन्ति िुल्याकंन‚ गुनासो सम्वोधन संयन्त्र प्रकृया‚ सहिाधगतात्िक
अनुगिन ‚वातावरणीय तथा सािाजजक लेखापरीिण‚ वावषजक सावजजतनक
लेखापरीिण (३ग)
हाडजवेयर अपग्रेडडगं (१ ख)

आ.व्य.इ.

गैर पराििज सेवाहरु: व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली को डडजाईन र

आ.व्य.इ.

कायाजन्वयन तथा स्तरोन्नतत
िालसािान (३क२): ल्यापट‚ वप्रन्टर‚ प्रोजेतटर‚ कायाजलय िसलन्द‚

आ.व्य.इ.

अकफस फतनजचर तथा सवारी साधन

१

कायाजलय औजार र ििजत संिार (३क२)

आ.व्य.इ.

पराििज सेवा (फिज)

आ.व्य.इ.
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क ररफरल प्रणालीको ववकास‚ ख सफ्ट स्कील िे तनगंको पाठ्यक्रि ववकास
र रे डड टू वकज‚ जव तलव इन्टरिेन्सन‚

ग आउटररच रणतनततको कन्टे न्ट

ववकास र सन्चार (१ए३ र ज ्१ए४ )

२ए

स्कील िे तनगं प्रदान (२ वव१)

आ.व्य.इ.

िलसािान (१.१)

स्थानीय तह

क राउटर‚ ख कम्प्युटर र राउटर‚

ग सोलार व्याकअप‚ घ रोसेके फतनजचर

कायाजलय िसलन्द(१.२)

स्थानीय तह

आइसी सािग्री छपाइ (१क४ )

स्थानीय तह

रोसेकेको थप सञ्चालन खचज र रोसेकेका किजचारीको सेवा सुववधा (१.३.१

स्थानीय तह

१.३.२ र १ क २. १)
२वव
८७.

अस्थायी रोजगार तथा रोजगार प्लस लािग्राही िूततानी

लेखाङ्कन गने आिार:

स्थानीय तह

(१) आयोजनाको लेखा राख्दा आयोजना व्यवस्थापन इकाई एवं स्थानीय तहले नगदिा

आधाररत िइ कम्पोनेन्ट अनुसार कक्रयाकलापगत र खचज िीषजकगत रुपिा अलग्गै राख्नु पनेछ । ववत्तीय वववरण
तयार गनज लेखा सुँग सम्बजन्धत सच
ू ना तनयमित रुपिा अद्यावधधक गररएको हुनु पनेछ ।
(२) लेखा प्रणालीको वविेषता दे हाय बिोजजि हुनेछ:
(क)

ववत्तीय कारोवारको प्रततवेदन गनज तथा अमिलेख राख्न नगदिा आधाररत लेखा प्रणालीको मसद्धान्त
अवलम्बन‚

(ख)

ववत्तीय प्रततवेदन तयार गनज एकककृत आधथजक संकेत तथा वधगजकरण र व्याख्या‚२०७४ अनस
ु ारको खाता
सूधचहरुको प्रयोग‚

(ग)

लेखाको खाता िहालेखा परीिकको कायाजलयले स्वीकृत गरे को फारि बिोजजि हुने‚

(घ)

LMBIS िा प्रववरट कक्रयाकलापलाई लेखाङ्कन तथा प्रततवेदन प्रयोजनको लाधग िहालेखा तनयन्त्रक
कायाजलयले आधथजक वषजको िुरुिा कुन कक्रयाकलाप कुन खचज मिषजकिा लेखाङ्कन गने हो पररिावषत
गरी सबै स्थानीय तहिा पररपत्र गने र सो बिोजजि खचजलाई सम्बजन्धत खचज िीषजकिा लेखाङ्कन गनुज
पने,

(ङ)

िाधथ उल्लेख िए बिोजजि आयोजना व्यवस्थापन इकाई र स्थानीय तहले प्रयोग गरेको खचज िीषजकलाई
ववश्व बैंकबाट सोधिनाज िाग गने प्रयोजनको लाधग अनुसच
ु ी ४ बिोजजिको वगीकरणिा वधगजकरण गने,

(च)

योजनाको लेखा िामसक रुपिा वन्द गरी दहसाब मिलान गरी वावषजक रुपिा योजनाको ववत्तीय वववरण
तनकामलने‚
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(छ)

वगीकरण अनुसारको (Category wise) खाता राखी सो वगीकरणिा वाडुँफाुँड िएको रकि‚ हालसम्ि
खचज िएको रकि‚ सोधिनाज िाग गररएको रकि र ववश्व बैंकबाट तनकािा प्राप्त रकि र खचजको
संक्षिप्त फाुँटवारी सिेत दे खखने गरी अमिलेख राख्ने‚

(ज)

आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा रहेको सोधिनाज िाग र ववश्व बैंकबाट प्राप्त सोधिनाज तनकािाको
अमिलेख कजम्तिा हरेक चौिामसकिा िहालेखा तनयन्त्रक कायाजलयको अमिलेखसुँग मिडान गने ।

८८.

स्थानीय तहमा लेखा व्यवस्था : (१) स्थानीय तहले िहालेखा परीिकको कायाजलयबाट स्वीकृत ढाुँचा तथा
SuTRA प्रणाली वा अन्य लेखासुँग सम्बजन्धत प्रणाली बिोजजि लेखा राख्नु पनेछ ।

(२) स्थानीय तहले स्थानीय सजञ्चत कोषको तनयमित प्रततवेदनको अलावा योजनािा िएको खचज ववश्व
बैंकबाट सोधिनाज िाग गनज आवश्यक पने वववरण तयार गनज सतने गरी वगीकरण अनुसारको खचज दे खखने गरी
ववत्तीय प्रततवेदन पेि गनुज पनेछ ।
(३) स्थानीय तहले योजनाको रकि िुततानी गदाज कक्रयाकलाप र खचज िीषजक सिेत दे खखने गरी
गोश्वारा िौचर (ि.ले.प. फा. नं. २०३) तयार गनुज पनेछ ।
(४) ववश्व बैंकबाट सोधिनाज िाग गनज परू ा गनुज पने आवश्यकता पूरा गरी स्थानीय तहको लेखाकंन र
प्रततवेदनिा सहजीकरण गनज आयोजना व्यवस्थापन इकाईले स्थानीय तहलाई सितज अनुदानको रुपिा ददइएको
बजेटलाई पतन सोही संरचनािा तयार गनुज पनेछ ।
(५) िूततानीको लाधग गोश्वारा िौचर तयार गदाज स्थानीय तहले SuTRA प्रणालीबाट कक्रयाकलाप संकेत
छनौट गरी यस तनदे मिकाको अनस
ु च
ू ी ७ िा ददएको बत्रयाकलाप र खचज िीषजकको वगीकरणको आधारिा उपयत
ु त
खचज िीषजक ददई तयार गनुज पनेछ।
(६) िलेतनकाले आ.व.को िुरुिा LMBIS िा प्रववरट िएको योजनाको कक्रयाकलापको संकेत र व्याख्या
सदहत SuTRA प्रणालीिा स्थानान्तरण (Migrate) गनजु पनेछ ।
(७) SuTRA प्रणालीको सञ्चालनको लाधग पव
ू ाजधार निएका स्थानीय तहले सम्बजन्धत कोलेतनकाबाट
LMBIS िा प्रववरट कक्रयाकलापको वववरण मलई सोही अनुरुप कारोवार अमिलेखन गनुज पनेछ ।
(८) सबै स्थानीय तहले योजनाको खचजको प्रततवेदन कोलेतनकाको अमिलेखसुँग कजम्तिा हरेक
चौिामसकिा मिडाउनु पनेछ ।
८९.

सिंघीय तहको ववत्तीय प्रततवेदन: (१) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले स्थानीय तहबाट िएको खचज सिेत सिेटी
आयोजनाको एकककृत ववत्तीय वववरण तयार गनुज पनेछ ।
(२) कुनै स्थानीय तहले तोककएको सियिा तोककएको ढाुँचािा पदहलो र दोस्रो चौिामसकको पण
ू ज ववत्तीय
प्रततवेदन पेि गनज नसकेिा आयोजना व्यवस्थापन इकाईले उपलव्ध ववत्तीय प्रततवेदन एकककरण गरी आयोजनाको
लेखापरीिण नगररएको अन्तररि ववत्तीय प्रततवेदन तयार गनुज पनेछ । प्राप्त हुन बाुँकी ववत्तीय प्रततवेदनलाई
आगािी लेखापरीिण नगररएको अन्तररि ववत्तीय प्रततवेदनिा सिावेि गनुज पनेछ ।

(३) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले चौिामसक सिाप्त िएको साठी ददन मित्र आयोजनाको चौिामसक
लेखापरीिण नगररएको अन्तररि ववत्तीय प्रततवेदन ववश्व बैंक सिि पेि गनुज पनेछ। तोककएको सिय मित्र
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अन्तररि ववत्तीय प्रततवेदन पेि गनज नसकेिा दढला हुनक
ु ो कारण र कदहलेसम्ि प्रततवेदन पेि गने हो सो खल
ु ाई
ववश्व बैंकलाई सूचना गनुज पनेछ ।

(४) आयोजनाको लेखापरीिण नगररएको अन्तररि ववत्तीय प्रततवेदन िन्त्रालयको आयोजना तनदे िक
समिततिा सिीिाका लाधग पेि गनुज पनेछ।
(५) आवश्यकता अनुसार चौिामसक रुपिा वैदेमिक िुराको ववतनिय नाफा/घाटा गणना गरी आयोजनाको
एकककृत ववत्तीय प्रततवेदनिा उल्लेख गनुज पनेछ ।
(६) आयोजना सम्पन्न िए पश्चात आयोजना व्यवस्थापन इकाईले आयोजनाको लाधग वगीकरण र
कम्पोनेन्ट अनुसार छुट्याएको रकि, ग्राह्य खचज, सोधिनाज िाग गररएको रकि र ववश्व बैंकबाट िएको तनकािा
रकि सिेत दे खखने गरी योजनाको एकककृत ववत्तीय वववरण (आयोजना लेखा) तयार गनुज पनेछ । आ.व. सिाप्त
िएको ९ िदहना मित्र योजनाको लेखापरीिण गररएको वावषजक ववत्तीय वववरण (आयोजना लेखा) ववश्व बैंक सिि
पेि गनजु पनेछ ।
९०.

स्थानीय तहको ववत्तीय प्रततवेदन:

(१) आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले SuTRA प्रणालीको प्रयोग िएका स्थानीय

तहको हकिा सो प्रणालीबाट नै ववत्तीय प्रततवेदन प्राप्त गनुज पनेछ । ।
(२) SuTRA प्रणालीको पण
ू ज प्रयोग निएको वा म्यानुवल रुपिा लेखा राखेका स्थानीय तहको हकिा
उतत स्थानीय तहले हाडज कवपिा आयोजना व्यवस्थापन इकाइजलाइज ववत्तीय प्रततवेदन पेि गनुज पनेछ ।
(३) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले वविेष आवश्यकता सम्बन्धी प्रततवेदन िाग गरे िा उतत प्रततवेदन
स्थानीय तहले पेि गनुज पनेछ । आयोजना व्यवस्थापन इकाईले कोलेतनका/िलेतनका िाफजत स्थानीय तहको
ववत्तीय प्रततवेदन प्राप्त गनज सतनेछ ।
९१.

ववत्तीय अनुगमन र अवस्थाहरू (Assurances) : (१) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले निूना स्थानीय तहको छनोट
गरी हरेक वषज ववत्तीय अनग
ु िन गनजु पनेछ । निन
ु ा स्थानीय तहको छनौटको आधार आयोजना व्यवस्थापनले
तनधाजरण गरे बिोजजि हुनछ
े ।
(२) आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले ववत्तीय अनुगिनको लाधग आयोजनाको कोषबाट स्वतन्त्र
पन
ु रावलोकनकताजको तनयत
ु त गनज सककनेछ ।
(३) आयोजना व्यवस्थापन इकाईको ववत्तीय अनुगिन श्रि तथा सािाजजक सूरिा िन्त्रालयले गनुज
पनेछ ।
(४) ववत्तीय अनुगिनको ढाुँचा अनुसच
ू ी १२ बिोजजि हुनेछ ।
(५) सूधचकृत बेरोजगार व्यजततहरुलाइज अल्पकालीन रोजगारीिा खटाइज िुततानी गरेको ज्याला एवं अन्य

खचजको अनुगिन रोजगार सेवा केन्रले गनुज पनेछ । त्यसैगरी रोजगार आयोजना सम्पन्न िए वा निएको
अनुगिन सिेत रोजगार सेवा केन्रबाट हुनेछ ।

(६) रोजगार सेवा केन्रले हरेक चौिामसकिा िएको खचजको परु ट्याईको लाधग चौिामसक सिाप्त िएको एक
िदहना मित्र अनुगिन प्रततवेदन आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा पेि गनुज पनेछ । रोजगार सेवा केन्रले आयोजनाको
सम्पततको जजजन्स वववरण राख्नु र तनयमित ििजत संिार गनुज पनेछ ।
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(७) आधथजक कायाजववधी तथा ववत्तीय उत्तरदातयत्व ऐन, २०७६ िा व्यवस्था िए अनस
ु ार प्रत्येक स्थानीय
तहले आन्तररक लेखापरीिण प्रततवेदन हरे क तीन िदहनािा प्राप्त गरी सियिै लेखापरीिण वेरुजु तथा अन्य
ववषयको फर्छजयौट गनुज पनेछ ।
(८) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले स्थानीय तहको खचजको अनग
ु िन चौिासीक रुपिा Desk review र
आवश्यकता अनस
ु ार निन
ू ा छनौट (Random basis) को आधारिा स्थलगत अनुगिन गनुज पनेछ । आयोजना
व्यवस्थापन इकाईले गने स्थलगत ववत्तीय अनग
ु िन र अवलोकनको आधार आवश्यकता अनस
ु ार ववश्व बैंकसुँगको
सहितत अनस
ु ार हुनेछ। आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले गने डेस्क पुनरावलोकन र स्थलगत अनुगिन प्रततवेदनको
ढाुँचा अनस
े ।
ु च
ू ी १२ बिोजजि हुनछ

(९) रोजगार सेवा केन्रले स्थानीय तहिा आयोजनाको आन्तररक तथा अजन्ति लेखापरीिणको वेरुजु र
आयोजना व्यवस्थाप इकाईले गरेको ववत्तीय अनुगिनिा औंल्याइएका व्यहोराहरु स्थानीय तहको लेखापरीिण
समिततको सिन्वयिा सियिै फछयौट िएको सुतनजश्चत गनुज पनेछ । सियिै योजना सम्बद्ध लेखापरीिण वेरुजु
फछयौट गनज रोजगार सेवा केन्रको चौिामसक अनुगिन प्रततवेदनिा अनुगिनको जस्थतत उल्लेख िएको हुनु पनेछ ।
(१०) ववत्तीय व्यवस्थापन वविेषज्ञले चौिामसक आधारिा आयोजना व्यवस्थापन इकाईको खचज अनुगिन
गरी अनुगिन प्रततवेदन हरेक चौिामसकको अन्त्य िएको एक िदहना मित्र तनदेिन समिततिा पेि गनुज पनेछ। यस्तो
चौिामसक अनुगिन प्रततवेदनिा आयोजना व्यवस्थापन इकाईको आन्तररक तथा वाह्य लेखापरीिणको वेरुजु र
फछयौटको अवस्था सिेत सिावेि गनुज पनेछ । अनुगिन प्रततवेदनको ढाुँचा अनुसच
ू ी १२ बिोजजि हुनेछ ।
९२.

आन्तररक तनयन्रण: आयोजना संचालनको आन्तररक तनयन्त्रणका लाधग देहाय बिोजजि हुने गरी कायज गनुज
पनेछ :

(क) प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रििा कायाजन्वयन िएका आयोजना स्थानीय तहको सिाबाट स्वीकृत िएको हुनु
पदजछ र स्थानीय तहको वावषजक बजेट तथा कायजक्रििा सिावेि हुनु पदजछ। आयोजनाको खचज ववतनयोजजत
बजेट िन्दा बदढ हुने छै न।
(ख) रोजगार सेवा केन्रिा सूधचकृत हुने बेरोजगार व्यजततहरु आयोजनाको लािग्राही हुनछ
े न् ।
(ग) कािका लाधग पाररश्रमिकिा आधाररत सािुदातयक आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कायाजववधध, २०७६
बिोजजि हरे क रोजगार उपिोतता समिततले अल्पकालीन रोजगारीिा खदटएका व्यजततहरुको दै तनक हाजजरी
रे कडज कायाजववधधकै अनस
ु ूची ३ बिोजजि राख्नु पनेछ । प्रत्येक िदहनाको अन्त्यिा उतत दै तनक हाजजरी
रे कडजको रोजगार उपिोतता समिततको अध्यिले अमिलेख राखी वडा समितत सिि पेि गनुज पनेछ । वडा
समिततबाट उतत रे कडज स्वीकृत िए पश्चात रोजगार सेवा केन्रलाइज ज्याला ित
ु तानीका लाधग प्रदान गनजु
पनेछ । रोजगार सेवा केन्रको मिफाररसिा स्थानीय तहले ित
ु तानी ददनु पनेछ ।
(घ)

स्थानीय तहले आयोजनाको गुणस्तरको सुपररवेिण गनज प्रववधधक किजचारी खटाउनु पनेछ।

(ङ) स्थानीय तहले लािग्रादहको पाररश्रमिक सोझै तनजको बैंक खातािा िुततानी गनुज पनेछ।
(च)

स्थानीय तहिा बैंक सुववधा निइ नगद िुततानी गनुज परे िा स्थानीय तहले कम्तीिा एक जना वडा
समितत सदस्यको उपजस्थततिा बैंक चेक िाफजत िुततानी गनुज पनेछ र सोको कागजी प्रिाणिा सो
सदस्यहरुलाई सािी हस्तािर गराउनु पनेछ ।
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(छ)

स्थानीय तहले खररद गने कायाजलय उपकरण, सोलार व्याकअप र पराििज सेवा खररद गदाज खररद
योजनािा आधाररत िइ आयोजना व्यवस्थापन इकाईले तोकेको स्ट्यान्डडज स्पेमसकफकेिन अनुरुप हुनु
पनेछ।

(ज) रोजगार सेवा केन्रले खररद योजना र स्पेमिकफकेिन अनुरुप खररद िए निएको जाुँच गरर स्थानीय
तहको लेखा अधधकृतलाई िुततानीको लागी मसफाररस गरी एकरुपता कायि गनुज पनेछ।
(झ) आयोजना अन्तगजत रोजगार सेवा केन्रिा खदटएका किजचारी ज्याला ित
ु तानी प्रकक्रयािा संलग्न हुनु हुुँदैन।
(ञ)

स्थानीय तहले NEMIS प्रयोग गरी लािग्राही काििा उपजस्थत ददन, तनजलाइज िुततानी िएको
पाररश्रमिक, िुततानीको िाध्यि र आयोजनाको खचज वववरण सावजजनीकककरण गनुज पनेछ ।

(ट)

स्थानीय तहले चौिामसक रुपिा आयोजनाको अनुगिन गरी अनुगिन प्रततवेदनको सिीिा गने व्यवस्था
मिलाउनु पनेछ। सिीिा गोरठीिा सञ्चारकिजोीहरु उपलब्धता अनुसार आिजन्त्रत गनुज पनेछ। स्थानीय
तहले वावषजक रुपिा आयोजना कायाजन्वयनको सम्बन्धिा सावजजतनक सुनुवाई कायजक्रि आयोजना गनुज पनेछ।
अनग
ु िनसम्बन्धी कृयापलापहरूको नततजा आयोजना व्यवस्थापन इकाई िाफजत ववश्व बैकलाई पतन उपलब्ध
गराउनु पनेछ ।

(ठ) स्थानीय तहले उजुरी पेदटका, ववद्युतीय उजुरी पोटजल, लािग्राही सन्तुरठी स्कोर काडज लगायतको गुनासो
सन
ु व
ु ाई संयन्त्र स्थापना गरी सरोकारवालाको गन
ु ासो तथा सझ
ु ाव दताज िएको पन्र ददन मित्र सम्बोधन
गनुज पनेछ ।
(ड)

आयोजना व्यवस्थापन इकाईले आयोजनाको खररद गरु
ु योजना तयार गरर सो अनुरुपको वावषजक खररद
योजना तयार गनजु पनेछ।

(ढ)

योजनाका सम्पवत्तहरु योजना वाहेकका उद्देश्यको लाधग प्रयोग गररनु हुन्न। सम्पवत्तहरुको पदहचान गनज
हरे क सम्पततिा पदहचान संकेत लेख्नु पनेछ। जजन्सी अमिलेखिा सम्पवत्तको संकेत खररद मितत, खररद
िुल्य, सम्पतत तनस्कासन मितत, सम्पवत्त रहेको स्थान, आदद उल्लेख गनुज पनेछ। रोजगार सेवा केन्रले
वावषजक रुपिा िौततक परीिण गरर प्रिाण स्वरुप राख्नु पनेछ।

९३.

आन्तररक लेखापरीक्षण:

(१) आधथजक कायाजववधध तथा ववत्तीय उत्तरदायी ऐन, २०७६ को दफा ३३ बिोजजि कोष

तथा लेखा तनयन्त्रक कायाजलयले आयोजना व्यवस्थापन इकाईको आन्तररक लेखापरीिण तनयमित रुपिा गनजु
पनेछ।कोष तथा लेखा तनयन्त्रक कायाजलयबाट आयोजनाको लेखाको लेखापरीिण गराउने जजम्िेवारी आयोजना
व्यवस्थापन इकाईको हुनेछ ।
(२) कोष तथा लेखा तनयन्त्रक कायाजलयले प्रत्येक तीन िदहनािा आयोजना व्यवस्थापन इकाईको
आन्तररक लेखापरीिण गरी लेखापरीिण सम्पन्न िएको एक िदहना मित्र आन्तररक लेखापरीिण प्रततवेदन
प्रदान गनुज पनेछ।
(३) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले अजन्ति लेखापरीिण गराउनु पूवज आन्तररक लेखापरीिणबाट तनस्केका
बेरुजु र सूझावहरुको फर्छयौट गनुज पनेछ। लेखापरीिणले औल्याएका बेरुजु फर्छजयौट गरे को वववरण आयोजना
तनदे िन समिततिा पेि गनुज पनेछ ।
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(४) स्थानीय तहको आन्तररक लेखापरीिण गराउने जजम्िेवारी प्रिुख प्रिासकीय अधधकृतको हुनेछ ।
आन्तररक लेखापरीिणले औल्याएको बेरुजु, सूझाव र जजज्ञासाहरु तनयमित गनुज प्रिासकीय प्रिख
ु को जजम्िेवारी
हुनेछ।
(५) स्थानीय तहले लेखा समितत गठन गरी आन्तररक र अजन्ति लेखापरीिणबाट तनस्केका वेरुजु
फर्छजयौट िए निएको जाुँच गनुज पनेछ ।
(६) स्थानीय तहले चौिामसक रुपिा पेि गरेको अनग
ु िन प्रततवेदनको आधारिा आयोजना
व्यवस्थापन इकाईले बेरुजु फर्छजयौटको अवस्था अनुगिन गनेछ र आवश्यकता अनस
ु ार स्थलगत सिीिा पतन
गनेछ।
((७)

आन्तररक लेखापरीिण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आधथजक कायजबबधध ऐन र तनयिावली बिोजजि

हुनेछ ।
९४. अजन्तम लेखापरीक्षण: (१) आयोजनाको अजन्ति लेखापरीिण गने जजम्िेवारी िहालेखा परीिकको कायाजलय हुनेछ ।
(२) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले िहालेखापरीिकको कायाजलयिा आयोजनाको कायजिल
ू क
लेखापरीिणको लाधग अनुरोध गनज सतनेछ । स्थानीय तह र आयोजना व्यवस्थापन इकाईले लेखापरीिणबाट
औल्याएको कैकफयत उपर बेरुजु फर्छजयौट िएको प्रिाण सदहतको जानकारी पेि गनुज पनेछ।
९५.

लेखापरीक्षण िएको ववत्तीय वववरण : (१) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले हरेक आधथजक वषजको लेखापरीिण िएको
वावषजक ववत्तीय वववरण (आयोजनाको लेखा) नौ िदहना मित्र ववश्व बैंक सिि पेि गनुज पनेछ। लेखापरीिण
िएको वावषजक ववत्तीय वववरणिा सबै स्थानीय तहहरुबाट िएको खचजको वववरण सिावेि िएको हुनु पनेछ।
(२) आयोजनाको लेखापरीिण िएको ववत्तीय वववरण प्रिाखणत गने क्रििा िहालेखा परीिकको कायाजलयले
िववरयिा गनुज पने सध
ु ारका लाधग श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सुरिा िन्त्रालयका सधचवलाई व्यवस्थापन पत्र
जारी गनज सतनेछ।
(३) आयोजनाबाट प्रारजम्िक प्रततवेदनको र व्यवस्थापन पत्रको प्रततकक्रया प्राप्त िए पश्चात िहालेखा
परीिकको कायाजलयले लेखापरीिण िएको ववत्तीय वववरण (आयोजनाको लेखा) प्रिाखणत गरी अथज िन्त्रालयका
सधचवलाई जारी गनजु पनेछ।
(४)

आयोजना व्यवस्थापन ईकाइले िहालेखा पररिकको कायाजलयलाई आयोजनाको खरीद लेखापरीिण

र कायजिुलक लेखापरीिण गराउन अनुरोध गनज सतनेछ।
९६. आगिकाररक हस्ताक्षरकताय : आधधकारीक हस्तािरकताजको पद नाि (Authorized signatories’ designation) िाफजत
Withdrawal तनवेदनिा हस्तािर गने र पेि गने अजख्तयारी प्राप्त आयोजना व्यवस्थापन इकाईका अधधकृतहरुको
नाि आयोजना व्यवस्थापन इकाईले ववश्व बैंकलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ। ववश्व बैंकको कायाजलयले उपलब्ध
गराएको निन
ू ा तनवेदन ववश्व बैंकको रकि ित
ु तानी पत्र (World Bank’s Disbursement Letter) को अनस
ु च
ू ी
१ बिोजजि हुनु पनेछ ।
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पररच्छे द १४

अनग
ु मन, मल्
ू याङ्कन र प्रततवेदनसभबन्िी व्यवस्था
९७.

आयोजनाको मूल उद्दे श्यको नततजा सच
ू क: (१) आयोजनाको ववकास नततजा प्राजप्तका प्रिख
ु सच
ू कहरू दे हाय
बिोजजि रहेका छन ्:
(क)

स्थापना िई सञ्चालनिा रहेका रोजगार सेवा केन्रको संख्या,

(ख)

आयोजनािा दताज िएको एक वषज मित्रिा तामलि मलने र रोजगारीिा संलग्न हुने व्यजततको संख्या र
प्रततित (मलङ्ग र उिेरका आधारिा फरक फरक सिूह)

(ग)

आयोजनाका लािग्राही िध्ये अठार दे खख चामलस वषज उिेरका युवाको प्रततित,
(२) आयोजनाको िूल उद्दे श्यको िापन अनुसच
ू ी ९ बिोजजि हुनेछ ।

९८.

आयोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रततवेदन सभबन्िी प्राविान: आयोजनाको सिग्र अनुगिन, िुल्याकंन
र प्रततवेदनको जजम्िेवारी आयोजना व्यवस्थापन इकाईको हुनेछ । आयोजनाले प्रगतत िापनको लाधग नततजािा

आधाररत अनुगिन िूल्याङ्कनको पद्दती अवलम्बन गरी स्थलगत जाुँच, लेखापरीिण, लािग्राही सवेिण,
सावजजतनक सुनुवाई र कायजसम्पादन िूल्याकंन सदहतको ववस्ताररत खाकाको तनिाजण गनेछ ।
९९.

जजभमेवारी तथा िूसमका: (१) आयोजनाको सवै कक्रयाकलापिा गररएको लगानी, प्रततफल र नततजा सम्बन्धी
पयाजप्त, पण
ू ज र सही सच
ू ना सियिै संकलन गने, ववश्लेषण र आयोजनाका अपेक्षित नततजािा तनरन्तर सुधारिा
प्रयोगका लाधग आयोजना व्यवस्थापन इकाईले दे हायका सच
ू कहरूलाई सिेट्ने प्रणालीको ववकास गनेछ:
(क) लगानी (Inputs): किजचारी व्यवस्था, ििता तनिाजण, प्राववधधक सहयोग, आयोजना सञ्चालन सहायता,
सािग्री र औजारहरू एवि ् ववत्तीय प्रावधान,
(ख) पररणाम (Outputs):

रोजगार सेवा केन्रिा दताज िएका रोजगारीको खोजीिा रहेका वविेष गरी युवा

बेरोजगार व्यजतत तनजको आवश्यकता अनुसार रोजगार सेवा प्राप्त गरे को वववरण, नेमिसको स्तरोन्नतत
तथा सञ्चालन, स्थानीय तहिा रोजगारी मसजजना, अस्थायी रोजगारीबाट लािाग्राहीहरुिा सीप तथा ििता
अमिबद्
ृ धध, स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगार सेवािा िएको सुधार, सबै तहका किजचारी तथा
सरोकारवालाको ििता अमिबद्
ृ धध,
(ग) नततजा (Outcomes): आयोजनाबाट प्रदान गररने रोजगारी सेवा तथा अन्य सवु वधाको सम्बन्धिा जानकारी
िएको र रोजगारीका ववकल्पहरु प्रयोग गरे को हुन,े एकककृत तथा सुदृढ नेमिसको संचालन िएको हुने,

स्थानीय तहिा रोजगार सेवािा सध
ु ार िएको हुने, सीपयत
ु त श्रििजतत र प्रत्यि रोजगारीिा बद्
ृ धध िएको
हुने ।

(२)

प्रदेि आयोजना संयोजकले अवश्यकता अनस
ु ार िन्त्रालयको अनरु ोधिा आफ्नो प्रदे ििा

संचामलत आयोजनाका कृयाकलापहरूको अनग
ु िन गनेछ ।
(३)

स्थानीय तहले आफ्नो पामलकािा िएको आयोजना कायाजन्वयनको तनरन्तर अनुगिन,

िूल्यांकन र प्रततवेदन गनुज पनेछ । स्थानीय तहले हरेक चौिामसकिा आयोजनाको प्रगतत वववरण र अनुगिन
प्रततवेदनको सिीिा गनुज पनेछ
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(४)

स्थानीय तनदे िक समिततले आयोजनाको तनयमित अनग
ु िन गरी सल्लाह र सुझाव गरी

कायाजन्वयनिा रहेका सिस्याहरू संबोधन गनुज पनेछ ।
(५) रोजगार सेवा केन्रले पररच्छे द १३ बिोजजिि आयोजनाको कक्रयाकलाप तथा आयोजनाको
सम्बन्धिा िएका खचजहरुको अमिलेख राख्नु पनेछ । रोजगार सेवा केन्रले आयोजनाको कक्रयाकलाप तथा
प्रगततको सम्बन्धिा तनयमित अनुगिन सिेत गनुज पनेछ ।
(६)

वडा समितत वा तनवाजधचत जनप्रतततनधधले आवश्यकता अनुसार आफ्नो वडािा कायाजन्वयन

िएको आयोजनाको कक्रयाकलापको तनयमित अनुगिन र प्रततवेदन गनुज पनेछ ।
१००.

अनुगमन र मूल्याङ्कनको योजना: आयोजनाको अनुगिन र िूल्याकंन अनस
ु ूची १० बिोजजिको नततजा खाका
(Result Framework) अनुसार तजुजिा गररएको अनुसच
ू ी ११को अनुगिन र िूल्याकंन योजना (Project M&E
plan) बिोजजि हुनेछ।

१०१.

अनुगमन र मूल्याङ्कनसभबन्िी क्रक्रयाकलाप:

(१) आयोजनाको कक्रयाकलापको तनयमित तथा आवधधक

अनुगिन तथा िल्
ू याङ्कन दे हाय बिोजजि गररनेछ :
(क)

आयोजना व्यवस्थापन इकाईले तनयमित तवरले संघीय, प्रदेि र स्थानीय तहसंग सिन्वय गरी तनयमित
अनुगिन, िूल्याङ्कन र सञ्चारको कक्रयाकलाप गने गराउनेछ ।

(ख)

आयोजनाका सञ्चालन र प्रगततका सम्बन्धिा यस आयोजनाले ववमिन्न सिय र ववषयिा स्थलगत
पररिणको कक्रयाकलाप गने गराउनेछ ।

(ग)

आयोजनाले तेश्रो पिलाई संलग्न गराई आयोजना अवधधिरिा दई
ु पटक लािग्राही सन्तजु रट सवेिण
गराउनेछ । िूल्याकंन गदाज आयोजना व्यवस्थापन ईकाईले सबै सािाजजक र उिेर वगजकोो प्रतततनधधत्व
सतु नजश्चत गराउनु पनेछ।

(घ)

आयोजनाको कायाजन्वयनलाई पारदिी बनाउन तथा जवाफदेहीपूणज तवरले सञ्चालनका लाधग गुनासो
व्यवस्थापनको सुँयन्त्रको प्रिावकारी कायाजन्वयन गररनेछ ।

(ङ)

आयोजनाले खचज गरे को तथा प्रदेि र स्थानीय तहिा पठाइएको सितज अनुदान रकिको खचज ववधधसम्ित
तथा पारदिी तवरले सञ्चालन िएको सुतनजश्चत गनज पररच्छे द १३ बिोजजि लेखा पररिणको
अन्तराजजरिय िापदण्ड अनुसार वावषजक स्वतन्त्र प्राववधधक र ववत्तीय पररिण गररनेछ ।

(च)

स्थानीय तहिा सञ्चालन िएका आयोजनाका कक्रयाकलापहरू र सो वापत िएको खचजलाई सावजजतनक
गरी वावषजक सावजजतनक पररिण गराउनु पनेछ ।

(छ)

आयोजनाले सञ्चालन गरेका कक्रयाकलापहरूबाट लक्ष्य प्राजप्त एवि ् अपेक्षित नततजा प्राजप्त िए ना
निएको लेखाजोखा गनज आयोजनाले देहायका िूल्याङ्कन गनेछ:
(१)

कायायन्वयन सहयोग समसन: आयोजनाको कायजसम्पादनको सिीिाका लाधग वषजिा दई
ु पटक
कायाजन्वयन सहयोग मिसनको आयोजना हुनेछ । मिसनको टोलीले प्रदे ि तथा आयोजनाको
गततववधध तथा कक्रयाकलाप कायाजन्वयन िइरहेका केही स्थानीय तहको छनोौट गरी स्थलगत
भ्रिण गनेछ। आयोजना व्यवस्थापन इकाईले योजना कायाजन्वयन सिीिाको आधारिा प्रगतत
प्रततवेदन र वावषजक कायजयोजनाहरू तयार गनेछ।
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(२)

मध्यकालीन समीक्षा र अजन्तम समीक्षा: आयोजना सञ्चालन िएको ३० िदहना मित्र आयोजनाको
िध्यकालीन सिीिा हुनेछ । सिीिािा आयोजनाको कक्रयाकलापको सिीिा एवि ् लक्ष्य र

उद्दे श्य प्राप्त गने सतने नसतने अवस्थाको ववश्लेषण गरी कायजक्रििा आवश्यक संसोधन
सदहतको वववरण ववश्व बैकिा पेि गररनेछ । यसै गरी, योजनाको अन्तजोि अवधधको सिीिा
योजनाको अन्त्य हुने सियिा गररनेछ।
(३)

प्रिावको मल्
ू याङ्कन: आयोजनाको कक्रयाकलापका तथा सोबाट परे को प्रिावको सम्बन्धिा
आयोजनाले प्रिाव िूल्याङ्कन गराउने छ । आयोजनाले अन्य तनकायको सिन्वय गरी या सेवा
प्रदायकलाई करार गरी िल्
ू याङ्कन गराउनेछ ।

(४)

आयोजनाका कृयाकलापहरूको अनग
ु िन र िल्
ू याङ्कनिा यस राजरिय रोजगार व्यवस्थापन
सूचना प्रणाली प्रयोग गररनेछ । यस प्रणाली अन्तगजत सबै आवश्यक त्याङक संकलन गने र
नततजा िेिवकजको लाधग आवश्यक सूचकाकं प्राप्त गनज त्याकं ववश्लेषणको ड्यासबोडज (Data
Analytic

Dasboard)

स्थापना

गररनेछ ।

त्याङ्कको िद्
ु धता

सुतनजश्चत

गनज

तेस्रो

पिबाट लेखापरीिण र िान्यीकरण (Validation) सिेत गराइने छ ।
(२) प्रदेि र आयोजना व्यवस्थापन इकाईले स्थानीय तहिा गररने अनुगिनको प्रततवेदन अनस
ु ूची १२
बिोजजिको फाराि प्रयोग गरी गररनेछ ।
१०२.

प्रततवेदन:

यस आयोजनाले िामसक, चौिामसक र वावषजक प्रततवेदन तयार गरी सम्बजन्धत तनकायसुँग छलफल

गने तथा पेि गनेछ । प्रततवेदन र सो को तयारी दे हाय अनस
ु ार हुनेछ:
(क)

रोजगार सेवा केन्र
(१)

उधचत जजन्सी अमिलेख िाफजत आयोजनाको सम्पवत्त/सम्पवत्तहरूको सरु िा सुतनजश्चत गरी
तनयमित ििजत सम्िार िएको प्रततवेदन स्थानीय तह र आयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई
पेि गने,

(२)

केन्रको गततववधधहरूको बारे िा सम्बजन्धत स्थानीय कायजपामलकािा तनयमित प्रततवेदन
बुझाउनु पने,

(३)

आयोजना सञ्चालन तथा सो को प्रगततको िामसक प्रततवेदन स्थानीय तह र आयोजना
व्यवस्थापन इकाईलाई पेि गने,

(४)

रोजगार रोजगारको सिाजप्त पश्चातको प्राववधधक प्रततवेदन स्थानीय तहको ईजन्जतनयर /
सब-इजन्जतनयलाई पेि गने,

(५)

आयोजनाको खचज तथा सो को परु ट्याइं सदहत प्रत्येक चौिामसक सिाप्त िएको एक िदहना
मित्र चौिामसक प्रततवेदन आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा पेि गने ।

(ख)

स्थानीय तह
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(१) आयोजनाको खचज तथा ज्यालाको िुततानीको वववरण पतछल्लो िदहनाको २० गते मित्र आधथजक
दहसाव मिलान प्रततवेदन तयार गने,

राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली स्थापना िए पतछ

राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली िाफजत दहसाव मिलान प्रततवेदन तयार गने,
(२)

रोजगार आयोजनाको प्राववधधक प्रततवेदन तयार गने,

(३)

प्रत्येक चौिामसक सिाप्त िएको ४५ ददनमित्र प्रगततको सिीिा सदहतको ववत्तीय वववरण
िन्त्रालयलाई पेि गने,

(४)

स्थानीय तहले आयोजनािा िएको खचजको फाुँटवारी सदहत ववश्व बैंकबाट सोधिनाजको लाधग
आवश्कयक फम्याजटिा ववत्तीय प्रततवेदन आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा पेि गने ।

(ग)

आयोजना व्यवस्थापन इकाई
(१)

चौिामसकरुपिा आयोजनाको प्रगततको सिीिा र ववत्तीय प्रगतत तयार गरी चौिामसक सिाप्त
िएको ६० ददन मित्र ववश्व बैंकिा पठाउने,

(२)

आयोजना प्रततवेदनका साथ आवश्यकता अनस
ु ार (सेफगाड्जस) उपकरणहरू र सो को प्रयोगको
जानकारी तनयमितरुपिा संकलन ववश्व बैंकको तनधाजररत फम्याजटिा प्रततवेदन पेि गने,

(३)

वावषजक लेखा पररिणको वववरण आधथजक वषज सिाप्त िएको ९ िदहना मित्र ववश्व बैंकलाई पेि
गने,

(४)

ववश्व बैंकबाट सोधिनाज िागका लाधग स्थानीय तह र केन्रको खचज सिावेि गरेर एकककृत
ववत्तीय वववरण सदहत पेि गने,

(५)

खररद पराििजदाताले (राजरिय आयोजना तनदे िकको तनदेिनिा) तनयमित खररद प्रगतत
प्रततवेदन तयार गनुज पने,

(६)

आयोजनाको सम्बन्धिा प्राप्त गरेको गुनासो/उजरु ीको प्रकृतत र सो को सम्बोधन कसरी
गररयो िन्ने सम्बन्धिा प्रततवेदन तयार गनुज पने,

(७)

आयोजना प्रिावकारी िएको मितत बाट तीस (३०) िदहना मित्र िध्यकामलन सिीिा गराइ
सो को प्रततवेदन ववश्व बैंकिा पेि गने,
(५) आयोजना सिाप्त िएको मिततको ६ िदहना मित्र आयोजना कायाजन्वयन सम्पन्न र

नततजाको

प्रततवेदन तयार गरी ववश्व बैकलाई पेि गने ।

पररच्छे द १५

वातावरणीय तथा सामाजजक पक्षसभबन्िी व्यवस्था
१०३.

वातावरणीय तथा सामाजजक पक्षको सिंरक्षण: (१) आयोजनासुँग सम्बजन्धत वातावरणीय तथा सािाजजक पिका
ववषयहरुको सम्बोधन गनज िन्त्रालयले तजुजिा गरे को वातावरणीय तथा सािाजजक व्यवस्थापन खाका (Environmental
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and Social Management Framework) लाई आयोजनाको अमिन्न अङ्गको रुपिा अवलम्वन गनुज पनेछ र उतत खाकािा
तनददजरट गररएका कक्रयाकलापहरु अतनवायजरुपिा कायाजन्वयन गररनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) को खाका बिोजजि आयोजना सञ्चालनका गने जजम्िेवारी आयोजना व्यवस्थापन
इकाइजको हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोजजिको कायजिा सहयोगका लाधग आयोजना व्यवस्थापन इकाइजले एकजना वातावरण

ववज्ञ र एकजना सािाजजक संरिण ववज्ञको तनयुजतत गनज सतनेछ ।
(४) स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालन पव
ू ज रोजगार कायजक्रिसुँग सम्बजन्धत वातावरणीय तथा सािाजजक
ववषयहरुको प्रारजम्िक पररिण गनुज पनेछ ।
(५) आयोजना तजि
जु ाका क्रििा स्वीकृत उपदफा (१) बिोजजिको खाकालाई आवश्कयता अनस
ु ार िन्त्रालय
र ववकास साझेदारको सहिततिा पररिाजजन गनज सककनेछ ।
१०४.

जोखखमताको ववश्लेषण: (१)

स्थानीय तहले कम्पोनेन्ट १ र २ अन्तगजतका कक्रयाकलाप सञ्चालन पूवज देहायका

ववषयहरुको सच
ू ना सङ्कलन तथा सिीिा गनुज पनेछ ।
(क)

आयोजना कायाजन्वयन हुने िेत्रिा बसोबास गरेका प्रत्यि लािग्राहीको संख्या,

(ख)

आयोजनाले गने कक्रयाकलापको प्रकार तथा लक्षित सिूहको सम्िाववत सहिाधगता,

(ग)

वजञ्चततकरण तथा जोखखििा रहेका सिूहका लाधग गररने कक्रयाकलाप,

(घ)

गररब तथा जोखखििा रहेका सिह
ू िा पने प्रिाव,

(ङ)

िदहला तथा वजञ्चततकरणिा रहेका सिूहको सािाजजक र आधथजक उन्नतीका लाधग आवश्यकता तथा
प्राथमिकता,

(च)
अवरोध,

िदहला तथा वजञ्चततकरणिा रहेका सिूहले सच
ू ना तथा ज्ञान प्राप्त गदाज हुन सतने वा सम्िाववत

(छ)

िदहलािैत्री कायजस्थलको तनिाजण,

(ज)

कायजस्थलिा हुन सतने सम्िाववत लैङ्धगक दहंसा, र

(झ)

अन्य सािाजजक प्रिाव ।
(२)

यस आयोजनाको कम्पोनेन्ट २ अन्तगजत कायाजन्वयन गररने आयोजना सञ्चालनका क्रििा

वातावरणीय असरका सम्बन्धिा रोजगार सेवा केन्रले सम्िाववत जोखखि र सो को सिाधानको ववधधहरु पदहचान
गनुज पनेछ ।
(३)

आयोजनािा व्यवसायजन्य स्वास््य र सुरिा एवि ् श्रमिकको कायजस्थलिा सुरक्षितरुपिा काि गने

वातावरण तनिाजणको लाधग श्रि िापदण्ड, आचारसंदहता, लैङ्धगक दहंसा, व्यजततगत सुरिा उपकरण, जोखखि
न्यूतनकरणका प्रावधान तथा आवश्कयता अनुसार श्रमिक मिववरको सञ्चालनका लाधग वातावरणीय तथा सािाजजक
व्यवस्थापन कायजयोजना तयार गरी दे हायका कायजहरु गनेछ:
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(क)

आयोजना सञ्चालनको प्रत्येक कक्रयाकलापिा वातावरणीय र सािाजजक जोखखििा रहेका व्यजततका
सम्बन्धिा ववश्लेषण गने,

(ख)

रोजगारीको खोजीिा रहेका व्यजततलाई रोजगार सेवा केन्रले उधचत पराििज उपलव्ध गराउने , र

(ग)

आयोजना कायाजन्वयन इकाई/स्थानीय तहले राजरिय र स्थानीय तहका रे डडयो, टे मलमिजन, पत्रपबत्रका
लगायत आि सञ्चारका िाध्ययिबाट सच
ू ना सम्प्रेषण गने ।

१०५.

काययनीततको तनमायण:

वातावरणीय तथा सािाजजक व्यवस्थापन योजनाको कायाजन्वयनको लाधग अनुसच
ू ी १३

बिोजजिको जोखखि तथा सो को न्यतू नकरणका लाधग उपलव्ध आधार अनस
ु ार जोखखि पदहचान, न्यतू नकरण र
प्रिावको िूल्याङ्कन गने कायजनीततको तनिाजण गररनेछ ।
१०६.

जोसमममा रहेका व्यजक्त लक्षक्षत सामद
ु ातयक ववकास: (१) आयोजनाले जोखखििा रहेका व्यजतत तथा पररवारको
जोखखि न्यूतनकरण गने र तनज व्यजतत तथा सिूह लक्षित सािुदातयक ववकासको योजना तनिाजण गने प्रयोजनका
लाधग दे हायका कक्रयाकलाप सञ्चालन गनेछ:
(क)

मलङ्ग, जाती र आम्दानीको स्तर अनस
ु ारको त्यांक संकलन,

(ख)

जोखखििा रहेका व्यजतत तथा सिुदाय लक्षित सच
ू नाको सम्प्रेषण, रणनीततको तजुजिा तथा

कायाजन्वयन,
(ग)

आयोजना कायाजन्वयनका क्रििा सम्िाववत जोखखि र सो को न्यूतनकरणको ववधध एवि ् सकारात्िक
पररणािको आुँकलन,

(घ)

व्यजतत तथा वगज लक्षित तामलि तथा तामलिको पाठ्यक्रिको तनिाजण,

(ङ)

श्रमिकको न्यूनति िापदण्ड, आचार संदहता एवि ् लैङ्धगक दहंसा बबरुद्धका सम्बन्धिा िागजदिजन
तनिाजण,

(च)

आयोजना तजि
ुज ा र सञ्चालनका क्रििा तनयमित छलफल तथा सुझाव संकलन, र

(छ)

अनुगिन तथा िल्
ू याङ्कनिा वातावरण तथा सािाजजक सरिणका सच
ू कहरुको प्रयोग ।
(२) आयोजना व्यवस्थापन इकाई तथा रोजगार सेवा केन्रको सहयोगिा स्थानीय तहले उपदफा (१)

बिोजजिका कक्रयाकलाप सञ्चालन तथा अनुगिन गनेछ ।
१०७.

लैङ्गगक समानता सभबन्िी प्राविान:

(१) श्रि बजारिा ववद्यिान असिानता, सािाजजक संरचना तथा पुरुषको

रोजगारीका लाधग स्थानान्तर लगायतका कारण मसजजजत सिस्या र सिुदायिा पतछ परे का िदहलालाई
िुलप्रवाहीकरण गनज आयोजनाले लैङ्धगक सिानताका लाधग दे हायका कक्रयाकलाप सञ्चालन गनेछ :
(क)

िदहलालाई लक्षित गरी रणनीतत, कायजनीतत तथा सञ्चालन गने गराउने,

(ख)

आयोजनाले उपलव्ध गराउने रोजगारीिा न्यूनति साठी प्रततित िदहलाको सहिाधगता सुतनजश्चत गने
गराउने,

(ग)
(घ)

िदहला-िैत्री रोजगारका कायजक्रि सञ्चालन गने,
िदहला लक्षित ववत्तीय सािरता, प्रजनन स्वास््य, िदहला सिजततकरण, आत्िबल र तनणजय गने ििताको
ववकास, प्रिावकारी सञ्चार गनज सतने तथा नेतत्ृ व मलन सतने ििता ववकास लगायतका ववषयिा ििता
ववकासका कक्रयाकलाप सञ्चालन गने । यसको अततररतत आयोजनाले िदहलालाई श्रि बजारिा प्रवेिका
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लाधग अवसरहरुको खोजी, नयाुँ व्यवसाय सुरु गनज र सािुदहक कायज गनज सतने ििता ववकासिा सहयोग
उपलव्ध हुने,

(ङ)

युवा िदहला लक्षित रोजगारी तलबको स्थापना तथा सञ्चालनबाट रोजगारयोग्य मसपको हस्तान्तरण, र

(च)

लैङ्धगक दहंसा बबरुद्धको सच
ू ना सम्प्रेषण तथा कायजस्थल वातावरणको तनिाजण ।
(२)

आयोजनाले लैङ्धगक सिानताका सम्बन्धिा गरेका कक्रयाकलाप तथा अमियानहरुको

प्रिावकारी कायाजन्वयनका लाधग अनुगिन तथा िूल्याङ्कन गनेछ ।

पररच्छे द १६
ववववि
१०८. काययववगिको प्रयोग: (१) यस कायजववधधको प्रयोग नेपाल सरकार र ववश्व बैंक बीच िएको सम्झौता अनस
ु ार युवा
रोजगारीका लाधग रुपान्तरण पहल आयोजनाको कायाजन्वयनका लाधग मसमित रहनेछ;

(२) यो कायजववधधको प्रयोग प्रचमलत कानन
ू र तनयिावलीका प्रावधानिा आुँच नपग्ु ने तथा

नबाखझने गरी गररनेछ; र

(३) यो कायजववधध र ववत्तीय सम्झौताबीच कुनै असंगतत िएिा, ववत्तीय सम्झौता नै िान्य हुनछ
े ।
१०९. काययववगिमा सिंशोिन: आवश्यकता अनुसार ववश्व बैँकको सहिततिा िन्त्रालयले यस कायजववधधिा संिोधन गनज सतनेछ ।
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अनुसूची १
(दफा ७ को उपदफा (३) सुँग सम्बजन्धत)

आयोजना कायायन्वयनका लागग सिंस्थागत सिंरचना

श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सरु िा िन्त्रालय

संघीय तह

आयोजना तनदे िक समितत
प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि
आयोजना व्यवस्थापन

आयोजना प्राववधधक समितत

इकाई

प्रादे मिक तह

प्रदेि तनदेिक समितत
प्रदेि स्तरीय रोजगार संयोजक
(प्रदेिको सम्बजन्धत िन्त्रालयको योजना तथा कायजक्रि
िहािाखा प्रिुख)

स्थानीय तनदेिक समितत

स्थानीय तह

प्रिख
ु प्रिासककय अधधकृत

रोजगार सेवा केन्र

रोजगार संयोजक

रोजगार अधधकृत / रोजगार सहायक

प्राववधधक सहायक
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यव
ु ा सहजकताज

अनुसूची २
(दफा १० को उपदफा (१) सुँग सम्बजन्धत )

आयोजना व्यवस्थापन इकाईको दरबन्दी र सिंगठन सिंरचना
१)

आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा तनम्नानुसारको दरबन्दी रहनेछ:
श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सरु िा िन्त्रालय

आयोजना कायाजन्वयन इकाई
(प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि हेने राजरिय कायजक्रि तनदे िक-राजरिय आयोजना तनदे िक)

कम्पोनेन्ट व्यवस्थापक

लेखा प्रिख
ु

कम्पोनेन्ट १ र २

(िन्त्रालयको लेखा िाखा प्रिख
ु )

(प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रिको कायजक्रि

लेखा अधधकृत

व्यवस्थापन िाखा प्रिख
ु )

(रा.प.त.ृ - प्र/लेखा)
िाखा अधधकृत

परामशय सेवा

(प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि)

खररद वविेषज्ञ – १
ववत्तीय व्यवस्थापन वविेष – १

कम्पोनेन्ट व्यवस्थापक

अनग
ु िन तथा िल्
ू याङ्कन वविेषज्ञ – 1

कम्पोनेन्ट ३

सािाजजक संरिण वविेषज्ञ – 1

(प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रिको अनुगिन,

सञ्चार वविेषज्ञ – 1

िूल्याङ्कन तथा सञ्चार िाखा प्रिख
ु )

सूचना प्रववधध वविेषज्ञ – 1
सावजजतनक तनिाजण कायज वविेषज्ञ – 1

सूचना प्रववधध अधधकृत

आयोजना अधधकृत – 1

(क.ई. रा.प्र.त.ृ )

२)

अन्य ववज्ञ (आवश्यकता अनस
ु ार)

आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा संलग्न किजचारीहरुको कायजवववरण देहाय अनस
े :ु ार हुनछ
(अ) राजरिय आयोजना तनदे शक (National Project Director): प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रिको राजरिय कायजक्रि
तनदे िक / श्रि रोजगार तथा सािाजजक सुरिा िन्त्रालयको सहसधचवले यस आयोजनाको राजरिय
आयोजना तनदे िकको रुपिा दे हायका जजम्िेवारीहरु वहन गनेछ:
57

(क)

आयोजनाको प्रिुख िई कायज सम्पादन गने, गराउने,

(ख)

आवश्यक नीततगत तथा व्यवस्थापककय जजम्िेवारी वहन गने, गराउने,

(ग)

आयोजनाको प्रिावकारी सञ्चालनको लाधग आवश्यक तनणजय मलने तथा तनदे िन ददने,

(घ)

आवधधक रुपिा आयोजनाको प्रगतत सिीिा गने,

(ङ)

किपोनेन्ट व्यवस्थापक र आयोजना व्यवस्थापन इकाईका किजचारीहरुको कक्रयाकलापिा
सिन्वय, व्यवस्थापन र सहजता प्रदान गने,

(च)

आयोजना तनदे िक समिततको तनदे िनहरुको पालना गने, गराउने,

(छ)

आयोजना प्राववधधक समिततको सल्लाहको लागी एजेन्डा पदहचान गने र प्रस्तुत गराउने,

(ज)

आयोजना व्यस्थापन इकाई तथा किजचारी/पराििजदाताको व्यवस्थापन गने,

(झ)

आयोजनाको वावषजक कायजक्रि, बजेट र कायजयोजना तजि
ुज ा गरी आयोजना तनदेिक समिततको

स्वीकृततको लधग पेि गने ।
(ञ)

आयोजना व्यस्थापन इकाईले गने िनी तोककएका अन्य कायजहरू गने ।

(आ) कभपोनेन्ट व्यवस्थापक (Component Manager): कायजक्रि व्यवस्थापन िाखाको उपसधचवले आयोजनाको
कम्पोनेन्ट १ र २ एवि ् अनुगिन, िूल्याङ्कन तथा सञ्चार िाखाको उपसधचवले कम्पोनेन्ट ३ को नेतत्ृ व गने
गरी कम्पोनेन्ट व्यवस्थापकहरूको जजम्िेवारी दे हाय बिोजजि हुनेछ:
(क)

सम्बजन्धत कम्पोनेन्टको वावषजक कायज योजनाहरू र कायाजन्वयन योजनाहरूका साथै वावषजक बजेट
तयार गने;

(ख)

सम्बजन्धत कम्पोनेन्ट अन्तगजत दै तनक कक्रयाकलापहरुको व्यवस्थापन गने, साथै आयोजनाको
पराििजदाताहरुको सुपररवेिण गने, र आयोजना संचालन कायजववधध र योजनाहरू अनस
ु ार
कायाजन्वयन सुतनजश्चत गने,

(ग)

सम्बजन्धत कम्पोनेन्ट अन्तगजत स्थानीय तहहरुको लाधग तामलि िोड्यल
ु हरू चयन गने, स्वीकृततको
लाधग पेि गने, व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउने,

(घ)

पराििज सेवाको कायज-ितजहरू तनिाजण गने, बोलपत्र कागजातको ढाुँचाहरु तयार गने र आयोजना
व्यवस्थापन इकाईलाई वस्तु तथा सेवाको खररदिा सहयोग गने,

(ङ)

आयोजनाको सम्बजन्धत कम्पोनेन्टका सम्बन्धिा राजरिय आयोजना तनदे िकको तनदे िनानस
ु ार आफ्नो
िेत्रानस
ु ारको सरोकारवालाहरूसुँग सम्पकज स्थापना गने, गराउने,

(च)

आयोजना तनदे िक समितत, राजरिय आयोजना तनदेिक वा प्राववधधक समिततले तोकेका कक्रयाकलापहरु
सम्पन्न गने, गराउने ।

(इ) लेखा प्रमख
ु (Accounts Head): राजरिय आयोजना तनदेिकको सिग्र िागजदिजनिा आयोजनाको ववत्तीय व्यवस्थापनिा
लेखा प्रिख
ु ले दे हायको जजम्िेवारी वहन गनेछ:
(क)

ववश्व बैक र नेपाल सरकारको सहिती अनुसारको ववत्तीय अनुिासन कायि गने, गराउने,
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(ख)

वावषजक बजेट तयार गरी प्रदेि र स्थानीय तहलाई सितज अनद
ु ान हस्तान्तरण गने, गराउने,

(ग)

संकमलत आधथजक वववरण अनस
ु ार सोधनान्तर रकिको तनतयोल गने र तनणजयाथज पेि गने,

(घ)

आयोजनाको एकककृत ववत्तीय वववरण तयार गने तथा लेखा पररिण गने, गराउने,

(ङ)

ववत्तीय व्यवस्थापन तथा स्वीकृत ववत्तीय िापदण्डको सम्बन्धिा अमििख
ु ीकरण सञ्चालन गने,
गराउने,

(ङ)

राजरिय आयोजना तनदे िकको तनदेिन अनस
ु ार अन्य कायज गने गराउने ।

(ई) लेखा अगिकृत (Accounts Officer): राजरिय आयोजना तनदेिक तथा लेखा प्रिुखको तनदे िनिा लेखा अधधकृतले
दे हायको जजम्िेवारी वहन गनेछ:
(क)

आयोजनाको वावषजक अनि
ु ातनत बजेट तयार गने, दै तनक ववत्तीय व्यवस्थापन गने र आयोजनाको लेखा
राख्ने ।

(उ)

(ख)

आयोजनाको खचज स्वीकृत िापदण्ड अनस
ु ार िुततानी गने,

(ग)

आवधधक ववत्तीय प्रततवेदनहरु तयार गने,

(घ)

आन्तररक तथा वाह्य लेखा पररिणको लाधग ववत्तीय वववरण तयार गने,

(ङ)

स्थानीय तहको आयोजनाको ववत्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पकज ववन्दक
ु ो रूपिा काि गने ।

(च)

राजरिय आयोजना तनदे िक तथा लेखा प्रिुखको तनदे िन अनुसार अन्य कायज गने ।

शाखा अगिकृत (Section Officer): राजरिय आयोजना तनदे िक र कम्पोनेन्ट व्यवस्थापकको जजम्िेवारी
कायाजन्वयनिा सहयोग गनुज कम्पोनेन्ट व्यवस्थापकहरू िातहत रहने िाखा अधधकृतहरूको प्रिख
ु जजम्िेवारी
हुनेछ ।

(ऊ) सूचना प्रववगि अगिकृत: राजरिय आयोजना तनदेिक र कम्पोनेन्ट व्यवस्थापकको तनदेिन अनुसार प्रधानिन्त्री
रोजगार कायजक्रि र आयोजना अन्तगजतको सच
ू ना प्रववधध व्यवस्थापनिा सहयोग गनजु सच
ू ना प्रववधध
अधधकृतको जजम्िेवारी हुनेछ ।
३)

आयोजना व्यवस्थापन इकाई तथा स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्रिा संलग्न आयोजनाको किजचारीहरुको
कायज वववरण,योग्यता र अनि
ु व दे हाय अनुसार हुनेछ:(अ)

खररद ववशेषज्ञ: आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा राजरिय आयोजना तनदे िक िातहत कायज गने गरी तनयत
ु त
खररद वविेषज्ञको वस्तु तथा सेवा खररदसंग सम्बजन्धत कक्रयाकलापहरूिा आवश्यक सहयोग प्रदान गने
जजम्िेवारी हुनेछ । आयोजनासम्बन्धी ववत्तीय सम्झौता, नेपाल सरकारको खररद तनयिन र तनदे मिका, ववश्व
बैंकको खररद तनदे मिका र आयोजना संचालन कायजववधधको पररधध मित्र वस्तु तथा सेवाको खररदको

कक्रयाकलापहरु सञ्चालन गने गराउने जजम्िेवारी खररद वविेषज्ञको हुनेछ । यसका अततररतत खररद वविेषज्ञले
आयोजना व्यवस्थापन इकाई र स्थानीय तहहरुको खररद सम्बन्धी ििता अमिबद्
ृ धध गनज सहयोग गनेछ ।
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(क) काम, कतयव्य र जजभमेवारी :
१)

खररद योजना तयार गने र आवश्यकता अनस
ु ार संिोधन गने;

२)

वस्तुको खररद, पराििज र गैर-पराििज सेवा र आयोजनाको अन्य कक्रयाकलापहरुका खररद
सम्बजन्धत बोलपत्र कागजात, आसय पत्र, प्रस्ताव आहवानसिबन्धी सम्पूणज कागजातहरू तयार
गने;

३)

आयोजनाका लाधग सािग्री, पराििज र गैर-पराििज सेवा खररद गनज कायाजधधकार, कायज-ितजहरु,
ववस्तत
ृ वववरण, लागत अनुिान, सियतामलका, िूल्यांकनका िापदण्ड तयार गनज आयोजना
व्यवस्थापन इकाईका सम्बजन्धत किजचारीलाई सहयोग गने;

४)

बोलपत्र/प्रस्तावहरु िल्
ू यांकन गनज सहायता प्रदान गने र सोही अनुसार िूल्यांकन प्रततवेदनको
िस्यौदा तयार गनज सहयोग गने;

५)

सम्बजन्धत तनकाय र ववश्व बैंकबाट स्वीकृतत मलन आवश्यक बोलपत्रदाता सम्झौता र अन्य
बोलपत्र सम्झौतासंग सम्बजन्धत कागजातका िस्यौदा तयार गनज सहयोग गने;

६)

आयोजनाका लाधग आवश्यक वस्तु र सेवाहरु सियिै खररद गने प्रकक्रया सुतनजश्चत गने;

७)

आयोजना व्यवस्थापन इकाई र स्थानीय तहका सम्बजन्धत किजचारीको तामलि ििता अमिबद्
ृ धध
गने;

८)

स्थानीय तहिा रहेका खररद केन्रहरुले पालना गनुज पने खररद कायजववधध िस्यौदा तयार गनज
सहयोग गने;

९)

अन्य खररद केन्रहरुबाट अद्यावधधक प्रततवेदन मलन सिन्वय गने र प्रगतत प्रततवेदन र
लेखापरीिणका लाधग आवश्यक अमिलेख र अन्य कागजातहरू सुरक्षित राख्ने;

१०)

आयोजनासंग सम्बजन्धत लेखा र खररद कक्रयाकलापहरुको उपलजब्ध प्रततवेदन तयार गने;

११)

स्वीकृत खररद योजना अनुसार कायजन्वयन िएको आयोजनाको खररदको उपलजब्ध र ववद्यिान
अवस्थाको आवधधक प्रततवेदन तयार गने र राजरिय आयोजना तनदे िक र ववश्व बैंकलाई उपलब्ध
गराउने;

१२)

आयोजनाको खररद कक्रयाकलापसंग सम्बजन्धत कुनै गुनासो प्राप्त िएिा आयोजना व्यवस्थापन
इकाईलाई त्यस्ता गुनासो सम्बोधन गनज सहयोग गने;

१३)

राजरिय आयोजना तनदे िकद्वारा तोककएका अन्य खररदसम्बन्धी कक्रयाकलापहरुिा सहयोग गने ।

(ख) खररद ववशेषज्ञको न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यता र अनुिव
१)

व्यवस्थापन वा अन्य सम्बजन्धत ववषयिा न्यूनति स्नातक तह उवत्तणज िै सरकारी,
गैरसरकारी, कुटनीततक तनकाय तथा सोका आयोजना तथा अन्य संगदठत िेत्रिा सावजजतनक

२)

खररद वविेषज्ञ अथवा अधधकृतको पदिा रहेर कजम्तिा ५ वषजको कायज अनुिव िएको ।

नेपाल सरकार तथा ववश्व बैंकको नीतत, प्रकक्रयाहरु तथा कायजववधधसंग पररधचत एवि ् ववश्व
बैंक वा अन्य ववकास साझेदार(हरु)बाट आधथजक सहयोग प्राप्त आयोजनाका खररदसम्बन्धी
िेत्रिा कायज अनुिव िएका उम्िेदवारलाई प्राथमिकता ददइनेछ ।
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(आ) ववत्तीय व्यवस्थापन ववशेषज्ञ: आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा राजरिय आयोजना तनदेिक िातहत कायज
गने गरी तनयुतत ववत्तीय व्यवस्थापन वविेषज्ञले सिन्वय, तनररिण, र सिग्र प्रिावकारी ववत्तीय
व्यवस्थापनको लाधग प्राववधधक सहयोग उपलव्ध गराउनेछ । यसका अततररतत ववत्तीय
व्यवस्थापन वविेषज्ञले आयोजना व्यवस्थापन इकाई र स्थानीय तहहरुको ववत्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी
ििता अमिबद्
ृ धध गने कायजिा सहयोग गनेछ ।
(क)

ववत्तीय व्यवस्थापन ववशेषज्ञ काम, कतयव्य र जजभमेवारी
१)

आयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई सिन्वय, तनररिण, र सिग्र प्रिावकारी ववत्तीय
व्यवस्थापनका लाधग प्राववधधक सहयोग प्रदान गने;

२)

आयोजनाका सम्पण
ू ज कक्रयाकलापहरुका लाधग वावषजक बजेट तयार गनज सहयोग गने;

३)

आयोजनाको लेखापरीिण र ववत्तीय अनुगिनसंग सम्बजन्धत कक्रयाकलापहरुिा सहयोग गने;

४)

आयोजना अन्तगजत ततनवटै कम्पोनेन्टका तनकािा, खचजका लाधग िामसक, चौिामसक, अधज
वावषजक र बावषजक प्रततवेदन (आवश्यक अनुसार) र अन्य ववत्तीय वववरणहरू तयार गने;

५)

सबै िुततानीहरु नेपालको प्रचमलत कानुन र ववश्व बैंकको ववत्तीय सम्झौता बिोजजि रहेको
सुतनजश्चत गने; र यसका साथै सबै िुततानी ववश्व बैंकले स्वीकृत गरे बिोजजि रहेको
सुतनजश्चत गने;

६)

डेस्क सिीिा र स्थलगत भ्रिणबाट प्राप्त खोजका आधारिा सम्पूणज खचजको ववत्तीय
अनग
ु िन प्रततवेदन तयार गने;

७)

ववश्व बैंकबाट स्वीकृत खातािा िएको कारोबारको प्रततवेदन (आवश्यकता अनुसार) तयार
गने; र सोही प्रततवेदन ववश्व बैंकिा पेि गने;

८)

आयोजना व्यवस्थापन इकाई र ववश्व बैंकलाई ववत्तीय वववरण र अमिलेखको सच
ू ी
(आवश्यकता अनुसार) तयार गने र पेि गने;

९)

आयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई ववत्तीय आयोजनाबाट संचामलत ववमिन्न कक्रयाकलापहरुका
ववत्तीय जोखखि न्यन
ू ीकरण गनजका लाधग आवश्यक नीतत, कायजयोजना र आन्तररक तनयन्त्रण
प्रणाली तनिाजण गनज सहयोग गने;

१०)

आयोजना व्यवस्थापन इकाई र स्थानीय तहिा आवश्यकता अनुसार अन्तररक तनयन्त्रण
प्रणाली लागू गनज सहयोग गने;

११)

आयोजना व्यवस्थापनको ववत्तीय व्यवस्थापनिा सघाउने र स्थानीय तहिा िएका खचजहरुको
अनुगिन गने;

१२)

ववत्तीय व्यवस्थापनका लाधग स्थानीय सरकारसंग सिन्वय गनज सहयोग गने;

१३)

आयोजनाबाट संचामलत ववमिन्न कक्रयाकलापहरुका लािग्राहीहरुलाई िुततानी गरे को ज्यालाको
ववस्तत
ृ प्रततवेदन तयार गनज आयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई सहयोग गने;

१४)

आयोजनाका ववमिन्न वस्तु र सेवाको खररदका लाधग खररद बबिेषज्ञले तयार गरेको
कागजातिा ववत्तीय बबिेषज्ञको रुपिा सल्लाह ददने;

१५)

राजरिय आयोजना तनदे िकको तनदेिन अनस
ु ार अन्य कुनै ववत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी
कक्रयाकलाप गने ।
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(ख)

ववत्तीय व्यवस्थापन ववशेषज्ञको न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यता र अनुिव

१)

चाटजडज एकाउजन्टङ्ग वा सम्बजन्धत िेत्रिा न्यन
ू ति स्नातकोत्तर उवत्तणज िई सरकारी, गैरसरकारी, कुटनीततक तनकाय तथा सोका आयोजना तथा अन्य संगदठत िेत्रिा सावजजतनक
ववत्तीय व्यवस्थापकको पदिा रही कजम्तिा १० वषजको कायज अनि
ु व िएको।

२)

नेपाल सरकार तथा ववश्व बैंकको नीतत, प्रकक्रयाहरु तथा कायजववधधसंग पररधचत एवि ् ववश्व
बैंक अन्य ववकास साझेदार(हरु)बाट आधथजक सहयोग प्राप्त आयोजनाका ववत्तीय
व्यवस्थापनसम्बन्धी िेत्रिा कायज अनुिव िएका उम्िेदवारलाई वविेष ग्राह्ययता ।

(आ) आयोजना अगिकृत: आयोजना व्यवस्थापन इकाईिा राजरिय आयोजना तनदेिक िातहत कायज गने गरी
तनयुतत आयोजना अधधकृतले योजना, अनुगिन, बजेट र किजचारी तनयुजतत लगायत आयोजनाको योजना,
व्यवस्थापन तथा िूल्याङ्कनका सबै िेत्रिा सहयोग गनेछ ।
(क)

आयोजना अगिकृत काम, कतयव्य र जजभमेवारी:
१)

आयोजनासम्बन्धी जजम्िेवारी
•

आयोजना व्यवस्थापन इकाई, आयोजना प्राववधधक समितत र आयोजना तनदे िक
समिततका लाधग बैठकको तयारी गने,

•
२)

आयोजनाको बजेट, किजचारी व्यवस्थापन लगायतका िेत्रिा सहयोग गने ।

आयोजनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी जजम्िेवारी
•

वस्तु तथा सेवाको खररदको लाधग कायजितज/वववरणको तनिाजण गरी खररद प्रकक्रयािा
सहयोग गने,

•

आयोजनाको तनयमित िौततक र आधथजक प्रततवेदन तयार गनजिा सहयोग गने,

•

आयोजनािा कायजरत किजचारी तथा पराििजदातालाई सहयोग उपलव्ध गराउने,

•

ववमिन्न बैठक सञ्चालनको लाधग आवश्यक पने सन्दिज सािाग्री तथा
प्रस्तुतीकरणहरु तयार गने र बैठकको तनणजय प्रततवेदन तयार गने,

३)

अनुगिन र िूल्याङ्कनसम्बन्धी जजम्िेवारी
•

आयोजनाको तनयमित तथा आवधधक अनुगिन तथा िूल्याङ्कनका लाधग सहयोग
गने ।

४)

आधथजक जजम्िेवारी
•

आयोजनाको तनयमित तथा आवधधक अनुगिन तथा िूल्याङ्कनका लाधग सहयोग
गने ।

५)

आधथजक जजम्िेवारी
•

आयोजना व्यवस्थापन इकाई, आयोजना प्राववधधक समितत र आयोजना तनदे िक
समिततको बैठकको एजेन्डा र तनणजय संकलन गरेर अमिलेख गने;

•

दस्तावेजजकरणको व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गने तथा फलो-अप प्रगतत
प्रततवेदनका िस्यौदा तयार गने;
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•

आयोजना व्यवस्थापन इकाई, आयोजना प्राववधधक समितत र आयोजना तनदे िक
समिततिा छलफल िएका आयोजनाको योजना, कायजववधध, कायाजन्वयन र अनुगिन
कक्रयाकलापहरुको सम्बजन्धत दस्तावेजलाई व्यवजस्थत गने,

•

राजरिय आयोजना तनदे िकद्वारा तोककएका अन्य कुनै आयोजना कायाजन्वयन
सम्बन्धी कक्रयाकलापहरुिा सहयोग गने ।

(ख)

आयोजना अगिकृतको न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यता र अनुिव
१)

व्यवस्थापन वा सम्बजन्धत ववषयिा स्नातक तह उवत्तणज गरी आयोजना
व्यवस्थापनसम्बन्धी ववषयिा ५ वषजको कायज अनुिव िएको।

२)

नेपाल सरकार तथा ववश्व बैंकको नीतत, प्रकक्रयाहरु तथा कायजववधधसंग पररधचत एवि ्
ववश्व बैंक अन्य ववकास साझेदार(हरु)को आधथजक सहयोगिा सञ्चामलत आयोजनािा
खररद, प्रिासन तथा आयोजना व्यवस्थापनिा अनि
ु व वा तामलि प्राप्त गरे का
उम्िेदवारलाई वविेष ग्राह्यता ददइने छ ।

३)

आयोजना अधधकृतिा देहायका सीपहरु हुनु पनेछ:
•

आयोजनाका उद्दे श्य र पररणाि प्राजप्तका लाधग टोलीको सदस्यको रुपिा काि
गनज सतने सििता िएको,

•

प्रववधधको प्रयोग तथा नयाुँ सीप मसतन सतने,

•

मलखखत र िौखखक रूपिा सञ्चार तथा प्रस्तत
ु ी गने उत्कृरट ििता रहेको,

•

स्परट रुपिा ववचार र खोजी व्यतत गनज सतने,

•

उत्कृरट संगठतनक र व्यवस्थापन ििता िएको ।
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अनुसूची ३
(दफा १६ को उपदफा (२) सुँग सम्बजन्धत )

कमयचारीहरुको काययवववरण
स्थानीय तहिा सञ्चालन िएको रोजगार सेवा केन्रिा कायजरत हुने आयोजनाका किजचारीहरुको कायजवववरण,
योग्यता र अनुिव देहाय अनुसार हुनछ
े :-

(अ) रोजगार अगिकृत/रोजगार सहायक: आयोजनाले प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रिको छै टौं तहको रोजगार
संयोजक िएको स्थानीय तहिा छै टौं तह सरहको रोजगार अधधकृत र पाचौं तहको रोजगार संयोजक

रहेको स्थानीय तहिा पाचौं तह सरहको रोजगार सहायकको छनौट तथा तनयजु तत सम्बजन्धत स्थानीय
तहिाफजत गनेछ ।
(क) रोजगार अगिकृत/रोजगार सहायक काम, कतयव्य र जजभमेवारी:
(क)
(ख)

सञ्चार, पहुुँच र सच
ू ना प्रवाहको लाधग सािाजजक पररचालन गने,

बेरोजगार तथा रोजगारी तथा स्वरोजगारी त्याङ्क संकलन तथा अध्यावधधक गने ,

(ग)

व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा त्यांक प्रववरटी एवि ् आवश्यकता अनस
ु ार फलोअप गने,

(घ)

रोजगारी तथा स्वरोजगारीिा बेरोजगार व्यजततहरुलाई संलग्न गराउन आवश्यक सहजजकरण गने ,

(ङ)

रोजगार ववतनिय सेवाको सञ्चालन गने गराउने,

(च)

स्थानीय स्तरिा सञ्चालन िएको आयोजनाको कक्रयाकलापहरुको गुणस्तर पररिण तथा
आवश्कयकता अनस
ु ार गुणस्तर सुधारको लाधग मसफाररस गने,

(छ)

आयोजना तथा कायजक्रििा प्राप्त गन
ु ासोको व्यवस्थापन गने,

(ज)

रोजगार सेवा केन्रिा आयोजनाको प्रिासतनक कायजहरु गने ।

यस आयोजनाको रोजगार प्रवद्जधन सेवाका सन्दिजिा तनजको जजम्िेवारी दे हाय अनस
ु ारको हुनेछ ।
(झ)

रोजगार सेवाको प्रवद्जधनका लाधग प्राप्त आवेदनका त्याङ्कलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा
प्रववजरट गने ।

(ञ)

रोजगारी ववतनिय सेवाको लाधग लािग्राहीको प्रोफाइमलंग गने तथा सम्िाव्य रोजगारीका अवसरिा
तनयुजततका लाधग सहजजकरण गने,

(ट)

सीप ववकास तथा ििता अमिबद्
ृ धध, स्वरोजगार, सावजजतनक तथा तनजी िेत्रको रोजगार ववतनिय,
सुरक्षित आप्रवासन लगायतको रोजगार प्रवद्जधनकारी सेवा तथा अवसरको नतिांकनका लाधग
दे हायका कायजहरु गने:
•

सेवा तथा सुववधाको जानकारी संकलन, प्रसोधन, व्यवस्थापन तथा प्रवधजन गने,

•

तनयमित रुपिा स्थानीय रोजगारीका अवसर तथा सोको लाधग आवश्यक सीपको बारेिा
सूचना संकलन गनज तनजी तथा सरकारी रोजगारदातासंग तनयमित पराििज गने,

•
(ठ)

रोजगार सेवा केन्र िाफजत रोजगारीको खोजीिा रहेका व्यजततहरुलाई श्रि बजारको िागको
जानकारी उपलव्ध गराउने एवि ् पहुुँचका कक्रयाकलाप गने,

रोजगारीको खोजी गरे का व्यजततहरुलाई रोजगारी, स्वरोजगारी, सीप लगायतका ववषयिा पराििज ददने
तथा उपयुतत मसफाररस सेवा प्रदान गने,
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(ड)

प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि र आयोजनाका लाधग संचार, पहुुँच र सच
ू ना प्रवाहका कक्रयाकलाप
गने;

(ढ)

वडा िाफजत संकलन िएका बेरोजगार व्यजततहरुको आवेदन एवि ् रोजगार सेवा प्रवद्जधन कायजका
आवेदन संकलन गने, वववरण पूणज िएको सुतनजश्चत गने र सो निएको सम्बजन्धत वडा
कायाजलयिा पण
ज ाको लाधग पठाउने,
ु त

(ण)

लािग्राहीहरुलाई बैंक खाता खोल्न सहजजकरणका लाधग आवश्यक सिन्वयन गने,

(त)

आयोजनाको प्रिावकारी कायाजन्वयनका लाधग स्थानीय तहको आयोजनासंग सम्बजन्धत प्रिासकीय,
ववत्तीय, संरिण सम्बजन्ध कक्रयाकलापिा सहायता प्रदान गनज दे हायका कक्रयाकलाप गनुज पनेछ:
•

प्रधानिन्त्री रोजगार कायजक्रि र आयोजनाको कायाजन्वयनका लाधग आवश्यकता अनस
ु ार वस्तु
तथा सेवाको खररद गने;

•
(थ)

आयोजनाको संरिणका कक्रयाकलापहरु िएको सुतनजश्चत गने;

रोजगार संयोजक तथा प्रिुख प्रिासकीय अधधकृतको तनदे िनानुसार आयोजनासम्बन्धी अन्य
कायजहरु गने ।

(ख)

रोजगार अगिकृत/रोजगार सहायक न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यता र अनुिव
१)
२)

रोजगार अधधकृत पदको लाधग स्नातक तथा रोजगार सहायक पदको लाधग प्रववणता
प्रिाण पत्र तह वा सो सरहको िैक्षिक योग्यता िएको हुनु पनेछ,

रोजगार अधधकृत तथा रोजगार सहायक दव
ु ै पदको लाधग दे हायका सीप आवश्यक
पनेछ:
•

िाइक्रोसफ्ट अकफस सदहतको कम्प्यट
ु र प्रयोग गनज सतने,

•

ववमिन्न आवधधक प्रततवेदन तयार गनज सतने,

•

लेखा तथा ववत्तीय व्यवस्थापनको ज्ञान िएको,

•

आयोजनाको लक्ष्य र पररणाि हाुँमसल गनज दटििा काि गनज सतने,

•

प्रववधधको प्रयोग तथा नयाुँ सीप मसतन सतने

•

सािाजजक पररचालन तथा सोसम्बन्धी कक्रयाकलाप सञ्चालनको अनुिव
िएकालाई ग्राह्ययता ।

(आ) प्राववगिक सहायक: आयोजनाले प्रत्येक स्थानीय तहिा रोजगारीिल
ू क आयोजनाहरूको प्रिावकारी
सञ्चालनको लाधग प्राववधधक सहायकको छनौट तथा तनयुतती स्थानीय तह िाफजत गनेछ । प्राववधधक
सहायकले रोजगार संयोजक िाफजत प्रिुख प्रिासककय अधधकृत प्रतत जजम्िेवार रही दे हायका जजम्िेवारी
वहन गनेछ ।
(क)
१)

प्राववगिक सहायकका काम, कतयव्य र जजभमेवारी :
सावजजतनक रोजगार मसजजनाका लाधग रोजगार सेवा केन्र र रोजगार उपिोतता सिूहबीच सिन्वय
गने,

२)

हाजजरी तथा आयोजनािा िएको िौततक प्रगतत अनुसारको लािग्राहीको पाररश्रमिक वववरण
तयार गने ।
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यस आयोजनाका सम्बन्धिा प्राववधधक सहायकको जजम्िेवारीहरु दे हाय बिोजजि हुनेछ:
३)

सावजजतनक रोजगारी मसजजनाका लाधग स्थानीय तहलाई सहयोग गने,

४)

सावजजतनक पव
ज म्िाव्यता, सम्िाव्यता, डडजाइन,
ू ाजधार िाफजत रोजगारी मसजजनाका लाधग पूवस
ववस्तत
ृ लागत अनुिान र अजन्ति िूल्यांकन गने,

५)

आयोजनाको प्राववधधक अनग
ु िन तथा सप
ु रीवेिण गरी तोककएको गण
ु स्तर कायि गने,

६)

रोजगार आयोजना सञ्चालनका लाधग श्रमिक तथा रोजगार उपिोतता समिततलाई रोजगार
आयोजनाको प्राववधधक पििा अमििखु खकण प्रदान गने ।

७)

रोजगार आयोजनाको व्यवस्थापन र कायाजन्वयनिा स्थानीय तहलाई सहयोग गनज दे हायका
कक्रयाकलाप गने:
•

लािग्राही हाजजरी राख्न लगउने र ज्यालाको िुततानी बैङ्क िाफजत गनज सहजजकरण
गने,

•

वावषजक आधथजक योजना र बजेट तनिाजण प्रकक्रया, योजनाको सिीिा, तथा
रोजगारिल
ू क योजना छनौटिा सहयोग गने ।

•

आवश्यकता अनुसार रोजगार आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगिन गरी प्रततवेदन पेि
गने ।

८)

कायजगत तामलि तथा जीवन उपयोगी सीप ववकास तामलिको योजना, सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन गनज स्थानीय तहलाई सहयोग गनज दे हाय बिोजजिका जजम्िेवारी वहन गने:
•

कािको मिलमिलािा प्राप्त हुने तामलि र जीवन उपयोगी सीप ववकास
तामलिकताजलाई कािदार/प्रमििाथीहरुको संख्या, तामलि स्थल/केन्रको छनौट र
लािग्राही/प्रमििाथीहरुलाई तामलिको मितत र स्थानको जानकारी उपलव्ध गराउने

•

आयोजना व्यवस्थापन इकाई िाफजत सञ्चालन गररएको तामलिको गण
ु स्तर
तोककएको िापदण्ड बिोजजि िएको सुतनजश्चत गने;

•

रोजगार संयोजक र रोजगारी सहायकसंग सिन्वय गरेर प्रधानिन्त्री रोजगार
कायजक्रि – रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीिा लािग्राहीलाई ददएका कािको
मिलमिलािा प्राप्त हुने तामलि र जीवन उपयोगी सीप ववकास तामलिको जानकारी
अद्यावधधक गने ।

९)

रोजगार संयोजक र प्रिख
ु प्रिासककय अधधकृतले तोके बिोजजि आयोजनासंग सम्बजन्धत
अन्य कायज गने ।
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(ख)

प्राववगिक सहायकको न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यता र अनुिव
१)

मसमिल इजन्जतनयररङ्गिा प्रववणता प्रिाण पत्र तह वा ओिरमसयर वा डडप्लोिा तह
उवत्तणज िएको ।

२)

प्राववधधक सहायकिा देहायका न्यन
ू ति सीप तथा दिता आवश्यक पनेछ:
• आधारिूत कम्प्युटर सीप
• ववद्यिान पूवाजधारको तनिाजण र ििजत/स्तरोन्नतीका लाधग आयोजनाको लागत
अनुिान, सुपररवेिण र अजन्ति लागत वववरण तयार गनज सतने तथा ववश्लेषण
गनज सतने,
• आयोजनाको लक्ष्य र पररणाि हामसल गनज टोलीिा काि गने अनुिव िएको; र,
• उत्कृरट पारस्पररक सम्बन्धसम्बजन्ध सीप िएको ।

(इ)

युवा सहजकताय: आयोजनाले तोककए बिोजजिका स्थानीय तहिा "रोजगारीका लाधग तयार गने तलव" को
गठन र सोको सञ्चालन तथा वविेषत: रोजगारीिा संलग्न हुन चाहने िदहलालाई थप रोजगारिल
ू क
सीप तथा ििताको ववकास गरी श्रि बजारिा प्रवेि गराउने कक्रयाकलाप सञ्चालन गनज युवा

सहजकताजको तनयुजतत गररनेछ ।रोजगार संयोजकको िातहत रहने गरी पाचौं तहको किजचारी
सम्बजन्धत स्थानीय तहले दे हायको जजम्िेवारी वहन गने गरी तनयुतत गनेछ:
(क) युवा सहजकतायको काम, कतयव्य र जजभमेवारी:
१) िदहला लक्षित रोजगारीका लाधग तयार रोजगार तलबहरु (रोजगार तलब) गठन, सञ्चालन र
व्यवस्थापन एवि ् सो को पहुुँचसम्बन्धी कक्रयाकलाप संचालन गने,
२) तलबको लाधग सिूहको गठन गने तथा तलवको सदस्यता ववतरणिा सहजजकरण गने,
३) तलवको सिग्र व्यवस्थापन गने, गराउने,
४) स्थानीय तहहरु वा रोजगार संयोजकहरुले तोके बिोजजि आयोजनासंग सम्बजन्धत कायजहरुिा
सहयोग गने ।
(ख)

युवा सहजकतायको न्यूनतम शैक्षक्षक योग्यता र अनुिव
१)
२)

सािाजजक मििा, मििािास्त्र, िनोववज्ञान, सािाजजक सेवा वा सो सम्बन्धी ववषयिा
प्रववणता प्रिाणपत्र तह वा सो सरह उवत्तणज िएको हुनुपनेछ ।
युवा सहजकताजिा दे हायका न्यूनति सीप आवश्यक पनेछन ्:
•

सिूह पररचालन तथा व्यवस्थापन

•

नवप्रवतजन,

•

श्रि बजार तथा सोको लाधग आवश्यक पने सीप तथा ििताको सम्बन्धिा ज्ञान
िएको ।

•

प्रिावकारी सञ्चार तथा ििता अमिबद्
ृ धधका कक्रयाकलाप सञ्चालन गनज सतने,

•

दि पारस्पररक कौिल,

•

सिूहिा काि गने ििता
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•

ववववधता व्यवस्थापन

•

युवावस्थाका िदहलाको सािाजजक पररचालन एवि ् ििता अमिबद्
ृ धध गनज सतनेलाई
ग्राह्यता ।
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अनुसूची ४
(दफा ८२ को (२) र ८३ को उपदफा (२) सुँग सम्बजन्धत )

लेखाङ्कन प्रयोजनको लागग

कभपोनेन्ट

समूह

आयोजनाको कभपोनेन्ट‚ खचयको वगीकरण र नेपाल सरकारमा खचय लेखाङ्कन

क्रक्रयाकलाप

गनय स्वीकृत खचय शीषयकहरु

क्रक्रयाकलापहरु

बजेट खचय

सिंकेत
२ क

खचय शीषयक

सिंकेत
रोजगार सहायक, प्राववधधक

२२४१९

अन्य सेवा िल्
ु क

२११२१

पोिाक

सहायक र युवा सहजकताजका
अधधकृतको पाररश्रमिक
२ क

रोजगार सहायक, प्राववधधक
सहायक र युवा सहजकताजका का

कभपोनेन्ट १: रोजगार प्रबियन प्रणाली तथा सेवाहरूको सदृ
ु ढीकरण

पोिाक
२ क

पवज खचज

२११११

पाररश्रमिक किजचारी

२ क

स्थानीय ित्ता

२११३१

स्थानीय ित्ता

२ क

िहंगी ित्ता

२११३२

िहंगी ित्ता

२ क

कफल्ड ित्ता

२११३३

कफल्ड ित्ता

२ क

रोजगार सेवा केन्रको लाधग पानी

२२१११

पानी तथा बबजुली

२२११२

संचार िहसल
ु

२२२१२

इन्धन (कायाजलय प्रयोजन)

२२२१३

सवारी साधन ििजत खचज

२२२१४

बबिा तथा नवीकरण खचज

तथा बबजुली (IC)
२ क

रोजगार सेवा केन्र को लाधग
संचार िहसल
ु (IC)

१

आयोजना व्यवस्थापन इकाईको
प्रयोजनको लाधग इन्धन (IC)

१

आयोजना व्यवस्थापन इकाईको
लाधग सवारी साधन ििजत खचज
(IC)

१

आयोजना व्यवस्थापन इकाईको
लाधग सवारी साधन बबिा िुल्क
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कभपोनेन्ट

समूह

क्रक्रयाकलाप

क्रक्रयाकलापहरु

बजेट खचय

सिंकेत
२ क

खचय शीषयक

सिंकेत
िेमसनरी तथा औजार ििजत

२२२२१

सम्िार तथा संचालन खचज –

िेमसनरी तथा औजार ििजत
सम्िार तथा संचालन खचज

कम्प्युटर, फोटोकपी िेमसन
२ क

सूचना प्रणालीका उपकरणको

२२२९१

सम्िार खचज
२ क

तथा सम्िार खचज

अन्य सम्पवत्तहरुको संचालन तथा

२२२९१

सम्िार खचज

२ क

अन्य सम्पवत्तहरुको संचालन

अन्य सम्पवत्तहरुको संचालन
तथा सम्िार खचज

िसलन्द तथा अन्य सुल्कहरु

२२३११

िसलन्द तथा कायाजलय खचज

२२४११

सेवा र पराििज खचज

२२४१२

सूचना प्रणाली तथा

तथा कमिसन (IC)
१

पराििज सेवा (ववत्तीय बबज्ञ,
खररद बबज्ञ, सफ्टवेयरिा सध
ु ार /
अपग्रेड तथा अन्य सेवाहरु)

२ क

सूचना प्रणालीको संचालन खचज

सफ्टवेयर संचालन खचज
२ क

रोजगार सेवा केन्रका किजचारीका

२२६१२

भ्रिण खचज

(IC) लाधग भ्रिण खचज
२ क

आतत्य तथा कायाजलय सरु िा
(IC)

२२७११

ववववध खचज

२ क

रोजगार सेवा केन्र कायाजलयको

२८१४२

घर िाडा

३११२३

फतनजचर तथा कफतचसज

(IC) लाधग िाडा
२ क

रोजगार सेवा केन्र को लाधग
फतनजचर

१

आयोजना व्यवस्थापन इकाईको

३११२१

सवारी साधन

लाधग सवारी साधन
१

िेमसनरी तथा औजार (ल्यापटप,
डेस्कटप कम्प्युटरहरु, राउटरहरु,
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३११२२

िेमसनरी तथा औजार

कभपोनेन्ट

समूह

क्रक्रयाकलाप

क्रक्रयाकलापहरु

बजेट खचय

सिंकेत

खचय शीषयक

सिंकेत
पावर ब्याकअप) (आयोजना
व्यवस्थापन इकाई)

२ क

िेमसनरी तथा औजार (ल्यापटप,

३११२२

िेमसनरी तथा औजार

३११३२

कम्प्युटर सफ्टवेयर तनिाजण

डेस्कटप कम्प्यट
ु रहरु, राउटरहरु,
पावर ब्याकअप) (स्थानीय तह)
२ क

सूचना प्रणालीको परररकरणको
लाधग हाडजवेयर तथा सफ्टवेयर

तथा खररद खचज एव अन्य
बौद्धधक सम्पवत्त प्राजप्त खचज

पररणाममा सि
ु ार ल्याउने

२ ख

समह
ू को श्रसमक बजार

कभपोनेन्ट २: सिंकतासन्न

सूचना तथा संचार अमियान

२ ख

२२५२२

कायजक्रि खचज

२२५२२

कायजक्रि खचज

२२५१२

सीप ववकास तथा जनचेतना

पाररश्रमिक
अस्थायी रोजगारीका लाधग सीप
ववकास तामलि कायजक्रि
सम्बजन्धत खचज
अमििुखीकरण, तामलि, र सािान्य
ििता ववकास कायजक्रिहरू

तामलि तथा गोरठी सम्बन्धी
खचज

तथा मल्
ू यािंकन र क्षमता ववकास

कभपोनेन्ट ३: आयोजना व्यवस्थापन, अनग
ु मन

१

ववववध खचजहरु, कािका लाधग

१

स्थानीय तहको प्रतततनधधहरूसुँग

२२५१२

अन्तकक्रजया / कायजिाला

सीप ववकास तथा जनचेतना
तामलि तथा गोरठी सम्बन्धी
खचज

१

स्थानीय तहिा सरोकारवालाहरु
द्वारा अनुगिन (स्पट चेक
सदहत)
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२२६११

अनुगिन, िुल्यांकन खचज

अनुसूची ५
(दफा १० को उपदफा (१) सुँग सम्बजन्धत )

आयोजनाको कोष प्रवाह चाटय
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अनुसूची ६
(दफा ८४ को उपदफा (१) सुँग सम्बजन्धत )

वगय १ को लागग व्ययको वववरण
कजाय #
िुततानी गरे को अवाधध मितत

देखख

आवेदन

सम्ि

#
वगय #

तनम्नमलखखत िुततानीहरु पुवजव्यापी ववततय अवधधिा खचज िएका छन ् (धचन्ह लगाउनुहोस ्)

छ

छै न

तनम्नमलखखत िुततानीहरु कजाजको अजन्ति ददन अतघ खचज िएका छन ् (धचन्ह लगाउनुहोस)्

छ

छै न

१

२

३

४

५

६

क्र. स.

सेवा प्रदायक/

व्ययको

पुवज तनररिण

करार

करारको िुरा

करार

#

र रकि

(पुवज तनररिण

(िूल र

चलानी

संिोधधत )

नम्बर

ववतरक / िुततानी
प्राप्त गनेको नाि /

संक्षिप्त
वववरण

(छ वा छै न)

करारिा ग्राहकको

७

८

सम्बन्ध #)

िुततानी
गररएको
मितत

९

१०

११

१२

१३

१४

आवेदनले

बैंक

ववत्तीय सहयोग

दाबी गरेको र

ववतनिय

कैकफयत

व्यहोने

द्वारा

प्रवाह गनजको

िुततानी

दर, यदद

बबजकको

ववत्तीय

लाधग योग्य

गरेको रकि

कुनै छ

रकि

सहयोग

व्यय रकि

(#११ संग

िने

(net

of retention)

प्राप्त

बराबर हुनु
पने)

%

यस व्ययको वववरणसंग सम्बजन्धत कागजातलाई.............िा राखखएको छ ।
कूल

तयार गनेको नाि :

आधधकाररक प्रतततनधध :

प्रत्येक वगजको लाधग बेग्लै फारि प्रयोग गनुज पने छ
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परृ ठ #

अनुसूची ७
(दफा ८४ को उपदफा (१) सुँग सम्बजन्धत )

वगय २ (क) को लागग व्ययको वववरण
कजाय #
िुततानी गरेको अवाधध मितत

दे खख

सम्ि

आवेदन #
वगय #

तनम्नमलखखत िुततानीहरु पुवव्ज यापी ववततय अवधधिा खचज िएका छन ् (धचन्ह लगाउनुहोस ्)

छ

छै न

तनम्नमलखखत िुततानीहरु कजाजको अजन्ति ददन अतघ खचज िएका छन ् (धचन्ह लगाउनुहोस ्)

छ

छै न

१

२

क्र. स

स्थानीय
तहको
नाि

३
संकेत
नम्बर
सदहत सरुवा
हुनुको

कारण

४

५

६

सािान,

व्ययको प्रततवेदन

हस्तान्तर

सेवा, तामलि

DFIL र

ण िएको

र पररचालन

आयोजना

रकि (कुल

िा लाग्ने

संचालन

र

लागत को

तनयिावली संग

संिोधधत)

वववरण

आधाररत( छ कक

७

८

िुततानी

िुतता

को

नी

संकेत

गररए

नम्बर

को कुल

र अवधध

रकि

छै न (छ/छै न)
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परृ ठ #

९

१०

११

१२

१३

१४

बैंक

स्थानीय

ववत्तीय

िुततानी

कैकफयत

दाबी

द्वारा

तह बाट

सहयोग

गररएको

गरे को

ववत्तीय

िुततानी

प्रवाह गनजको

मितत

रकि

सहयोग

गररएको

लाधग योग्य

(#११ संग

प्राप्त

रकि

व्यय रकि

बराबर

%

(छ/छै न)

हुनु पनज

यस व्ययको वववरणसंग सम्बजन्धत कागजातलाई.............िा राखखएको
छ ।

कुल
तयार गनेको नाि:

आधधकाररक प्रतततनधध:

प्रत्येक वगजको लाधग बेग्लै फारि प्रयोग गनजु पने छ
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अनुसूची ८
(दर्ा ८४ को उपदर्ा (१) सँग सभबजन्ित )

वगय २(ख) को लागग व्ययको वववरण
कजाय #

Annex 1.
िुततानी गरेको अवाधध मितत

दे खख

सम्ि

आवेदन #
वगय #

तनम्नमलखखत िुततानीहरु पुवव्ज यापी ववततय अवधधिा खचज िएका छन ् (धचन्ह लगाउनुहोस ्)

छ

छै न

तनम्नमलखखत िुततानीहरु कजाजको अजन्ति ददन अतघ खचज िएका छन ् (धचन्ह लगाउनुहोस ्)

छ

छै न

१

२

क्र. स

स्थानीय
तहको
नाि

३
संकेत नम्बर
सदहत सरुवा
हुनुको कारण

४

५

६

जम्िा

हस्तान्तरण

काि

िएको रकि

गरे को

प्रतत

(िुल र

ददन

ददनको

संिोधधत)

िुततानी
रकि

७

८

व्ययको

िुततानी

प्रततवेदन

गररएको

DFIL र

कुल

आयोजना

रकि

संचालन

(४.५

तनयिावली

संग

संग

बराबर

आधाररत(

हुनु पनज

छ कक छै न
(छ/छै न)
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परृ ठ #

९

१०

११

१२

१३

१४

बैंक

स्थानीय

ववत्तीय सहयोग

िुततानी

कैकफयत

दाबी

द्वारा

तह बाट

प्रवाह गनजको

गररएको

गरे को

ववत्तीय

िुततानी

लाधग योग्य व्यय

मितत

रकि

सहयोग

गररएको

रकि

प्राप्त

रकि

संग

%

(छ/छै न)

बराबर

(#११

हुनु पनज

यस व्ययको वववरणसंग सम्बजन्धत कागजातलाई.............िा
राखखएको छ ।

कुल
तयार गनेको नाि:

आधधकाररक प्रतततनधध:

प्रत्येक वगजको लाधग बेग्लै फारि प्रयोग गनुज पने छ
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अनुसूची ९
(दफा ९७ को (२) सुँग सम्बजन्धत)

मूल उद्दे श्यको नततजा मापन
सूचकको नाम

वववरण

तथ्याङ्क

श्रोत

ववगि

जजभमेवारी

सिंकलनको
समय
आयोजनाद्वारा

रोजगार सम्बन्धी सेवा प्राप्त

सहयोग प्राप्त गरेका

गनजका लाधग युवाहरुले

व्यजततहरु

रोजगार सेवा केन्रहरुिा दताज

(मलङ्ग

र उिेर

वावषजक

नेमिस

नेमिस

िन्त्रालय

एक पटक

िन्त्रालयको

िन्त्रालयको

िन्त्रालय

प्रिासतनक

प्रिासतनक

त्याङ्क

त्याङ्क

गनुजपने छ ।

सिूहका आधारिा)
जसले दताज गरे को
एक वषज मित्र
तामलि, अस्थायी
काि अथवा
रोजगारीको अवसर
प्राप्त गरे का छन
(संख्या र प्रततित)

सूचकले ती युवाहरुको
प्रततित (दताज िए िध्य)
जनाउुँ छ जसलाई दताज िएको
एक बषज मित्र रोजगार सेवा
प्रदान गररएको छ र जसले
ततनवटा सेवाहरु िध्ये कुनै
सेवा प्राप्त गरेको छ ।

त्यांकलाई मलङ्ग र
उिेरका आधारिा (नेपाल
सरकारको युवाको
पररिाषासंग मिल्ने गरी गनज
उिेर सिह
ू १६-४०, ४०+ युवा
सिूहलाई सिावेि) र प्राप्त
सेवाहरुको प्रकारद्वारा
वविाजजत गररएको छ ।
स्थावपत र

संचामलत रोजगार सेवा केन्र

संचालनिा िएका

िन्नाले तनम्न िध्य
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रोजगार सेवा

कजम्तिा पतन तीन कायज गनज

केन्रको संख्या

सिि िएको:
(१) ७५३ वटा स्थानीय तहका
रोजगारको खोजीिा रहेका र
बेरोजगारहरुलाई दताज,
प्रोफाइमलंग र पराििज ददन
सतने;
(२) मिफाररस सेवा प्रदान
गने;
(३) अस्थायी रोजगारका
प्रावधानलाई सिन्वय गनज
सतने;
(४) राजरिय रोजगार
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीिा
प्रववजरट गनज सतने र
त्यसबाट प्रततवेदन तयार
गनज सतने;
(५)पररवारको आय र
सािाजजक सहायता प्राप्तका
आधारिा न्यूनति आयको
योग्यता जाुँच्ने ।

आयोजनाका कूल

१९-४० वषजका व्यजतत ।

युवा लािग्राहीहरुको

लािग्राही िनेका रोजगार

प्रततित (प्रततित)

सेवा केन्रिा दताज िएका

वावषजक

व्यजततहरु हुन ् ।
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नेमिस

नेमिस

िन्त्रालय

अनुसूची १०
(दफा १०० सुँग सम्बजन्धत)

नततजाको मापन (Result Matrix)
आयोजनाको मूल उद्दे श्य

बबिेष गरी यव
ु ाहरुको रोजगार सेवा र श्रि बजारका नततजािा सध
ु ार ल्याउने ।
आयोजनाको मूल उद्दे श्य अनुसारका सच
ू कहरु
सूचकको नाम

सूचकमा

आिाररत
सोििनाय

आिार तथ्याङ्क
(Baseline)

लक्ष्य (End Target)

बबिेष गरी युवाहरुको रोजगार सेवा र श्रि बजारका नततजािा सध
ु ार ल्याउने
आयोजनाद्वारा सहयोग प्राप्त गरे का
व्यजततहरु

(मलङ्ग र उिेर

सिूहका आधारिा) जसले दताज गरेको
एक वषज मित्र तामलि, अस्थायी काि

०.००

४०.००

०.००

७५३.००

०.००

६०.००

अथवा रोजगारको अवसर पाएको
(प्रततित)

स्थावपत र पररचामलत िएका रोजगार
सेवा केन्रको संख्या (संख्या)
आयोजनाको कूल युवा लािग्राही
(प्रततित)

कभपोनेन्टका आिारमा मध्यवती नततजा सच
ू कहरु
सूचकको नाम

सच
ू कमा

आिाररत
सोििनाय

आिार तथ्याङ्क
(Baseline)

लक्ष्य(End Target)

कभपोनेन्ट १ रोजगार प्रवियन प्रणाली र सेवाहरुको सुदृढीकरण

लैधगंक संवेदनिीलता ववस्तार अमियान
सन्चालन िएका स्थानीय तह (संख्या)
रोजगार सेवा केन्रका किजचारीहरुले

केन्रका कायजहरु प्रदान गनज तामलि प्राप्त
गरे का स्थानीय तह (संख्या)

०.००

७५३.००

०.००

७५३.००
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रोजगारी पोटजल सिेतको
राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना

राजरिय रोजगार

राजरिय रोजगार

(NEMIS) को अस्थायी

प्रणालीको ववकास र

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

प्रणाली (NEMIS) स्थावपत र पररचामलत
(ववषयवस्तु)

रोजगार िापक तनिाजणको
क्रििा

व्यवस्थापन सूचना
संचालन

कभपोनेन्ट २: जोखखमपूणय अवस्थामा रहेका (Vulnerable) समुहको श्रम बजार नततजामा सि
ु ार ल्याउने
अस्थायी रोजगार कायजक्रिद्वारा मसजजना
गरे का रोजगारीका ददनहरुको संख्या
(हजारिा)

कािस्थलिा आधाररत तामलि तथा

जीवन उपयोगी सीप ववकास तामलि
प्राप्त गने लािग्राही (संख्या)

०.००

१०,०००.००

०.००

५९,५००.००

०.००

७५३.००

०.००

१००,०००.००

०.००

६०,०००.००

अस्थायी रोजगार कायजक्रिको

व्यवस्थापन र कायाजन्वयनको तामलि
प्राप्त गरे का स्थानीय तहको संख्या
(संख्या)

सािाजजक सरु िा कायजक्रिका लािग्राही
(CRI, संख्या)

सािाजजक सरु िा कायजक्रिका लािग्राहीिदहला (CRI, संख्या)

कभपोनेन्ट ३. आयोजनाको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यािंकन र क्षमता ववकास
सूचकमा

सच
ू कको नाम

आिाररत
सोििनाय

आयोजनाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी दताज
गररएका गुनासोहरुको
(प्रततित)

सम्बोधन

रोजगार सेवा प्राप्त गरेका आयोजनाका
सन्तरु ट लािग्राहीहरु

(मलङ्गका आधारिा प्रततित)

आिार तथ्याङ्क
(Baseline)

लक्ष्य (End Target)

०.००

८०.००

०.००

८०.००
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नक्शािंकन गनुय पने सच
ू कहरु

आिार तथ्याङ्क (Baseline)

आयोजनाको िल
ू उद्दे श्यको सूचक
लािग्राहीहरुको संख्या (पररिावषत गनज
बाुँकी िएको) (संख्या)
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अजन्तम लक्ष्य (End Target)

अनुसूची ११
(दफा १०० सुँग सम्बजन्धत)

अनग
ु मन तथा मल्
ू याङ्कन योजना तथा मध्यवद्गिक नततजा सच
ू क
सूचकको नाम

वववरण

तथ्याङ्क

श्रोत

ववगि

िन्त्रालयको

िन्त्रालयको

प्रिासतनक

प्रिासतनक

त्याङ्क

त्याङ्क

िन्त्रालयको

िन्त्रालयको

प्रिासतनक

प्रिासतनक

त्याङ्क

त्याङ्क

िन्त्रालयको

िन्त्रालयको

प्रिासतनक

प्रिासतनक

त्याङ्क

त्याङ्क

िन्त्रालयको

िन्त्रालयको

प्रिासतनक

प्रिासतनक

त्याङ्क

त्याङ्क

जजभमेवारी

सिंकलनको
समय
स्थापना िई सञ्चालनिा
रहेका रोजगार
सेवा केन्रको
संख्या

वावषजक

स्थानीय तह िातहर रहेका
रोजगार सेवा केन्रको
सस्थागत र िौततक

िन्त्रालय

पूवाजधारहरू सुदृढ गरी
संचालनिा ल्याउने ।

आयोजनािा दताज िएको
एक वषज मित्रिा तामलि
मलने र रोजगारीिा
संलग्न हुने व्यजततको

संख्या र प्रततित (मलङ्ग

वावषजक

स्थानीय तहिा सूधचकृत

बेरोजगार ब्यजततहरूिध्ये
आयोजनाबाट लाि प्राप्त

िन्त्रालय

गनेहरूको वववरण ।

र उिेरका आधारिा फरक
फरक सिूह)
आयोजनाका लािग्राही
िध्ये अठार दे खख चामलस
वषज उिेरका युवाको
प्रततित,
लैधगंक संवेदनिीलता
ववस्तार अमियान
सन्चोालन िएका स्थानीय
तहहरूको संख्या

वावषजक

आयोजनाबाट लाि प्राप्त

गनेहरूिध्ये युवा सिूहको
प्रतततनधधत्वको अवस्थाको

िन्त्रालय

वववरण ।

वावषजक

लैंधगक सवेदनिील ववस्तार
कायजकिले वविेष गरी

िदहलाहरुको लाधग श्रि

बजारको पहुुँचको जानकारी
प्रदान गने ववषयहरु पदजछन
।
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िन्त्रालय

स्थानीय तहको संख्या

सूचकले प्रारजम्िक तामलि र

जसिा रोजगार सेवा

वावषजक

िन्त्रालयको

िन्त्रालयको

पुनताजजगी तामलिका साथै

प्रिासतनक

प्रिासतनक

केन्रका किजचारीहरुले

थप िोड्युलको ववकास र

त्याङ्क

त्याङ्क

केन्रका कायजहरु प्रदान

सहायता कायजक्रिहरुसंग

गनज तामलि प्राप्त गरेका

सम्बजन्धत तामलि पतन

छन ् (संख्या)

पदजछन । अस्थायी

नेमिस

नेमिस

िन्त्रालय

रोजगारसम्बन्धी सिन्वय
तामलि पतन यसमित्र पदजछन
। रोजगार सेवा केन्रका
किजचारी िन्नाले सरकारी र
आयोजना दव
ु ै तफजबाट
तनयुतत िएका किजचारीलाई
जनाउुँ छ ।
राजरिय रोजगार

स्थावपत र सन्चामलत

वावषजक

व्यवस्थापन सच
ू ना

राजरिय रोजगार व्यवस्थापन

प्रणाली स्थापना र

सूचना प्रणालीले

सन्चालन

प्रयोगकताजलाई तनम्न कायजका
लाधग सिि बनाउछ: (१)
बेरोजगार र रोजगारका
खोजीिा रहेका व्यजततहरुको
दताज, मसफाररस, काििा
खटाउने र दताज िएको हरे क
व्यजततको उपलजब्धसम्बन्धी
जानकारी मलने;
(२)उपलब्ध रोजगारका
अवसरहरु र सहायता
सेवाहरुको एकीकृत
त्यांकिा पहुुँच प्राप्त गनज;
(३) अस्थायी रोजगार

कक्रयाकलापको ियाक गनज;
(४) प्रधानिन्त्री रोजगार
कायजक्रिको प्रगततको
अनुगिन गनज; (५) अरु
सम्बजन्धत श्रोतबाट एकीकृत
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िन्त्रालय

जानकारी प्राप्त गनज; र (६)
गुनासोको अनुगिन गनज ।
यसका साथै राजरिय रोजगार
व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली
सम्बन्धी
त्यांकहरुसंग

Interactive

हुनेछन, जस्तै सािाजजक
सरु िा ित्ताको डेटाबेस र
ववमिन्न िेत्र र श्रोतको
एकीकृत जानकारीलाई
सिावेि गरी ववद्युतीय
िाध्यिबाट रोजगार सेवा
िंच तनिाजण गनेछ ।
अस्थायी रोजगार

आयोजना

कायजक्रिद्वारा मसजजना

कायजववधधसंग

गररएको रोजगारी

स्थानीय

तहद्वारा

मसजजना

ददनहरुको संख्या

गररएको

अस्थायी

रोजगार

प्राप्त

संचालन
आबद्ध

गरे को

ददनहरु,

वावषजक

नेमिस

नेमिस

िन्त्रालय

वावषजक

नेमिस

नेमिस

िन्त्रालय

िइ

रोजगारीको

जसको

लाधग

आयोजना

अन्तगजत

नगद पाररश्रमिक

उपलब्ध

गराईएको छ ।
कायजस्थलिा आधाररत

कािको

तामलि तथा जीवन

हुने

उपयोगी सीप ववकास

मिलमिलािा प्राप्त

तामलि

तथा

जीवन

उपयोगी सीप ववकास तामलि

तामलि पुरा गने

िन्नाले

अस्थायी

लािग्राहीहरुको संख्या

लाभ्राहीहरुलाई प्रदान गररने
सम्बजन्धत

रोजगार

पेिा

र

व्यवसायिा काि गदै प्राप्त
हुने तामलि र जीवन उपयोगी
सीप ववकास तामलि जस्तै
व्यजततगत

कौिल,

तनिाजण, सिुहिा

सिूह

आधाररत
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बचत

कायजववधध,

र

िनोवैज्ञातनक तथा सािाजजक
सहायता/सल्लाह,

सुझावहरु

हुन ्

उनीहरुको

जसले

उत्पादकत्व

र

िववरयका

रोजगारका अवसरहरू हामसल
गने

िितािा

सुधार

ल्याउनेछ।त्यांकलाई मलङ्ग
र युवा
उिेरका

सिूहका (१६-४० बषज
व्यजततका

रुपिा

पररिावषत) आधारिा

सिेत

खजण्डकृत गररने छ ।
अस्थायी रोजगार
कायजक्रिको व्यवस्थापन र
कायाजन्वयनको तामलि
प्राप्त स्थानीय तहको
संख्या

अस्थायी रोजगार र अस्थायी

वावषजक

रोजगार प्लस कायजक्रिहरुको

कायाजलयको

तनयमित

रे कडज

प्रततवेदन

नेमिस

तनयमित

िन्त्रालय

तनदे मिका कायाजन्वयन र

अनग
ु िन तामलि कजम्तिा
पतन एक जना किजचारीले
प्राप्त गरे को स्थानीय तह

सािाजजक सरु िा

वावषजक

(सेफगाडजस) कायजक्रिका

िन्त्रालय

प्रततवेदन

लािग्राहीहरु
सािाजजक सरु िा

वावषजक

नेमिस

(सेफगाडजस) कायजक्रिका

तनयमित

िन्त्रालय

प्रततवेदन

लािग्राहीहरु - िदहला
आयोजनाको सेवा

यस आयोजनाले राजरिय र

गररएका गुनासोहरु जुन

िाध्यिबाट (अनलाइन)

प्रवाहसम्बन्धी दताज

सेवा प्रवाहको तनधाजररत
िापदण्ड बिोजजि

सम्बोधन गररएको छ को
प्रततित

वावषजक

स्थानीय तहिा ववधुतीय
गुनासो व्यवस्थापन

प्रणालीलाई स्थापना गनेछ र
प्राप्त र सम्बोधधत

गुनासोहरुको प्रकृतत र

प्रकारिा प्रततवेदन तयार गने
छ। गुनासो कुनै पतन
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गुनासो

गुनासो

व्यवस्थापन

व्यवस्थापन

प्रणाली

प्रणाली

िन्त्रालय

आयोजनाको कम्पोनेन्टिा

आधाररत हुन
सतनेछ। सेवाको िापदण्डलाई
पतन पररिावषत गररनेछ ।
रोजगार सेवा प्राप्त

लािग्राही िूल्यांकनको

सन्तरु ट लािग्राहीहरुको

सबै प्रिख
ु कक्रयाकलापका

गरे का आयोजनाका
प्रततित

(मलङ्गका आधारिा )

नततजा जसिा आयोजनाको
लािग्राहीहरु सिावेि हुनछ
े न्
। लािग्राही िल्
ू यांकनले
सािाजजक र उिेर वगजलाई
प्रतततनधधत्व गनेछ ।
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आयोजनाको

लािग्राही

अवधधिा

सन्तुजरट

दई
ु पटक

सवेिण

सवेिण

िन्त्रालय

अनुसूची १२
(दफा १०१को उपदफा (२) सुँग सम्बजन्धत)

स्थानीय तहको अनुगमन
स्थानीय तहको नाम :

जजल्ला:

अनग
ु मनको समतत :

अनग
ु मन गने व्यजक्तको नाम :

क्र. म

जस्थतत

क्रक्रयाकलाप

योजना र बजेट
१

आयोजनाको सितज अनद
ु ान स्थानीय तहको बजेटिा सिावेि
िएको र स्थानीय सिाबाट स्वीकृत िएको/निएको

२

बजेट बबमिस्ठ कक्रयाकलापबाट सिधथजत िएको/निएको

३

बजेट खररद योजनाबाट पुजस्ट हुने/नहुने

४

संघीय सरकारबाट प्राप्त िएको सितज अनुदान स्थानीय
संगदठत कोषिा जम्िा िएको/निएको

बजेट हस्तान्तरण
५

आधथजक वषजको लाधग सितज अनुदान को पदहलो ककस्ता जजल्ला
कोष तथा लेखा तनयन्त्रक कायाजलयबाट तनधाजररत सियिा
स्थानीय तहको सजञ्चत कोषिा जम्िा गररएको छ कक छै न?
(कृपया हस्तान्तरण गरेको रकि र मितत उल्लेख गनजह
ु ोस ् ।)

६

सितज अनुदानको दोस्रो, तेस्रो र अजन्ति ककस्ता स्थानीय
तहको सजञ्चत कोषिा हस्तान्तरण गरेको रकि र मितत
उल्लेख गनुजहोस ् । यदद सियिा जम्िा िएको छै न िने
त्यसको कारण सोध्नुहोस ् ।

७

प्रिख
ु प्रिासककय अधधकृतले स्थनीय तहको अध्यिबाट

पररयोजना कायजन्वयन गने अनि
ु तत पत्र प्राप्त गरेको छ कक
छै न? िएिा कृपया मितत उल्लेख गनजह
ु ोस ् ।
बजेटको खचय
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कैक्रर्यत

८.

आयोजनाको कोषबाट िुततानी गनजलाई स्थानीय तहले SuTRA
को प्रयोग गरेको छ कक छै न? िुततानी कारोवार बबल
िरपाई लगायतका

आवश्यक कागजातबाट पुजस्ट िएको छ

कक छै न?
९.

अस्थायी रोजगारीिा आधाररत िुततानी वडा अध्यिबाट
प्रिाखणत र रोजगार सेवा केन्रबाट पठाइएको तनधाजररत
फारिको आधारिा गररएको छ? आयोजनाको कोषबाट
िुततानी गररएको सबै कारोवारिा रोजगार सेवा केन्रका
किजचारीबाट मसफाररस छ कक छै न? यदद छै न िने अन्तरहरु
उल्लेख गनुज होस ् ।

१०

िामसक रुपिा लािग्राहीको पाररश्रमिक व्यजततगत बैंकको
खाताबाट िुततानी गररन्छ कक गदै न? यदद गछज िने कृपया
बैंक को नाि र ित
ु तानी गररएको रकि उल्लेख गनजह
ु ोस ् ।

११.

के िुततानी चेक िाफजत वा नगदिा गररएको छ? त्यसको
कारण पतन उल्लेख गनुजहोस ् ।
यदद िुततानी बैंक खाताबाट िएको छै न िने िुततानीको
प्रिाण वडासंग छ कक छै न र रोजगार सेवा केन्रको प्रतततनधध
सािी बसेको छ कक छै न?

१२.

प्रिुख प्रिासकीय अधधकृतको स्वीकृततको लाधग पेि गनुज अतघ
कायजिा आधाररत पाररश्रमिक ित
ु तानीको वववरण राजरिय

रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीिा प्रववजरट गरी प्रिाखणत
गररएको छ । छै न?
१३

आयोजनाका लािग्राही

स्वीकृत दताज िएको सच
ू ीबाट हो कक

हैन?
यदद होइन िने त्यसको कारण पतन सोध्नुहोस ् ।
१४

पाररश्रमिक बाहेकका अन्य सबै िुततानी बैंक चेक िाफजत
िएको छ कक छै न?

१५

कृपया आयोजनाको कोष र लागतबाट स्थानीय तहिा
संचामलत आयोजनाको नाि उल्लेख गनुजहोस ् ।
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आयोजनाको संख्या:
अनुिातनत लागत:
प्रततददन कायजरत व्यजततको संख्या:
प्रततददनको ज्यालाको दर:
कूल व्यय:
प्रत्येक आयोजनाको लाधग अन्य सच
ू क थप्न सतनु हुन्छ:
१६

आयोजना स्थानीय सिाको स्वीकृत सच
ू ीबाट मलएको छ। यदद
छै न िने त्यसको कारण पतन सोध्नुहोस ् ।

१७

आधथजक बषजको आयोजनाको लाधग ववतनयोजजत बजेट:
िएको यथाथज खचज:

आन्तररक तनयन्रण
१८

खररद कारवाही खररद इकाईबाट गररएको र खररदको योजना
तयार गरी सो बिोजजि गरे को छ कक छै न?

१९

रोजगार सेवा केन्रका किजचारी

पदपूततजको जस्थतत उल्लेख

गनुजहोस ् र रोजगार सेवा केन्रका किजचारीहरुलाई कािको
वववरण उपलब्ध गराईएको र त्यसको पण
ू जरुपले पालना
गररएको छ कक छै न?
२०

आयोजना स्थानीय तहबाट अनुगिन गररएको छ कक छै न?
यदद छ िने अनुगिनको प्रततवेदनिा ददएका िुख्य िुख्य
सुझावहरू र ततनको कायाजन्वयनका लाधग गररएका कायजहरू
उल्लेख गनुजहोस ् ।

२१

आयोजनाको सम्पतत ववधधवत रुपिा जजन्सी खातािा
आम्दानी बाधधएको छ कक छै न र आयोजनाको ववत्तीय
लगानीिा खररद िएको ितनएको छ कक छै न?

२२

आयोजनाको सम्पवत्त अयोजनाको प्रयोजनिा प्रयोग गररएको
छ कक छै न?
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२३

सम्पवत्तको िौततक परीिण र प्रिाणीकरण गररएको छ कक
छै न? जजन्सी तनरीिण प्रततवेदनको कायाजन्वयन िएको छै न
िने ? उल्लेख गनुजहोस ् ।

२४

प्रिख
ु प्रिासककय अधधकृत/ प्राववधधक किजचारी/रोजगार सेवा
केन्रका किजचारीबाट आयोजना अनुगिन िएको छ कक छै न?
यदद छ िने
आयोजनाको नाि :
अनुगिन गररएको ददनिा कायजरत व्यजतत:
अनुगिन गरे को मितत:
अनुगिन गने व्यजतत:
िुख्य िुख्य सुझावहरू ततनको कायाजन्वयनका लाधग गररएका
कायजहरू :

२५

राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली, खातािा रहेको
िुततानी वववरण र अनुगिन प्रततवेदनिा रहेको जानकारी
प्रिाखणत गरेको छ कक छै न?
यदद छै न िने कारणसदहत मिन्नता उल्लेख गनुजहोस ्:

आन्तररक र बाह्य लेखा पररक्षण
२६

आन्तररक लेखा पररिण प्रततवेदनको मितत:
लेखा पररिणसम्बन्धी वेरुजूको संख्या:
रकि:
लेखा पररिण प्रततवेदनिा सिावेि िुख्य वेरुजक
ू ो प्रकृतत:
लेखा पररिण प्रततवेदनिा प्रततकक्रया ददएको मितत:
सियिा वेरुजु फर्छयौट गरे को िएको छ।छै न िने, त्यसको
कारण:

२७

बाह्य लेखा पररिण प्रततवेदनको मितत:
लेखा पररिण प्रततवेदनिा वेरुजुको संख्या:
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रकि:
लेखा पररिण प्रततवेदनिा उल्लेखखत िूख्य िूख्य वेरुजुको
प्रकृतत:
लेखा पररिण वेरुजु फर्छजयौट गररएको दफा संख्या:
लेखा पररिण प्रततवेदनिा प्रततकक्रया ददएको मितत:
सियिा वेरुजु फर्छजयौट िएको छै न िने, त्यसको कारण:
२८

आयोजनाको आयोजना व्यवस्थापन इकाईले
अनुगिन/सुतनजश्चतताको सिीिा गरेको छ कक छै न?
यदद छ िने,
अनुगिन/सुतनजश्चतताको सिीिा गरेको मितत:
िुख्य सुझाव
अनुगिन/सुतनजश्चतताको सिीिा प्रततवेदन िाधथ कायाजजन्वत
गररएको कायज:

२९

अनुगिन अधधकारीको आयोजना कायाजन्वयको लाधग सिग्र िुल्यांकन र सुझाव:
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अनुसुची १३
(दफा १०५ सुँग सम्बजन्धत)

सामाजजक जोखखम तथा प्रिावको मूल्याङ्कन
व्यजततगत, सािुदहक तथा सिाजले देखेका ववमिन्न जोखखिहरु र त्यसलाई सािना गनज तथा जोखखिको प्रततकुल
प्रिाव तनयन्त्रण गनज उनीहरुको ििता तनिाजण गनज िद्दत गनजु पनेछ । आयोजनाका गततववधधलाई ध्यानिा राख्दै
केदह सम्िाववत सािाजजक जोखखि र प्रिाव िु ्ल्यांकन तनम्न तामलकािा प्रस्तुत गररएको छ ।
गततववधध

सम्िाववत जोखखि

जोखखि न्यूनीकरण

कम्पोनेन्ट १
•

औपचाररक रुपिा सहिागी हुन सहकिी
सिथजन संयन्त्रको व्यवस्था एवं युवतीहरुको
लाधग िदहला रोजगार तलबहरुको स्थापना

सावजजतनक रोजगारीका

र सहजीकरण गने ।

सम्बन्धिा सच
ू नाको

•

अिाव

वप्रन्ट,रे डडयो,टे मलमिजन आदद ववमिन्न
िाध्यि, र स्थानीय िाषािा िापजmत –वडा
तहिा सावजजतनक सच
ू ना प्रसार प्रचार गने
।

रोजगार सेवा केन्रहरु

को

कायजनीततक पहुुँच र

पररचालन िाफजत जोखखिी

•

सावजजतनक रोजगारीका

रोजगार सेवा केन्रहरुको किजचारी, सािाजजक
पररचालनकताज र जानकारी प्रचारका लाधग

सम्बन्धिा अिाव

स्थानीय मिक्षित व्यजततबाट सहयोग मलने। ।

अवस्थाका सिह
ू हरुिा लक्षित
पहुुँच

•

िदहला, यूवा र अन्य सीिान्तकृत सिूहका
संगठनको ववमिरट जानकारीको स्थानीय

िदहला तथा सिूहहरुको
जोखखिी अवस्थाका

स्वयंसेवकहरु िपजmत प्रचार ।
•

स्थानीय िदहला, युवा र अन्य नागररक
सिाज संस्थाहरु- (CSOs_ सािद
ु ातयक

सिूहको बेरोजगारी
सम्वन्धी त्यांकको

संस्थाहरु(CBOs_, उपिोगकताज समिततहरुको

अिाव

पररचालन गरर जोखखिी अवस्थाका
सिूहहरुलाई मिक्षित गने ।
•
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मिन्न डाटाबेस मसजजना गने .

कम्पोनेन्ट

२
•

रोजगार सेवा केन्रहरु

द्घारा आपैm अथवा

स्थानीय िदहला, युवा, युवती, नागररक सिाज
रोजगार उपलब्धता

संस्थाहरु - CSOs_ सािुदातयक संस्थाहरु -

ज्ञानको अिाव

CBOs_ तथा अन्य स्थानीय तहका संसाधन
उपिोगकताजहरुद्धारा सम्िाववत लक्षित
लािग्राही हरुलाई जानकारी प्रदान गररने ।
•

िाररीक असििताको
सािुदातयक पूवाजधार ििजत

मलङ्ग, जात–जाततय र अपाङ्गता िएका व्यजतत
हरुलाई िेदिाव नगरी रोजगार सेवा केन्रद्घारा

कारण काि गनज असिि

स्थानीय तहसङ्ग सिन्वय गरे र उपयुतत
रोजगारी खोज्न सहजीकरण गररने ।

संिार तथा सम्पवत्त ििजत
सम्िार सम्बन्धी

•

रोजगारीका अवसरहरु,
सेवाहरुको प्रावधान र
लािग्राहीहरुको रोजगारीता ।

रोजगारीका लाधग आवश्यक सीप ववकास
गनज तामलि प्रदान गने ।

रोजगारीका लाधग उपयुतत

•

सीपको अिाव

िदहला र जोखखिी अवस्थाका सिूहका
लाधग आवश्यक पने व्यजततगत ववकास
कौिल तामलि ददने ।

•

पुरुष र िदहलालाई कायजस्थलिा गनुज पने

कायज स्थानिा लैंधगक

व्यवहार, आचार संदहता, यसको पालना र

दहंसाको सम्िावना

सम्िाववत पररणािहरुिा अमििख
ु ीकरण र
प्रमििण ददने।

जात–जाततय िेदिावको

•

सम्िावना

आयोजनािा आददवासी जनजाती र जोखखिी
अवस्थाका सिूहहरुलाई प्राथमिकता ददने।
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अनुसूची १४
(दफा ५५ (२) सुँग सम्बजन्धत)

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NEMIS) को ववकाससभबन्िी मागयगचरको
आयोजना व्यवस्थापन इकाईले रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीको (NEMIS) को ववकासका लाधग दे हाय
बिोजजिका कायजहरू चरणबद्ध रूपिा सम्पादन गनुज पनेछː
१) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको (NEMIS) व्यवसाय प्रकक्रया तनरीिणको
(Business Process Review - PBR) नतिांकनसम्बन्धी कायज गनेछ । व्यवसाय प्रकक्रया तनरीिणले रोजगार
व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली (NEMIS) को अपेक्षित कायजको सुरुदे खख अन्तसम्िको प्रकक्रया नतिांकनको व्याख्या
गनुजपने छ । यसले

गदाज आयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणालीको (NEMIS)

कायाजत्िक आवश्यकता पदहचान गनज िद्दत गनेछ । व्यवसाय प्रकक्रया तनरीिण (BPR) गनजका लाधग:
(क) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले सेवा प्रदायकका लाधग कायज िेत्रगत ितज ववकास गनजु पनेछ;
(ख) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले कायज िेत्रगत ितजका आधारिा सेवा प्रदायक(हरु)को सेवा मलनु पनेछ;
(ग) सेवा प्रदायकले व्यवसाय प्रकक्रया तनरीिणको (BPR) नतिांकन गनुज पनेछ जसलाई आयोजना
व्यवस्थापन इकाईले तनररिण गरी स्वीकृत गनुजपने छ ।
२) ववश्व बैंकबाट श्रि, रोजगार तथा सािाजजक सरु िा िन्त्रालयलाई प्रदान गदै आइरहेको चालू सहायताले
िन्त्रालयलाई राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NEMIS) को कायज िेत्रको पदहचान र एकीकरणका
लाधग सम्िाववत त्यांकको श्रोतको पदहचान गनज िद्दत गनेछ । कायाजत्िकताको पदहचान िाधथ (क) िा
उल्लेखखत गररए बिोजजि व्यवसाय प्रकक्रया तनरीिण (BPR) को पररणाि अनुरुप िेल खानु पनेछ । तल
१०.३ खण्डिा राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली (NEMIS) का लाधग केही न्यूनति अपेक्षित कायज
िेत्रहरू उल्लेख गररएको छ।
३) कायजिेत्रको पदहचान पश्चात

आयोजना व्यवस्थापन इकाईले राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली

(NEMIS) को ववकासका लाधग िागजधचत्रको ववकास गनुज पनेछ । यसका लाधग आयोजना व्यवस्थापन इकाईले
अन्य तनकायहरुसंग आवश्यक सिन्वय गनज सतनेछ वा यसका लाधग छुटै सेवा प्रदायक(हरु) छनौट गरी
काििा लगाउन सतनेछ । िागजधचत्रको ववकास र तनश्चय गनजका लाधग आयोजना व्यवस्थापन इकाई तथा
सेवा प्रदायक(हरु)ले तनम्न बिोजजिका प्रकक्रयाहरु पालना गनुज पनेछ:
(क) अजन्ति प्रयोगकताज (End User) र सच
ू कको प्रकार, ववश्लेषण र आवश्यक प्रततवेदनका साथै
बबषयवस्तुको वववरण र त्यसलाई उत्पादन गने

तररका (त्यांक िब्दकोि) र अजन्ति प्रयोगकताज

(End User) का त्यांङकको आवश्यकताको पदहचान गने ।
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(ख) राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको (NEMIS) अवधारणा बिोजजि उपलब्ध रोजगारीका
अवसर र सेवाहरु तथा अन्य त्यांक श्रोतको पदहचान र नतिांकन गने । यस नतिांकनले नेपालको
सूचना प्रववधध र संस्थागत त्यांक आदान प्रदान (sharing) गनुजपने

आवश्यकतालाई पतन सिावेि

गने;
(ग) अन्य रोजगारीसम्बन्धी त्यांकका श्रोतहरू (Database) पदहचान गने । राजरिय रोजगार व्यवस्थापन
सूचना प्रणालीले (NEMIS) ववमिन्न प्रणाली र श्रोतबाट प्राप्त जानकारीलाई एकीकरण, संश्लेषण र
प्रस्तुत गनेछ। आयोजना व्यवस्थापन इकाई/ सेवा प्रदायक(हरु)ले सिग्र रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना
प्रणाली (NEMIS) का लाधग आवश्यक जानकारीलाई ध्यानिा राखी नतिांकनको क्रििा पदहचान
गररएको सूचीको आधारिा अन्य रोजगार त्यांक श्रोतसंग सम्िाववत सम्बन्धहरु पदहचान गनुज पनेछ
। आयोजना व्यवस्थापन इकाईले वविलेषण र उपयोगका लाधग यी त्यांकको गण
ु स्तर सुतनजश्चत
गनुज पनेछ;
(घ) आयोजना व्यवस्थापन इकाईले राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली (NEMIS) र पदहचान
गररएको सम्बजन्धत रोजगार त्यांक श्रोतसंग अन्तरकायजत्िकताको(interoperability) ववश्लेषण गनुज
पनेछ। यस प्रकक्रयाले पदहचान गररएका हरे क डेटाबेससंगको

एकीकरणको

सम्िाव्यता र सिय

तामलकाको ववश्लेषण गनुज पनेछ;
(ङ)

त्यांकहरूिा रहेका ववद्यिान अन्तराल (Gap) को ववश्लेषण गरी आयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई
राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली (NEMIS) को संस्थागत र ििता ववश्लेषण सदहत
ववकासका लाधग सस
ु ूधचत गने;

(च) राजरिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NEMIS) को सिग्र िागजधचत्र तनजश्चत गने ।
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