
यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना 
(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) काययववगि, २०७९ 

 

 

 

 

 

 
 

 

नेपाल सरकार 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालय 

प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम 

गसिंहदरबार, काठमाडौँ 



 
यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ् चालन तथा व्यवस्थापन) 

काययववगि, २०७९ 
स्वीकृत गमगत: २०७९/०८/१८ 

 

प्रस्तावना :  देशगिर रोजगारीको अवसर गसजयना गरी उपलव्ि अवसरहरुमा लजक्षत वगयको पहुुँच अगिबवृि र 

रोजगार सेवा तथा सवुविाको ववस्तारबाट श्रम बजारमा सिुार ल्याउन े उद्देश्यका साथ ववश् व बैंङ्कको ऋण 
सहायतामा यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना सञ् चालन तथा व्यवस्थापन गनय वाञ् छनीय 
िएकोले, 

रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले ददएको अगिकार प्रयोग गरी मन्रालयले यो 
काययववगि बनाएको छ।  

पररच्छेद-१  

प्रारजम्िक 

 
१.  सिंजक्षप् त नाम र प्रारम्ि :  (१) यो काययववगिको नाम “यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना 

(सञ् चालन तथा व्यवस्थापन)  काययववगि, २०७९” रहेको छ।  

(२) यो काययववगि तरुुन्त प्रारम्ि िई आयोजना अवगििर लागू हनुेछ।  

२. पररिाषा :  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववगिमा,-  
 

(क) “आयोजना दस्तावेज” िन्नाले यवुा रोजगारीको लागग रुपान्तरण पहल आयोजना 
सञ् चालनका लागग नेपाल सरकार र ववश् व बैङ्कले गमगत २०७६/०८/११ मा 
स्वीकृत आयोजना दस्तावेजलाई सम्झन ुपछय। 

(ख) “आयोजना” िन्नाले यस काययववगि अनसुार ववश् व बैङ्कको ऋण सहायतामा सञ् चालन 
हनु ेयवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजनालाई सम्झन ुपछय।  

(ग) “इकाई” िन्नाले दफा १० बमोजजमको आयोजना व्यवस्थापन इकाई सम्झन ुपनेछ। 

(घ) “ऐन” िन्नाले रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, २०७५ सम्झन ुपछय।  

(ङ) “काययक्रम” िन्नाले प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम सम्झन ुपछय। 

(च) “गनयमावली” िन्नाले रोजगारीको हक सम्बन्िी गनयमावली, २०७५ लाई सम्झन ु
पछय।  



(छ) “गनदेशक सगमगत” िन्नाले दफा ८ बमोजजमको आयोजना गनदेशक सगमगत सम्झन ु
पछय।  

(ज) “गनदेजशका” िन्नाले प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम सञ् चालन गनदेजशका, २०७५ लाई 
सम्झन ुपछय।  

(झ) “प्राववगिक सगमगत” िन्नाले दफा ९ बमोजजमको आयोजना प्राववगिक सगमगत सम्झन ु
पछय।   

(ञ) “बेरोजगार व्यजि” िन्नाले रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा २ (ङ) 
ले पररिावषत गरेको व्यजिलाई सम्झन ुपछय। 

(ट) “मन्रालय” िन्नाले श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालय सम्झन ुपनेछ।  

(ठ) “यवुा” िन्नाले यस आयोजनाको कायायन्वयनमा सोह्र वषय उमेर परुा िई चागलस वषय 
परुा निएको उमेर समूहका मवहला, परुुष तथा तेस्रो गलङ्गी समेतलाइय सम्झन ुपछय।   

(ड) “राज् िय आयोजना गनदेशक” िन्नाले श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा 
मन्रालयका प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम हेने राज् िय काययक्रम गनदेशकलाई सम्झन ु
पछय।   

(ढ) “रोजगार आयोजना” िन्नाले यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना 
अन्तगयत छनौट िएका व्यजिहरुलाई एक आगथयक बषयमा १०० ददन सम्मको 
अस्थायी रोजगारी उपलब्ि गराउन स्थानीय तहले सञ् चालन गने आयोजना तथा 
ज्याला ििुानी हनुे सीप ववकास सवहतका वक्रयाकलापहरू सम्झन ुपछय। 

(ण) “रोजगार सिंयोजक” िन्नाले गनदेजशकाको दफा ४५ बमोजजम गनयिु कमयचारी सम्झन ु
पछय। 

(त) “रोजगार सेवा केन्र” िन्नाले रोजगारीको हक सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा १० 
अनसुार स्थानीय तहमा सञ् चालन िएका सेवा केन्रलाई सम्झन ुपछय। 

(थ) “रोजगारी” िन्नाले न्यूनतम रोजगारी लगायत काययस्थलमा आिाररत सीप ववकास 
तागलम र जीवन उपयोगी सीप ववकास तागलम सवहतको एक आगथयक वषयमा एक 
सय ददनको अस्थायी रोजगार अविीलाई सम्झन ुपछय। 

(द) “लजक्षत वगय” िन्नाले दफा ६ बमोजजमको लािग्राहीलाई सम्झन ुपछय। 

(ि) “ववकास साझेदार” िन्नाले यस आयोजना सञ् चालनका लागग ऋण सहायता उपलव्ि 
गराउने ववश् व बैङ्क समूहको अन्तरायविय ववकास सिंघलाई सम्झन ुपछय।  

(न) “ववत्तीय सम्झौता” िन्नाले नपेाल सरकार र ववश् व बैंङ्क वीच २०७६ मिंगसर ११ मा 
आयोजना कायायन्वयनका िएको ववत्तीय सम्झौतालाई सम्झन ुपछय। 



(प)  “सशतय अनदुान” िन्नाले अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा ९ 
बमोजजम यस आयोजना सञ् चालनका लागग प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा 
गनजश् चत गनयम र शतयहरु पालना गरी कायायन्वयन गनय उपलब्ि गराइएको अनदुान 
रकम सम्झन ुपछय। 

(फ)  “सेवा प्रदायक” िन्नाले सेवा प्रदान गने सरकारी, गैर-सरकारी, गनजी, अथवा 
सामदुावयक सिंस्था, फमय र व्यजि समेतलाई सम्झन ुपछय।   

(ब)  “स्थानीय तह” िन्नाले गाउुँपागलका वा नगरपागलका सम्झन ु पछय र सो शब्दले 
महानगरपागलका र उपमहानगरपागलका समेतलाई बझुाउछ। 

(ि)  “वातावरण तथा सामाजजक सिंरक्षण खाका” िन्नाले नपेाल सरकारद्वारा तयार गरी 
२०७६ जेठ १५ मा सावयजगनक गरी अिंगगकार गररएको वातावरणीय तथा सामाजजक 
व्यवस्थापन खाका लाई सम्झन ुपछय।   

 

पररच्छेद-२ 

आयोजनाको लक्ष्य,  उद्दशे्य र लजक्षत वगय 
 

३. आयोजनाको लक्ष्य : रोजगारीका अवसरहरुको गसजयना, सीप तथा क्षमता अगिबवृि र रोजगार सेवाको 
ववस्तार माफय त यवुाहरूको श्रम बजारको पररणाममा सिुार ल्याउन ुयो आयोजनाको लक्ष्य हनुेछ। 
स्पज् टकरण :  श्रम बजारको पररणाम िन्नाले श्रगमकको आयमा वृवि तथा लजक्षत वगयको 
जीवनयापनमा सिुारको अवस्थालाई जनाउनेछ।  

४. आयोजनाको उद्दशे्य : यस आयोजनाले प्रिानमन्री रोजगार काययक्रमसुँग आवि िइय देहाय बमोजजमको 
उद्देश्यहरु प्राप् त गनेछ :- 

(क) रोजगारीको सेवा, सवुविा र प्रणालीमा ववकास तथा ववस्तार गरी लजक्षत वगयको 
रोजगारीमा पहुुँच अगिवृवि गने, 

(ख) रोजगारीका अवसरहरुको गसजयना गने, 

(ग) रोजगार सेवाको प्रवियन माफय त बेरोजगारीको दरलाई न्यूनीकरण गने।   

५. आयोजनाका कम्पोनने्ट :  यस आयोजना अन्तगयत देहायका कम्पोनेन्टहरु रहनेछन :-  
           (क)   रोजगार प्रवियन प्रणाली र सेवाको सदुृढीकरण  

(१) रोजगारीको अवसरमा पहुुँच वृवि गने, 

(२) राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ववकास गने। 
(ख)    जोजखमपूणय अवस्थामा रहेका समूहका लागग श्रम बजारको उपलजब्िमा सिुार 



(२) सामदुावयक पूवायिारको ममयत सम्िार तथा स्तरोन्नगत र सावयजगनक सेवा 
प्रवाहमा अल्पकालीन रोजगारी गसजयना गने, 

(३) लािग्राहीको रोजगार-योग्य क्षमतामा सिुार गने। 

(ग) आयोजना व्यवस्थापन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र क्षमता अगिबवृि : आयोजना 
कायायन्वयनका लागग व्यवस्थापकीय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र सिंस्थागत क्षमता 
अगिबवृि गने। 

(घ) ववशषे अवस्था : महामारीजन्य तथा अन्य आपतकालीन अवस्थामा आवश्यक 
रोजगारमूलक वक्रयाकलाप गने।   

६. लािग्राही : (१) रोजगार सेवा केन्रमा सूचीकृत लािग्राही यस आयोजनाको लजक्षत वगय हनुेछन।्  

(२) रोजगार सेवा केन्रले लजक्षत वगयको छनौट गदाय देहाय बमोजजमका समूहलाई 
प्राथगमकता ददन ुपनेछ :- 

   (क)   १८-४० वषयका उमेर समूहबाट ६० प्रगतशत, 

                    (ख)    मवहला समूहबाट ६० प्रगतशत   
(३) उपदफा (२) बमोजजमको समूह प्राथगमकताबाट लािग्राहीको छनौट हनु नसक्न े

अवस्थामा इकाईको स्वीकृगतमा स्थानीय तहले अन्य समूहबाट पगन छनौट गनय सक्नछे।   
 

पररच्छेद-३ 

सिंस्थागत व्यवस्था र िगूमका 
 

७. श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालय : (१) आयोजना सञ् चालन, व्यवस्थापन, गनदेशन र 
गनयन्रण गने मखु्य जजम्मेवारी मन्रालयको हनुेछ।  

(२) मन्रालयले ववकास साझेदार, नेपाल सरकारको अथय मन्रालय तथा अन्य ववषयगत 
मन्रालयहरू लगायत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसुँगको सहकायय, समन्वयन र सहयोगमा 
आयोजनाको नीगत, योजना, मापदण्ड र काययववगिहरु स्वीकृगत, सिंरचनागत व्यवस्था र ववत्तीय 
व्यवस्थापन गनेछ।  

(३) आयोजना कायायन्वयनको लागग मन्रालय अन्तगयत अनसूुची-१ बमोजजमको सिंस्थागत 
सिंरचना रहनछे।  

८. आयोजना गनदेशक सगमगत : (१) यस आयोजनाको सञ् चालनका लागग नीगतगत र काययगत गनदेशन 
तथा अन्तर-मन्रालय र अन्तर-तहगत समन्वय गनय एक आयोजना गनदेशक सगमगत रहनेछ :-  

(क) सजचव, मन्रालय       -अध्यक्ष 

(ख) सहसजचव, प्रिानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायायलय   -सदस्य 



(ग) सहसजचव, अथय मन्रालय      -सदस्य 

(घ) सहसजचव, राज् िय योजना आयोग     -सदस्य 

(ङ) सहसजचव, सड्घीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय  -सदस्य 

(च) सहसजचव, िौगतक पूवायिार तथा यातायात मन्रालय   -सदस्य 

(छ) सहसजचव, जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववगि मन्रालय   -सदस्य 

(ज) सहसजचव, यवुा तथा खेलकुद मन्रालय    -सदस्य 

(झ) सहसजचव, उद्योग, वाजणज्य तथा आपूगतय मन्रालय   -सदस्य 

(ञ) सहसजचव, मवहला, बालबागलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय -सदस्य 

(ट) प्रगतगनगि, नेपाल नगरपागलका सिंघ     -सदस्य 

(ठ) प्रगतगनगि, नेपाल गाउुँपागलका महासिंघ    -सदस्य 

(ड) राज् िय आयोजना गनदेशक, आयोजना        -सदस्य-सजचव 

 

(२) सगमगतले आवश्यकता अनसुार ववज्ञ तथा गनजी क्षरेका प्रगतगनगिलाई बैठकमा आमन्रण 
गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजमको सगमगतको काम, कतयव्य र जजम्मेवारी देहाय बमोजजम हनुेछ:- 

(क) नीगतगत तथा काययगत मागयदशयन प्रदान गने,  

(ख) अन्तर-तह र अन्तर-मन्रालय गबच समन्वय, सहकायय र सहजीकरण गने 
गराउने,  

(ग) आयोजनाको योजना तथा वावषयक समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गने गराउने, 
(घ) अन्य आवश्यक काययहरू। 

(४) गनदेशक सगमगतको बैठक एक आगथयक बषयमा कम्तीमा दईु पटक बस्नेछ। 

९. आयोजना प्राववगिक सगमगत : (१) आयोजनालाई प्राववगिक मागयदशयन प्रदान गनय देहाय बमोजजमको 
आयोजना प्राववगिक सगमगत रहनेछ:-  

(क) राज् िय आयोजना गनदेशक, आयोजना        -सिंयोजक 

(ख) उपसजचव, सिंघीय मागमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय  -सदस्य 

(ग) उपमहालेखा गनयन्रक, महालेखा गनयन्रक कायायलय  -सदस्य 

(घ) गनदेशक, राज् िय तथ्याङ्क कायायलय    -सदस्य  

(ङ) गनदेशक, सूचना प्रववगि वविाग     -सदस्य 

(च) गनदेशक, राज् िय पररचयपर तथा पञ् जीकरण वविाग  -सदस्य 

(छ) गनदेशक, व्यावसावयक तथा सीप ववकास तागलम प्रगतष्ठान  -सदस्य 



(ज) गनदेशक, प्राववगिक जशक्षा तथा व्यावसावयक तागलम पररषद्  -सदस्य 

(झ) उप–सजचव, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखा,  
प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम     -सदस्य-सजचव 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सगमगतले आवश्यकता अनसुार ववज्ञलाई बैठकमा आमन्रण गनय 
सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजमको सगमगतको काम, कतयव्य र जजम्मेवारी देहाय बमोजजम हनुेछ:- 
(क) राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, काययस्थलमा आिाररत सीप 

ववकास तागलम र रोजगार प्रवियन लगायतका प्राववगिक गबषयमा गनदेशक 
सगमगतलाई गसफाररस गने,  

(ख) आयोजना सञ् चालनमा देखा परेका प्राववगिक चनुौगतहरुको सगमक्षा गरी 
सझुाव सवहत गनदेशक सगमगतलाई गसफाररस गने,   

(ग) आयोजना सञ् चालनमा हनु सक्ने दोहोरोपना हटाउन तथा अन्य 
आयोजनाहरुले सञ् चालन गरेका वक्रयाकलाप वीच सामन्जस्यता तथा 
सहकाययतामा अगिबवृि ल्याउने कायययोजना गसफाररस गने, 

(घ) इकाईलाई आवश्यक परेको प्राववगिक सहायता प्रदान गने या गसफाररस गने,  

(ङ) अन्य कायय गने गराउन।े   

(४) सगमगतको बैठक आवश्यकता अनसुार बस्नछे।   

१०. आयोजना व्यवस्थापन इकाई : (१) आयोजनाको सञ् चालन तथा व्यवस्थापन गनय राज् िय आयोजना 
गनदेशकको नतेतृ्वमा आयोजना व्यवस्थापन इकाई रहनछे।  

(२) उपदफा १ बमोजजमको इकाईमा रहने कमयचारी र परामशयदाताको व्यवस्था र काम, 

कतयव्य तथा जजम्मेवारी अनसूुची-२ बमोजजम हनुेछ।   

(३) इकाईको काम, कतयव्य र जजम्मेवारी देहाय बमोजजम हनुेछ:- 

(क) आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्िी  
(१) आयोजनाको ववत्तीय सम्झौता, आयोजना दस्तावेज, आयोजना 

सञ् चालन काययववगि र गनदेशक सगमगतको गनणयय बमोजजम आयोजना 
सञ् चालन गने, 

(२) आयोजना सञ् चालन तथा व्यवस्थापनका लागग आवश्यक काययववगि, 

मापदण्ड र मागयदशयन तजुयमा गने,  

(३) वावषयक बजेट तथा काययक्रम तजुयमा गने,  

(४) खररद योजना तयार गरी कायायन्वयन गने,  



(५) सरोकारवाला गनकाय र तह सिंग समन्वय र सहकायय गने, 

(६) ववश् व बैंङ्क तथा अन्य ववकास साझेदारहरु सुँग आयोजना सम्बन्िी 
ववषयमा सम्पकय  र समन्वय गने,  

(७) यस काययववगि अन्तगयत गदठत सगमगतहरुको वैठक व्यवस्थापन गने,  

(८) वातावरण तथा सामाजजक सिंरक्षण खाका अनसुार सञ् चालन िएको 
सगुनजश् चत गने गराउने, 

(९) इकाईमा रहने परामशयदाताको गनयजुि गने, 

(१०) सदुृवढकरण र क्षमता अगिबवृिका काययक्रम तजूयमा र कायायन्वयन 
गने गराउने, 

(११) बेरोजगार सहायता काययक्रम तजूयमा, काययक्रमको र व्यवस्थापन गने 

गराउने,  
(१२) गनुासो सनेु्न सिंयन्रको गनमायण गरी गनुासो सनुवुाईको व्यवस्था गने 

गराउने,   
(१३) राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको गनमायण गने गराउने।   

(ख)  सञ् चार तथा पहुुँच सम्बन्िी   

(१)  आयोजनाको सूचना र सञ् चार रणनीगत तय गरी कायायन्वयन गने 
गराउने, 

(२) लजक्षत वगय सम्म सूचनाको पहुुँच अगिबवृिका अगियान सञ् चालन 
गने गराउने। 

(३) काययक्रमका सम्बन्िमा आम सञ् चारबाट प्रचार प्रसार गने गराउने।  
(ग) ववत्तीय व्यवस्थापन सम्वन्िी  

(१) आयोजनाको लागग बजेट गनकाशा, खचयको लेखाङ्कन तथा ववत्तीय 
प्रगतवेदन र लेखापरीक्षण गराउने,  

(२) आयोजनाको एवककृत आगथयक प्रगतवेदन तयार गरी ववश् व बैंङ्कबाट 
खचयको सोििनाय गलने, 

(३) बावषयक काययक्रम तथा बजेट कायायन्वयनका लागग स्थानीय तहलाई 
मागयदशयन गने।   

(घ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्िी 
(१) आयोजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली स्थापना गने, 



(२) आयोजनाको वावषयक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योजना तयार गरी 
गनयगमत र आवगिक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने 

(३) आयोजनाको उद्देश्य अनसुार चौमागसक, वावषयक अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन योजना र प्रगगत प्रगतवेदनहरु तयार गने, 

(४) आवश्यता अनसुार अन्य काययहरु गने।  

 ११. प्रदेश आयोजना सिंयोजक : (१) गनदेजशकाको दफा ४९ बमोजजमको प्रदेश स्तरीय रोजगार सिंयोजकले 
यस आयोजनाको प्रदेश आयोजना सिंयोजकको रुपमा जजम्मेवारी वहन गरी आयोजनाको कायायन्वयन र 
अनगुमनमा सहयोग तथा सहजीकरण गनुय पनेछ। 

(२) प्रदेश आयोजना सिंयोजकको काययवववरण र पररचालन इकाईले तोके बमोजजम हनुेछ ।  

(३) प्रदेश आयोजना सिंयोजकलाई सहयोग गनय आवश्यकता अनसुार इकाईले सहायक कमयचारी 
गनयजुि गनय सक्नेछ।  

१२. स्थानीय तह : (१) स्थानीय तहको क्षेरागिकारमा आयोजनाको वावषयक बजेट काययक्रम तजुयमा र 
स्वीकृत गने,  आयोजनाको सञ् चालन, व्यवस्थापन र गनयगमत प्रगतवेदन गने जजम्मेवारी सम्बजन्ित 
स्थानीय तहको हनुेछ। 

(२) गाउुँ काययपागलका वा नगर काययपागलकाको जजम्मेवारी देहाय बमोजजम हनुेछ:- 

(क) रोजगार सेवा केन्रमा आयोजनाको लागग आवश्यक कमयचारीको व्यवस्था 
गने, 

(ख) वावषयक योजना तयार गने, बजेट व्यवस्थापन गने र काययक्रम सञ् चालन गने,  

(ग) आयोजनाको लागग लािग्राहीहरुको छनौट तथा पररचालन गने, 

(घ) आयोजना छनौट तथा कायायन्वयनका लागग वडा सगमगतलाई जजम्मेवार गराई 
पररचालन गने। 

(३) गनयमावलीको गनयम १४ बमोजजमको स्थानीय गनदेशक सगमगत यस आयोजनाको 
सञ् चालनमा देहायको काम, कतयव्य र अगिकार हनुेछ:- 

(क) रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट उपलब्ि बेरोजगार व्यजिको 
प्राथगमकता सूची काययपागलकामा गसफाररस गने, 

(ख) आवश्यकता अनसुार अन्य काययहरु गने गराउने।  

(४) आयोजना कायायन्वयनमा वडा सगमगतको काम, कतयव्य र अगिकार देहाय बमोजजम 
हनुेछ:- 

(क) बेरोजगार आवेदन फाराममा िएका वववरण रूज ुगरी वववरण दठक िएका 
आवेदनहरूलाई सूचीमा दतायको लागग गसफाररस गने, 



(ख) कामदारहरूको हाजजरी रूजू गरी पाररश्रगमक ििुानीको लागग 
काययपागलकाको कायायलयलाई गसफाररस गने, 

(ग) आयोजना तथा रोजगारीको सम्बन्िमा वडा स्तरमा सूचनाको सम्प्रषेण गने। 

(५) आयोजना कायायन्वयनमा वडा कायायलयको वडा सगमगतको काम, कतयव्य र अगिकार 
देहाय जजम्मेवारी बमोजजम हनुेछ:- 

(क) बेरोजगारको आवेदन प्रवक्रयामा सहजीकरण,  

(ख) प्राप् त आवेदनहरू वडा सगमगतमा पेश गने,  

(ग) उजरुी तथा गनुासो सङ्कलन र व्यवस्थापन गने, 

(घ) वडा सगमगत सदस्यलाई रोजगार आयोजना कायायन्वयन, अनगुमन र 
सहजजकरणको लागग जजम्मेवारी ददन।े 

१३.  रोजगार सेवा केन्र : (१) गनदेजशकाको दफा ४४ बमोजजमको रोजगार सेवा केन्रले यस आयोजनाको 
रोजगार सेवा केन्रको रुपमा कायय गनुयपनेछ। 

(२) रोजगार सेवा केन्रको काम कतयव्य र अगिकार गनदेजशकाको दफा ४४ को उपदफा 
(२) बमोजजम हनुेछ। 

१४.  आयोजनाको लागग पदपूगतय : (१) इकाईमा रहने कमयचारीको व्यवस्था मन्रालयले गनेछ।  

(२) इकाईले इकाईमा रहने परामशयदाता ववकास साझेदारको सहमगतमा प्रचगलत खररद ववगि 
अवलम्वन गरी पदपूगतय गनेछ।  

(३) रोजगार सेवा केन्रको रोजगार सिंयोजकले स्थानीय तहमा यस आयोजनाको समेत 
सिंयोजकको रुपमा जजम्मेवारी वहन गनेछ।  

(४) यस आयोजनाका कायायन्वयनका लागग रोजगार सेवा केन्रका खवटने कमयचारीको दरबन्दी 
देहाय बमोजजम हनुेछ:- 

(क) स्थानीय सेवाको पाुँचौ तह सरहको एक रोजगार सहायक, 

(ख) स्थानीय सेवाको पाुँचौ तह सरहको प्राववगिक सहायक,   

(ग) तोवकएको स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाको पाुँचौ तह सरहको यवुा 
सहजकताय।  

(५) उपदफा (४) बमोजजमका दरबन्दीमा रहने कमयचारीको छनौट तथा पदपूगतय मन्रालयबाट 
जारी मापदण्ड बमोजजम सम्बजन्ित स्थानीय तहबाट हनुेछ। 

१५. कायय सम्पादन मूल्याङ्कन गनुय पने : (१) इकाईमा रहने परामशयदाताको मूल्याङ्कन करार सम्झौतामा 
उल्लेख िए बमोजजम हनुेछ।  



(२) स्थानीय तहमा रहने करारका कमयचारीको काययसम्पादन मूल्याङ्कन र सेवाबाट हटाउन े
व्यवस्था गनदेजशकाको दफा ४८ को उपदफा (५) बमोजजमको मापदण्डले तोके बमोजजम हनुेछ।   

 

पररच्छेद-४ 

न्यूनतम रोजगारी कायायवन्यन सम्बन्िी व्यवस्था 
 

१६. न्यूनतम रोजगार काययक्रम सञ् चालन : आयोजनाले प्रत्येक स्थानीय तहमा अगिकतम चालीस जना 
बेरोजगार व्यजिलाई रोजगारी उपलब्ि गराउन न्यूनतम रोजगारीको काययक्रम सञ् चालन गनेछ। 

१७. बेरोजगार व्यजि आवेदन तथा सूचीकरण प्रवक्रया : (१) न्यूनतम रोजगार काययक्रममा सहिागी हनु 
गनयमावलीको गनयम ७ बमोजजम आगामी आगथयक वषयकोलागग गनदेजशकाको अनसूुची-१ को ढाुँचामा 
सम्बजन्ित वडा कायायलयमा गनवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको आवेदन सम्बजन्ित रोजगार सेवा केन्रमा समेत पेश गनय 
सवकनछे। रोजगार सेवा केन्रले यसरी प्राप् त गनवेदनहरुलाई सम्बजन्ित वडा कायायलयमा 
प्रमाजणकरणको लागग पठाउन ुपनेछ। 

(३) वडा कायायलयले उपदफा (२) बमोजजम प्राप् त गनवेदनको जाुँच गरी गसफाररस सवहत १५ 
ददन गिर रोजगार सेवा केन्रमा पठाउन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) र उपदफा (३) बमोजजम प्राप् त गनवेदनको वववरण अपूणय िएमा रोजगार 
सेवा केन्रले आवेदनको वववरण सिंसोिनका लागग सम्बजन्ित वडा कायायलयलाई सात ददन गिर 
पराचार गनुय पनेछ। 

(५) बेरोजगार सूचीकरण तथा प्राथगमवककरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था बेरोजगार सूची 
गनिायरण तथा प्राथगमकीकरण मागयदशयन, २०७६ बमोजजम हनुेछ।   

१८. रोजगारीमा खटाउन ुपने : (१) रोजगार सेवा केन्रले सम्बजन्ित स्थानीय तहको बेरोजगार व्यजि  
प्राथगमवककरण सूचीको उपल्लो प्राथगमकताक्रममा रहेका बेरोजगार व्यजिलाई दफा ६ ले तोकेको 
प्राथगमकता बमोजजम रोजगारीमा खटाउन ुपनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोजजम उपल्लो प्राथगमकता क्रममा बेरोजगार व्यजिहरु उपलब्ि हनु 
नसकेको अवस्थामा सो िन्दा तल्लो प्राथगमकता क्रममा रहेका व्यजि छनौट गनय सवकनेछ।   

(३) छनौट िएका बेरोजगार व्यजिलाई दफा १६ बमोजजमको न्यूनतम रोजगार तथा दफा 
३२ बमोजजमका सीप ववकास तागलममा सहिागी गराउन ुपनेछ।   

१९. रोजगारीमा छनौटको जानकारी : (१) दफा १८ बमोजजम छनौट िएका बेरोजगार व्यजिको सूची 
रोजगार सेवा केन्र तथा सम्बजन्ित वडा कायायलयबाट प्रकाशन गनुय पनेछ।  



(२) उपदफा (१) बमोजजमको सूचीमा रहेका बेरोजगार व्यजिलाई रोजगार सेवा केन्र र 
वडा कायायलयले सम्बजन्ित व्यजिलाई रोजगारीमा सिंलग्न हनु सूचना प्रवाह गनुय पनेछ।   

(३) छनौट िएका व्यजिले रोजगार सेवा केन्रमा तोवकएको समयमा सम्पकय  राख्न ुपनेछ।   

२०. अशि र गियवतीका लागग ववशषे रोजगारी गसजयना गनय सक्न े : रोजगारीका लागग छनौट िएका 
बेरोजगार व्यजिहरु मध्ये शारीररकरुपमा अशि िएमा वा छ मवहना िन्दा बवढको गियवती मवहला 
िएको अवस्थामा गनजको आवश्यकता र शारीररक अशिताको हेरी स्थानीय तहले गबशेष रोजगारीको 
व्यवस्था गरी कायायन्वयन गनय सक्नेछ।  

२१. बैङ्क खाता अध्यावगिक गनुय पने : (१) रोजगार सेवा केन्रले लािग्राहीको बैङ्क खाताको वववरण 
अगनवायय रुपमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावगिक गनुय पनेछ।  

(२) बैङ्क खाता निएका लािग्राहीको बैंङ्क खाता खोल्न रोजगार सेवा केन्रले सहजजकरण गनुय 
पनेछ।  

२२. अगिमजुखकरण गनुय पने : रोजगार सेवा केन्रले बेरोजगार व्यजिलाई रोजगारीमा खटाउन ु पूवय 
गनदेजशकाको दफा ५८ बमोजजमको अगिमूजखकरण काययक्रम सञ् चालन गनुय पनेछ। 

२३. रोजगार आयोजना कायायन्वयनका क्षरेहरु : (१) यस आयोजनाको कामकालागग पाररश्रगमकमा 
आिाररत सामदुावयक आयोजना (सञ् चालन तथा व्यवस्थापन) काययववगि, २०७७ को दफा ४ अन्तगयत 
ममयत सम्िारका मार रोजगार आयोजना कायायन्वयन गनुय पनेछ।   

(२) मन्रालयले वावषयक काययक्रम तथा बजेट कायायन्वयन सम्बन्िी मागयदशयन माफय त तोकेको 
अवस्थामा सावयजगनक सेवा प्रवाहसिंग सम्बजन्ित देहायका अन्य क्षेरमा समेत रोजगारी गसजयनाका 
वक्रयाकलाप सञ् चालन गनय सवकनछे:- 

(क) बालबागलका तथा ज्ये् ठ नागररक स्याहार, 

(ख) खेलकुद, 

(ग) बालबागलकाको प्रारजम्िक जशक्षा, 
(घ) स्थानीय तहमा गररने ववगिन्न अगियान तथा सचेतनामूलक वक्रयाकलाप।  

 

(३) आयोजनाको ववत्तीय श्रोतबाट देहायका प्रकृगतका रोजगार आयोजना कायायन्वयन गनय 
सवकने छैन:- 

(क) उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख गररएको िन्दा फरक ढाुँचाका, 
(ख) स्थानीय तहको योजना तजुयमा चरण परुा निएका,  
(ग) िगूम अगिग्रहण तथा पनुवायस सम्बजन्ित, 

(घ) परुाताजत्वक महत्वका सम्पदालाई नकारात्मक प्रिाव पाने, 



(ङ) सिंरजक्षत क्षेर तथा वातावरणीय जोजखम रहेका, 
(च) िसु्खलन हनु सक्ने, जैववक ववववितामा ह्रास ल्याउने, खानेपानीको गणुस्तर 

तथा पररमाणलाई घटाउने तथा वातावरणलाई नकारात्मक प्रिाव पाने,  

(छ) मानव स्वास्थ्यमा प्रगतकूल प्रिाव पाने वा जोजखम गसजयना गने, र  
(ज) यस काययववगिको पररच्छेद-१३ बमोजजमको वातावरण तथा सामाजजक 

सिंरक्षण खाकाले कायायन्वयन योग्य नरहेको िनी वकटान गरेका।   

२४. रोजगार आयोजना तजूयमा :  (१) स्थानीय तहले रोजगार आयोजना तजुयमा गदाय स्थानीय तहको वावषयक 
योजना तथा वजेट तजुयमा ददग्दशयन, २०७४ को प्रवक्रया अवलम्वन गनुयपनेछ।  

(२) रोजगार सेवा केन्रले यस आयोजनाको लागग रोजगार आयोजना तजूयमा गने चरणमा 
सम्बजन्ित वडा सगमगतलाई सहयोग गनुयपनेछ।  

(३) रोजगार सेवा केन्रले दफा २३ बमोजजमको मापदण्ड पगेुका रोजगार आयोजनाको सूची 
स्थानीय गनदेशक सगमगतको गसफाररसमा गाउुँ/नगर काययपागलकामा स्वीकृगतको लागग पेश गनुयपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम स्वीकृत रोजगार आयोजना र बजेट स्थानीय तहको वावषयक नीगत 
तथा काययक्रममा समावेश िएको हनु ुपनेछ। 

२५. रोजगार उपिोिा सगमगत गठन गनुय पने : (१) स्थानीय तहले रोजगार आयोजना सञ् चालनका कामका 
लागग पाररश्रगमकमा आिाररत सामदुावयक आयोजना (सञ् चालन तथा व्यवस्थापन) काययववगि, २०७६ 
को दफा ११ बमोजजमको रोजगार उपिोिा सगमगतको गठन गनुय पनेछ। 

(२) सगमगतको काम कतयव्य र जजम्मेवारी कामका लागग पाररश्रगमकमा आिाररत सामदुावयक 
आयोजना (सञ् चालन तथा व्यवस्थापन) काययववगि, २०७६ को दफा १२ बमोजजम हनुेछ। 

(३) साझेदारीमा सञ् चालन हनुे रोजगार आयोजनामा श्रगमकको पररचालन िएको अवस्थामा 
वा एक लाख िन्दा न्यून लागत अनमुान िएका रोजगार आयोजना कायायन्वयनका लागग रोजगार 
उपिोिाको गठन आवश्यक पने छैन। अमानत प्रवक्रयाबाट कायायन्वयन िएका आयोजनाको 
व्यवस्थापन गने जजम्मेवारी स्थानीय तहको हनुछे। 

२६. लािग्राही पररचय पर उपलव्ि गराउन ुपने : रोजगार सेवा केन्रले लािग्राहीलाई रोजगारीमा खटाउन ु
पवुय गनदेजशकाको दफा १८ को उपदफा (४) बमोजजम लािग्राही पररचय पर उपलव्ि गराउन ु
पनेछ। 

२७. लािग्राहीको दैगनक हाुँजजरी हनु ुपने :  (१) रोजगारीमा खवटएका लािग्राहीले प्रत्येक ददनको काम सरुु 
हुुँदा र काम सके पश् चात काययस्थलमा नै हाुँजजरी गनुय पनेछ।  

(२) लािग्राहीको हाजजरी गने गराउने एवम ्हाजजरीको प्रगतवेदन मागसक रुपमा रोजगार सेवा 
केन्रलाई उपलव्ि गराउन ेजजम्मेवारी दफा २५ बमोजजमको रोजगार उपिोिा सगमगतको हनुेछ।   



२८. श्रगमकको दैगनक ज्याला दर र ििुानी : (१) लािग्राहीको दैगनक ज्याला दर गनदेजशकाको दफा २७ 
को उपदफा (१) बमोजजम हनुेछ।  

(२) लािग्राहीलाई ज्याला ििुानी गनदेजशकाको दफा २७ को उपदफा (२) बमोजजम मागसक 
रुपमा गनुय पनेछ। 

२९. बैङ्क माफय त ििुानी गनुय पने : (१) लािग्राहीलाई ज्यालाको ििुानी अगनवाययरुपमा बैङ्क खाता माफय त 
गनुय पनेछ।  

(२) बैंवकङ्ग सेवा उपलव्ि निएको वा पहुुँच योग्य निएको वा अन्य ववशेष अवस्था गसजयना 
िएको अवस्थामा नगदमा नै ज्यालाको ििुानी गनुय परेमा स्थानीय तहले देहायको प्रवक्रया अवलम्वन 
गनुय पनेछ:-  

(क) स्थानीय तहले रोजगार उपिोिा सगमगतको खातामा ज्याला वापतको रकम 
उपलव्ि गराउन।े  

(ख) उपिोिा सगमगतले रकम गनकाल्न गनणयय गनुयपने। 

(ग) बैङ्कबाट रकम गनकाल्न तथा उि नगद रकमको सरुक्षा गने जजम्मेवारी 
सगमगतको हनुे।   

(घ) ज्याला ििुानी हनु े ददन र समयको सम्बन्िमा उपिोिा सगमगतले सबै 
लािग्राहीलाई जानकारी गराउन ुपने।  

(ङ) ज्यालाको ििुानी गदाय सम्बजन्ित वडा सगमगतको कजम्तमा एक जना सदस्य 
उपजस्थत हनु ुपने।   

(च) ज्यालाको ििुानी र बाुँकी रकमको वववरण ७ ददनगिर रोजगार सेवा 
केन्रलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

३०. ज्यालाको रकम गनिायरण गनुय पने : (१) लािग्राहीको ज्याला गनिायरण कामका लागग पाररश्रगमक 
आयोजनामा िएको िौगतक प्रगगतको आिारमा गनुय पनेछ।  

(२) ज्यालाको गनिायरण गदाय रोजगार आयोजनाको प्राववगिक मलु्याङ्कन गरी ज्यालामा आउन े
कूल रकमको गनिायरण गनुय पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजमको ज्यालाको गनिायरण गदाय रोजगार आयोजनाको िौगतक प्रगगत र 
न्यूनतम ्ज्याला गबच सामान्जस्यता सगुनजश् चतता िएको हनुपुनेछ ।  

३१. बीमा तथा काययस्थल सरुक्षा :  रोजगार आयोजनामा खटाईएका लािग्राहीको बीमा तथा काययस्थल 
सरुक्षा सम्बन्िी व्यवस्था गनदेजशकाको दफा ८७ ले तोके बमोजजम हनुछे।  

 

 

 



पररच्छेद-५ 
सीप ववकास तथा जीवन उपयोगी तागलम 

 

३२. सीप ववकास तागलम सञ् चालन : (१) दफा १७ बमोजजम छनौट िएका लािग्राहीको रोजगार योग्य 
क्षमता अगिबवृि गनय चालीस ददनसम्मको काययस्थलमा आिाररत सीप ववकास र दश ददनसम्मको 
जीवन उपयोगी सीप ववकास गरी कूल पचास ददनसम्मको सीप ववकास तागलम सञ् चालन गनय 
सवकनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तागलममा सहिागी लािग्राहीलाई दैगनक हाजजरीको आिारमा 
दफा २८ को उपदफा (१) बमोजजमको ज्याला दर अनसुार ििुानी गनुय पनेछ।   

३३. काययस्थलमा आिाररत सीप ववकास तागलमको पाठ्यक्रम तजूयमा : (१) दफा ३२ को उपदफा (१)  
बमोजजमको काययस्थलमा आिाररत सीप ववकास तागलम सञ् चालन गनय इकाईले सैिाजन्तक र 
व्यवहाररक दवैु पक्षलाई समेटी देहायका ववषयमा पाठ्यक्रम गनमायण गनेछ:-  

(क) सडक ममयत तथा सम्िार, 

(ख) गसकमी तथा डकमी,  
(ग) प्लम्बर, 

(घ) इलेजक्िगसयन, र  

(ङ) इकाईले उपयिु देखेको अन्य रोजगारमूलक तागलम।  

(२) पाठ्यक्रम र सो को मापदण्ड व्यावसावयक तथा सीपमूलक तागलम प्रगत् ठान वा अन्य 
सरकारी गनकायले गनिायरण गरे बमोजजम हनुेछ।  

(३) स्थानीय तहले तागलम सञ् चालन गदाय आफ्नो क्षेरगिकार अन्तरगत रहेका सरकारी,गनजी 
क्षेर तथा गैरसरकारी सिंस्थाहरुसुँग सहकायय गनय सक्नेछ।  

३४. जीवन उपयोगी तागलम पाठ्यक्रम : (१) जीवन उपयोगी तागलमको पाठ्यक्रम तय गदाय गबषयहरु 
समावेश गनुय पनेछ :-  

(क) समस्या पवहचान तथा गनणयय गने क्षमता, 
(ख) प्रिावकारी सञ् चार, सामवुहक कायय सम्पादन, सम्बन्ि ववस्तार तथा द्वन्द्व 

समािान, 

(ग) जागरुकता, आत्मसम्मान, ववचार सम्प्रषेण तथा तनाव व्यवस्थापन सम्बन्िी 
सचेतना, 

(घ) यौन तथा प्रजनन,् पररवार गनयोजन, मवहला वहिंसा र मवहला सशजिकरण, 

(ङ) ववत्तीय साक्षरता, 



(च) श्रम बजार र सोको लागग आवश्यक पने आचरण, 

(च) श्रम कानून सिंगसम्बजन्ित व्यावसावयक स्वास्थ्य तथा सरुक्षा र श्रगमकको 
अगिकार।  

(२) जीवन उपयोगी तागलम सञ् चालनमा गदाय रोजगार सेवा केन्रले देहायका ववषयमा ध्यान 
ददन ुपनेछ:-  

(क) लािग्राहीको सिंख्याको आिारमा तागलम गलने समूहको गनमायण गनुय पने,  

(ख) तागलम सञ् चालन हनुे उपयिु स्थानको छनौट गनुय पने, 

(ग) तागलम सञ् चालनका लागग ददन र समयतागलका लगायतको गनिायरण, 

३५. तागलम सञ् चालन प्रवक्रया : (१) इकाईले दफा ३२ बमोजजमको तागलम सञ् चालन हनु े स्थानीय 
तहको गनक्योल गरी सशतय अनदुान कायायन्वयन मागयदशयन माफय त स्थानीय तहलाई जानकारी ददन ु
पनेछ।  

(२) नेपाल सरकारबाट सञ् चालन िएका सीप ववकास प्रगतष्ठान माफय त वा आवश्यकता 
अनसुार इकाईले गनजी तागलम प्रदायक सिंस्थाबाट सेवा खररद गरी स्थानीय तहको सिंयोजनमा 
तागलमको सञ् चालन हनुछे।  

(३) इकाईले उपदफा (२) बमोजजमको तागलम सञ् चालन गनय सेवा प्रदायकको खररद 
सम्बन्िी व्यवस्था दफा ६१ बमोजजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

रोजगार सेवाको ववस्तार तथा सदुृवढकरण 

 

३६. रोजगार सेवा केन्रको सदुृढीकरण :  स्थानीय तहमा श्रम र रोजगार सम्बन्िी सेवा प्रदान गने केन्रको 
रुपमा रोजगार सेवा केन्रलाई ववकास गनय देहायका सदुृवढकरणका वक्रयाकलाप सञ् चालन गनेछ :-  

(क) आयोजनालाई प्रिावकारी रुपमा सञ् चालन गनय र गनदेजशकाको दफा ४४ को 
उपदफा (२) ले तोकेका रोजगार सेवा केन्रको काम, कतयव्य र जजम्मेवारीलाई सबल 
र प्रिावकारी बनाउन अगिमूजखकरण तथा दक्षता अगिबवृि सम्बन्िी वक्रयाकलाप,  

(ख) सेवा केन्रमा काययरत कमयचारीको क्षमता अगिबवृि सम्बन्िी वक्रयाकलाप, 

(ग) रोजगार सेवा केन्रमा आवश्यक उपकरण, फगनयचर र सवारी सािन लगायतका 
सामग्रीको व्यवस्था,   

(घ) रोजगार सेवा केन्रको प्रिावकारी सञ् चालनका लागग थप कमयचारीको व्यवस्था।   



 ३७. नमूना रोजगार सेवा केन्र सञ् चालन : (१) आन्तररक रोजगार प्रवियन र स्थानीय तहमा श्रम तथा 
रोजगारीको एवककृत सेवा र सो को ववस्तारका लागग आयोजनाले ववकास साझेदारको सहमतीमा 
स्थानीय तहको छनौट गरी नमूना रोजगार सेवा केन्रको सञ् चालन गनय सक्नेछ।  

(२) नमूना रोजगार सेवा केन्रको सञ् चालन तथा व्यवस्थापन मन्रालयबाट स्वीकृत 
काययववगि बमोजजम हनुेछ। 

३८. क्षमता ववकास : (१) रोजगारीको व्यवस्थापन, रोजगार सेवाको ववस्तार तथा श्रम बजारको माग र 
आपूगतयका सम्बन्िमा प्राववगिक र व्यवस्थापकीय क्षमता ववकास गनय मन्रालय, प्रदेशको सम्बजन्ित 
मन्रालय र स्थानीय तहका लागग क्षमता ववकासका वक्रयाकलाप सञ् चालन गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको क्षमता ववकासका लागग इकाईले अध्ययन, अवलोकन, 
अगिमजुखकरण र काययशाला गो् ठी लगायतका वक्रयाकलाप सञ् चालन गनय सक्नछे। 

(३) इकाईले सेवा प्रदायकको सेवा खररद गरी क्षमता ववकासका काययक्रम सञ् चालन गनय 
गराउन सक्नछे। 

३९. सिंस्थागत सदुृवढकरण : (१) रोजगार प्रणालीको प्रवियन र सेवाको सदुृढीकरण गनय इकाईले आवश्यक 
पने पद्दगतको गनमायण तथा सञ् चालन एवम ् यन्र, उपकरण, फगनयचर र सवारी सािन लगायतका 
सामग्रीहरु खररद गनय सक्नछे।  

(२) इकाईले सस्थागत सदुृढीकरणका लागग आवश्यक श्रव्य, दृ्य र छापा सामाग्रीहरुको 
उत्पादन, ववतरण र प्रशारण गनय सक्नेछ। 

४०. रोजगार प्रवियन सेवा : (१) ऐनको दफा २० तथा गनयमावलीको गनयम १७ सिंग सम्बजन्ित 
बेरोजगार सहायताका वक्रयाकलाप तथा मन्रालय तथा मातहतका गनकायबाट प्रवाह हनुे सेवालाई 
समेत एवककृत तवरबाट रोजगार सेवा केन्र माफय त सेवा प्रवाह गनय स्थानीय तहले देहायका 
वक्रयाकलाप सञ् चालन गनय सक्नेछ :-   

(क) स्थानीय तहको रोजगार रणनीगतको तजूयमा तथा कायायन्वयन, 

(ख) बेरोजगारी/रोजगारीको क्यालेण्डर तजुयमा,  

(ग) रोजगारदाताको प्रोफाइल गनमायण र अध्यावगिक,  

(घ) रोजगारीका सिंिावना र अवसर सम्वन्िी सहिागीतामूलक लेखाजोखाद्वारा 
वववरण गनमायण र अिावगिक, 

(ङ) श्रम बजारको माग बमोजजमको सीप तथा दक्षता अगिबवृि गने वक्रयाकलाप, 

(च) रोजगार ववगनमय सेवा, 
(छ) आन्तररक तथा वैदेजशक रोजगारीका अवसरहरुको जानकारी ददने,  



(ज) उद्यमजशलता ववकास, स्वरोजगारका अवसर एवम ् सहूगलयतपूणय कजायका 
प्राविानका सम्बन्िमा जानकारी ददने,  

(झ) सरुजक्षत आप्रवासन तथा वैदेजशक रोजगारीबाट फकेका श्रगमकलाई 
पनुएयवककरण लगायतका ववषयको सेवा प्रवाह,  

(ञ) श्रम बजारमा पहुुँच अगिबवृि गनय मवहला लजक्षत रोजगार तयारी क्लवको 
सञ् चालन।  

 (२) स्थानीय तहमा रहेका सबै नेपाली नागररकले उपदफा (१) बमोजजमको बेरोजगार 
सहायता प्राप् त गनय सक्नछेन।्  

(३) बेरोजगार सहायता प्राप् त गनय इच्छुक व्यजिले उपदफा (३) मा रहेको वववरण सवहत 
रोजगार सेवा केन्र वा वडा कायायलयमा सम्पकय  राख्न वा उपलव्ि िएसम्म अनलाईन माफय त गनवेदन 
ददन सक्नेछन।्  

(४) रोजगार सेवा केन्रले बेरोजगार सहायता प्राप् त गनय इच्छुक व्यजिको शैजक्षक योग्यता, 
कायय अनिुव र सीप तथा दक्षताको वववरण सवहत गनजको सामाजजक र आगथयक अवस्था खलुाई 
गनजले प्राप् त गनय खोजेको वा प्राप् त गरेको बेरोजगार सहायताको वववरणलाई राज् िय रोजगार 
व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रववष्ट गनुय पनेछ।  

४१. रोजगार ववगनमय सेवाको सञ् चालन : (१) रोजगार सेवा केन्रले न्यूनतम रोजगारीका लागग सूचीकृत 
तथा दफा ३३ बमोजजम बेरोजगार सहायताका प्रागिका लागग दताय िएका व्यजिहरुको योग्यता, 
दक्षता, अनिुव र सीप सवहतको वववरण अद्यावगिक गनुय पनेछ।  

(२) रोजगार सेवा केन्रमा गनदेजशकाको दफा २३ बमोजजम वा रोजगारदातासिंगको 
छलफलमा श्रगमकको माग िई आएमा गनदेजशकाको दफा २४ बमोजजम श्रगमकको योग्यता, दक्षता, 
अनिुव र सीप सवहतको वववरण पठाउन ुपनेछ।  

(३) रोजगारदाताले उपदफा (२) बमोजजम प्राप् त िएको श्रगमकको वववरणबाट रोजगारीमा 
सिंलग्न गराउन उपयिु सीप तथा क्षमता निएको उल्लेख िएको पराचार गरेको अवस्थामा 
रोजगारीमा पदस्थापना गराउने शतयमा रोजगार सेवा केन्रले सम्बजन्ित रोजगारदाताबाट गनदेजशकाको 
दफा ५२ बमोजजम सीप ववकास वक्रयाकलाप सञ् चालन गनय सक्नेछ।   

४२. रोजगारीको लागग तयारी क्लव : (१) मवहलालाई श्रम बजारमा प्रवेश वा पनु: प्रवेश गराउन 
आवश्यक सीप ववकास, सरसल्लाह तथा मागयदशयन उपलब्ि गराउन रोजगारीको लागग तयारी क्लव 
सञ् चालन गनय सक्नछे।  

(२) इकाईले उपदफा (१) बमोजजम श्रम बजारमा प्रवेश गराउन सवकने सम्िावना रहेको 
एक सय पचास वटा स्थानीय तहको छनौट गनुय पनेछ।   



(३) क्लवको सञ् चालन प्रवक्रया, उपलव्ि सेवा तथा आवश्यक पाठ्यक्रम इकाईले तोके 
बमोजजम हनुेछ।   

(४) आयोजनाले क्लव सञ् चालनको लागग यवुा सहजकताय गनयिु गनय सक्नेछ। सहजकतायको 
काम, कतयव्य र जजम्मेवारी देहाय बमोजजम हनुेछ:- 

(क) रोजगार सेवा केन्रको प्रत्यक्ष गनदेशन र सपुररवेक्षणमा रही क्लव सञ् चालन 
तथा व्यवस्थापन गनुय पने,  

(ख) सहजकतायले उपदफा (२) को प्रवक्रया, सेवा र पाठ्यक्रम बमोजजम स्थानीय 
आवश्यकता क्लवमा सहिागी हनुे मवहलाको अनिुव, सीप तथा शैजक्षक 
स्तरको आिारमा क्लवको गनमायण गनुय पनेछ। यस्तो क्लवको गनमायण गदाय 
प्रत्येक क्लवमा तीस जना िन्दा अगिक सहिागी गराउन पाइन ेछैन।  

(ग) सहजकतायले प्रत्येक क्लवमा सहिागी मध्येबाट एक जना क्लव सिंयोजकको 
चयन गरी कल्वको गठन एवम ् गठन िएको १५ ददन गिर क्लवमा 
सञ् चालन हनुे वक्रयाकलापको वववरण रोजगार सेवा केन्रमा पेश गनुय 
पनेछ।  

(घ) क्लव सञ् चालन र प्रगगतको वववरण गनयगमतरुपमा रोजगार सेवा केन्रलाई 
प्रगतवेदन गने।   

४३.  स्थानीय रोजगार रणनीगतको गनमायण : (१) स्थानीय तहले जनसािंजख्यक वववरण, रोजगारीको अवस्था, र 
रोजगारी गसजयना हनु सक्न ेक्षेर तथा सङ्खख्या पवहचान गरी दीघयकालीन रोजगार रणनीगत तजूयमा गनुय 
पनेछ।  

(२) रणनीगत तजूयमा गदाय रोजगारीको सम्िाव्यता, सीप ववकास, रोजगार गन्तव्यको नक्सािंकन, 

आप्रवासन तथा स्वरोजगारमूलक वक्रयाकलाप लगायतको ववश् लेषण गनुय पनेछ।   

(३) स्थानीय तहको रोजगार रणनीगत तजूयमा गनय रोजगार सेवा केन्रले सहयोग गनुय पनेछ।   

(४) इकाईले रोजगार रणनीगत तजूयमा गनय स्थानीय तहलाई मागयदशयन उपलव्ि गराउन 
सक्नेछ। 

पररच्छेद-७ 
ववत्तीय व्यवस्थापन तथा खचय प्रणाली 

 

४४. ववत्तीय व्यवस्थापन : (१) ववकास साझेदार सिंग िएको ववजत्तय सम्झौताको प्रगतकुल नहनुे गरी इकाईले 
बजेट तजुयमा, कोषप्रवाह, खचय, लेखाकिं न, प्रगतवेदन, आन्तररक र अजन्तम लेखा परीक्षण कायय गनुय गराउन ु
पनेछ।  



(२) आयोजनाको ववत्तीय व्यवस्थापन ववत्तीय सम्झौताको अगतररि स्थानीय सरकार सञ् चालन 
ऐन, २०७४, आगथयक काययववगि एविं ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६, अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्था 
ऐन, २०७४ आगथयक काययववगि गनयमावली, २०७७ प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम सञ् चालन 
गनदेजशका, २०७५, कामका लागग पाररश्रगमकमा आिाररत सामदुावयक आयोजना (सञ् चालन तथा 
व्यवस्थापन) काययववगि, २०७७, सावयजगनक खररद ऐन, २०६३, सावयजगनक खररद गनयमावली, २०६४ 

तथा प्रचगलत नेपाल कानून बमोजजम हनुछे। 

(३) इकाइयको खचयको लेखाङ्कन तथा आन्तररक र अजन्तम लेखापरीक्षण गराउने जजम्मेवारी 
मन्रालयको र स्थानीय तहको हकमा सम्बजन्ित स्थानीय तहको हनुेछ।  

(४) इकाईले स्थानीय तहलाई सशतय अनदुान लाइन गमगनजस्ि बजेट इन्फरमेसन गसस्टम-
(एल.एम.वव.आइ.स.) माफय त सरु प्रणाली (सब नसेनल िेजरी रेगलेुटरी एजप्लकेसन) मा प्रववष्ट हनुे गरी 
हस्तान्तरण गनुय पनेछ।  

(५) स्थानीय तहले योजना तथा बजेट तजुयमा, लेखाकिं न र प्रगतवेदनका लागग सरु प्रणाली प्रयोग 

गनुयपनेछ।  

(६) स्थानीय तहमा सरु प्रणालीको प्रयोग निएको वा अन्य ववशषे अवस्थामा महालेखा 
गनयन्रक कायायलय र कोष तथा लेखा गनयन्रक कायायलयको समन्वयमा हरेक रैमागसकमा सरु 
प्रणालीमा अगिलेखन गराउन ुपनेछ।  

(७) इकाई अन्तरगतको बजेट तथा खचयको लेखाङ्कन र प्रगतवेदनको लागग गसगास 

(कम्प्यटुराइज्ड गिमेन्ट एकाउजन्टङ्ग गसस्टम) वा नेपाल सरकारवाट गनिायरण िएको ववत्तीय 

व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गनुय पनेछ। 

(८) आयोजनाको कोष प्रवाह ववगि अनसूुची-३ बमोजजम हनुेछ।   
४५. ववत्त व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको जजम्मेवारी : (१) यस आयोजना अन्तगयत स्थानीय तहलाइय प्रदान 

गररने सशतय अनदुानको समग्र ववत्तीय व्यवस्थापनको जजम्मेवारी स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय 
अगिकृत र लेखा प्रमखुको हनुेछ। 

(२) आयोजना अन्तगयत स्थानीय तहमा हनुे आगथयक कारोवारको सञ् चालन, आन्तररक 
गनयन्रण, सम्पगतको सरुक्षा, आन्तररक तथा अजन्तम लेखापरीक्षणको जजम्मेवारी स्थानीय तहको प्रमखु 
प्रशासकीय अगिकृतको हनुछे। 

(३) स्थानीय तहले आयोजना अन्तगयत खररद गदाय तथा ििुानी सम्बन्िी गनणयय गदाय आगथयक 
प्रशासनसुँग सम्बजन्ित प्रचगलत कानून र यस कायायववगि दफा ४४ बमोजजम हनुेगरी गनुयपनेछ । 

 (४) उपरोि उपदफाहरुमा उल्लेख िएका वववरणका अगतररि ववत्तीय व्यवस्थापन गदाय 
स्थानीय तहले देहायका ववषयमा समेत ध्यान ददन ुपनेछ:-  



(क) स्थानीय तहको वावषयक बजेट तथा काययक्रममा आयोजना अन्तगयतको सशतय 
अनदुान समावेश िएको हनु ुपने, 

(ख) ििूानीको लागग िौचर तयार गदाय  सरु प्रणालीको प्रयोग गनुय पने,   

(ग) सशतय अनदुान बमोजजमको बजेट खचय गदाय आगथयक प्रशासनसुँग सम्बजन्ित 
प्रचगलत कानून, ववत्तीय सिंझौता र यस काययववगि बमोजजम हनु ेखचय गरी गनुय 
गराउन ुपने,   

(घ) रोजगार आयोजना कायायन्वयनको अनगुमन र सपुररवेक्षण िएको हनु ुपने,   

(ङ) आयोजनाको सामाजजक लेखापरीक्षण, सावयजगनक सनुवुाई, गनुासो सम्बोिन र 
लािग्राही सन्तजु् ट सवेक्षण आदद तोवकएका काययहरु समयमा नै गरे 
गराएको हनु ुपने,  

(च) आयोजना अन्तगयत खररद िएका िौगतक एविं अन्य सबै प्रकारका 
सम्पजत्तहरुको अगिलेख राखेको र सरुक्षाको उजचत प्रवन्ि गरेको हनु ुपने, 

(छ) आयोजनाको आन्तररक तथा वाह्य लेखापरीक्षण गरेको हनु ुपने,   

(ज) लेखापरीक्षणबाट वेरुजू कायम िएको िए तोवकएको समयगिर सोको 
फछयोट गरे गराएको हनु ुपने,    

(झ) इकाईसिंगको समन्वयमा योजनाको कायायन्वयनमा आवश्यकता अनसुार 
आन्तररक गनयन्रण प्रणाली व्यवजस्थत गरी कायायन्वयन गरे गराएको हनु ु
पने,  

(ञ) आगथयक वषयको अन्तमा खचय निई वाुँकी रहेको रकम सम्बन्िीत आगथयक 
बषय गिरै कोष तथा लेखा गनयन्रक कायायलयमा वफताय गरेको हनु ुपने,  

(ट) अनदुान अन्तगयत प्रवाह िएको यस बजेट तथा खचयको प्रगतवेदन इकाई 
उपलव्ि गराएको हनु ुपने।   

४६.  आयोजनाको ग्राह्य खचय :  आयोजनामा श्रोतमा रहेको बजेट देहायका ववषयमा मार खचय गनय 
सवकनछे:-   

(क) आयोजना अन्तगयत गनयिु कमयचारी परामशयदाताको पाररश्रगमक तथा अन्य 

सवुविा, 
(ख) रोजगार सेवा केन्रको सञ् चालनका लागग सञ् चालन तथा मसलन्द, 

(ग) रोजगार सेवा केन्रका लागग आवश्यक सवारी सािन,  फगनयचर तथा मेजशनरी र 

उपकरण (ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्यटुर, राउटर, पावर व्याकअप आदद), 



(घ) सचुना प्रणालीको स्तरोन्नती को लागग हाडयवेयर तथा सफ्टवेयर र उपकरणको 
ममयत सिंिार खचय, 

(ङ) सूचना तथा सञ् चार अगियान सञ् चालन, 

(च) लािग्राहीको ज्याला, 
(छ) लािग्राहीका पाठ्यक्रम तथा मोड्युलको गनमायण एवम ्सञ् चालन,  

(ज) अन्तरवक्रया, काययशाला गो् ठी, 
(झ) स्थानीय तहको अनगुमन तथा स्थलगत जाुँच, 

(ञ) अगिमजुखकरण, तागलम र क्षमता ववकास, 

(ट) इकाईका लागग खररद हनुे मालसामान तथा सञ् चालन खचय,  
(ठ) ववकास साझेदारसिंग सहमती िई कायायन्वयन गररएका अन्य ववशषे 

वक्रयाकलाप। 

४७. बजेट तजुयमा तथा कायायन्वयन : (१) आयोजनाको कायायन्वयनका लागग बजेट ववगनयोजन प्रवक्रया नेपाल 

सरकारको प्रचगलत आगथयक प्रशासन सम्बन्िी कानून बमोजजम हनुेछ। 

(२) स्थानीय तहमा आयोजना कायायन्वयनका लागग अन्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 

२०७४ अनसुार सशतय अनदुानको रुपमा हस्तान्तरण गनुय पनयछ।   

(३) उपदफा (२) अनसुार बजेट तथा काययक्रम तजुयमा गदाय इकाईले बजेट तथा काययक्रम 
कायायन्वयन गने मागयदशयन पठाउन ुपनेछ।   

(४) उपदफा (३) बमोजजमको मागयदशयनको आिारमा स्थानीय तहले बजेट तथा काययक्रम 
तजूयमा गनुय पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजजमको काययक्रम तथा बजेट स्थानीय तहको सिाबाट स्वीकृत गराई 
वावषयक काययक्रममा समावेश गनुयपनेछ। 

(६) काययक्रम अन्तगयत सञ् चालन गररने प्रत्येक वक्रयाकलापको सरु तथा 
एल.एम.वव.आइ.एस. को सम्बजन्ित खचय शीषयकमा आवि हनुेगरी प्रववज् ट गदाय वक्रयाकलापगत रुपमा 
अलग-अलग रुपमा लेखाङ्कन र प्रगतवेदन हनु सक्न े गरी गनय बजेट तथा काययक्रमको तजुयमा 
गनुयपनेछ। 

(७) उपदफा (५) बमोजजमको वावषयक काययक्रमलाई कायायन्वयनको लागग स्थानीय सरकार 

सञ् चालन ऐन, २०७४ बमोजजम अजख्तयारी प्रदान गनुय पनेछ।   

(८) सरकारी कारोवार सञ् चालन गनदेजशका अनसुार आन्तररक बजेटको गनयन्रण आयोजना 
सम्बि खचयहरुको लागग अलग्गै सहायक खाताको व्यवस्था गनुय पनेछ। 



४८.  रकम गनकाशाको ढाुँचा : (१) इकाईले ववकास साझेदारसिंग सोििनाय माग गदाय वा गसिै ििूानीका 
लागग गसफाररस गदाय वा ववशेष प्रगतविता माफय त रकम गनकाशा माग गदाय गनकासा र ववत्तीय 
सूचनापरमा (गडस्वसयमेन्ट एण्ड फाइनाजन्सयल इन्फरमेसन लेटर) मा उल्लेख िएको िएको ढाुँचामा 
गनुय पनेछ। 

(२) गनकासा माग गदाय देहाय बमोजजमका ववगिहरु लागू हनुेछनः 
      

(क) शोििनाय : इकाईले खचयको शोििनाय माग गदाय स्थानीय तहबाट िएका 
खचय समेतको गनकाशाको लागग ववश् व बैक समक्ष माग गनुयपने छ।ववश् व 
बैंङ्कले खचयको फाुँटवारीका आिारमा माग गररएको रकमको आवगिक 
रुपमा सोििनाय गनुयपनेछ। स्थानीय तहबाट िएको आयोजनाको खचय 
एवककृत गरी खचयको फाुँटवारीको आिारमा सोििनाय माग गने जजम्मेवारी 
इकाईको हनुछे। 

(ख) गसिै ििुानी : गनकासा र ववत्तीय सूचनापर (गडस्वसयमेन्ट एण्ड 
फाइनाजन्सयल इन्फरमेसन लेटर) मा तोवकएको गसमाको अगिनमा रही सोझै 
ििुानी गनुयपने अवस्थामा इकाईले ववकास साझेदारलाई अनरुोि गनय 
सक्नेछ। यस प्रकृगतको सोझै ििुानी गदाय ववत्तीय सम्झौताको पवहलो 
वगगयकरणसिंग सम्बजन्ित खचयको ववल िरपाईको प्रगतगलपी सिंलग्न गनुय 
पनेछ।   

(ग) ववशषे प्रगतविता : इकाईको अनरुोिमा ववकास साझेदारले ववत्तीय 
सम्झौताको पवहलो वगगयकरणमा उल्लेजखत खचयको लागग ववकास 
साझेदारबाट प्रगततपरको प्रगतगलपी र प्रगततपरमा उल्लेख िएमा प्रोफमाय 
इन््वाइस समेत सिंलग्न गरी ववशेष प्रगतविता बमोजजम ििुानी गराउन 
सक्नेछ।   

४९.  ववत्तीय प्रगतवेदन : (१) इकाईले आयोजना अन्तरगयत िएको खचयको एवककृत ववत्तीय वववरण तयार 
गनुय पनेछ। 

(२) इकाइले स्थानीय तहबाट तोवकएको ढाुँचामा ववत्तीय वववरण प्राप् त गनय नसकेको 
अवस्थामा उि स्थानीय तहको खचयको अगिलेखन तथा ववत्तीय प्रगगत अको ववत्तीय प्रगगत प्रगतवेदनमा 
समावेश गनुय पनेछ।  

तर, उि खचयहरुको वववरणलाई सोवह आगथयक वषयको अजन्तम ववत्तीय प्रगतवेदनमा अगनवायय 
रुपमा समावेश गनुय पनेछ।  



(३) इकाईले लेखापरीक्षण नगररएको अन्तररम ववत्तीय प्रगतवेदन प्रत्येक चौमागसक समाप् त 

िएको साठी ददन गिर ववकास साझेदारलाई पेश गनुयपनेछ। तोवकएको समयगिर ववत्तीय प्रगतवेदन पेश 

गनय नसकेमा हनु नसकेको कारण खलुाई प्रगतवेदन पेश हनुे गमगत सवहतको जानकारी ववकास 
साझेदारलाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ। 

(४) इकाईले प्रत्येक आगथयक वषयको लेखा पररक्षण सवहतको एवककृत वावषयक ववत्तीय प्रगतवेदन 
आ.व. समाप् त िएको ९ मवहना गिर ववकास साझेदारलाई पेश गनुय पनयछ।  

(५) आयोजना सम्पन्न िए पश् चात इकाईले आयोजनाको लागग वगीकरण र कम्पोनने्ट अनसुार 

छुट्याएको रकम, ग्राह्य खचय, सोििनाय माग गररएको रकम र ववश् व बैंङ्क बाट िएको गनकाशा रकम 

समेतको वववरण सिंलग्न गरी आयोजनाको एवककृत ववत्तीय वववरण तयार गनुय पनेछ।  

५०.  ववत्तीय अनगुमन : (१) इकाईले ववत्तीय सशुासन कायम गनय र ववत्तीय जोजखम न्यूगनकरणका लागग 
सूचकहरु गनिायरण गरी स्थानीय तहको अनगुमन गनुय पनेछ। अनगुमन हनु ु पने स्थानीय तहको 
छनौटको आिार इकाईले गनिायरण गरे बमोजजम हनुेछ। 

(२) इकाईको ववत्तीय अनगुमन मन्रालयले गनेछ।   

(३) इकाइयले ववत्तीय अनगुमनका लागग तेश्रो पक्षको सहयोग गलन सक्नछे।  

५१. आन्तररक गनयन्रण : आयोजनाको ववत्तीय व्यवस्थापनका लागग देहायका आन्तररक गनयन्रणका कायय 
गनुय पनेछ :-  

(क) इकाईको हकमा ए.एल.एम.वव.आइ.स. मा स्वीकृत िएको र स्थानीय तहको हकमा 
गाउुँ/नगर सिाबाट स्वीकृत िई वावषयक बजेट तथा काययक्रममा समावेश िएको हनु ु
पने,   

(ख) खचय रकम ववगनयोजजत बजेट िन्दा बवढ हनु नहनुे,   
(ग) लािग्राहीको दैगनक हाुँजजरी अद्यावगिक िएको हनु ु पने र सोको आिारमा मार 

रोजगार सेवा केन्रको गसफाररसमा स्थानीय तहले ििुानी उपलव्ि गराउन ुपने,   

(घ) स्थानीय तहले रोजगार आयोजना र सीप ववकास तथा रोजगारीको लागग तयारी क्लव 
सञ् चालन एवम ्गणुस्तर मापन गनय गनयगमत सपुररवेक्षण गनुय पने,   

(ङ) ज्यालाको ििुानी दफा २८ बमोजजम िएको सगुनजश् चतता गनुय पने,  

(च) खररदको ििुानी पूवय तोवकएको स्पेगसवफकेशन अनरुुप िएको सगुनजश् चतता गनुय पने,   

(छ) स्थानीय तहले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी लािग्राही काममा 
उपजस्थत ददन, गनजलाइय ििुानी िएको पाररश्रगमक, ििुानीको माध्यम र 
आयोजनाको खचय वववरण सावयजनीवककरण गनुय पने,   



(ज) स्थानीय तहले रैमागसक रुपमा आयोजनाको अनगुमन गरी अनगुमन प्रगतवेदन समीक्षा 
गनुय पने र समीक्षामा सञ् चारकमी सवहतको सरोकारवालालाई आमन्रण गनुय पने,  

(झ) स्थानीय तहले वावषयक रुपमा आयोजना कायायन्वयनको सम्बन्िमा सावयजगनक सनुवुाई 
काययक्रम आयोजना गनुय पने,   

(ञ) स्थानीय तहले उजरुी पेवटका, ववद्यतुीय उजरुी पोटयल, लािग्राही सन्तजु् ट र स्कोरकाडय 
लगायतको गनुासो सनुवुाई सिंयन्र स्थापना गरी सरोकारवालाको गनुासो तथा सझुाव 
दताय िएको पन्र ददनगिर सम्बोिन गनुय पने,  

(ट) आयोजनाको प्रयोजनका लागग खररद िएका सम्पजत्तहरु आयोजना वाहेकका अन्य 
काययमा प्रयोग नगने नगराउने,  

(ठ) इकाई र स्थानीय तहमा खररद िएका एवम ् मौज्दातमा रहेका सम्पजत्तहरु नेपाल 
सरकारले गनिायरण गरेअनसुार सम्पगतमा पवहचान सिंकेत सवहत तोवकएको 
सफ्टवेयरमा अगिलेजखकरण गनुय पने। यस्तो अगिलेख र सम्पजत्तको अवस्थाको 
सम्वन्िमा प्रचगलत आगथयक काययववगि अनसुार जजन्सी गनरीक्षण गरी वावषयक प्रगतवेदन 
गनुय पने।  

५२. आन्तररक लेखापरीक्षण : (१) आगथयक काययववगि तथा ववत्तीय उत्तरदायी ऐन, २०७६ को दफा ३३ 
बमोजजम कोष तथा लेखा गनयन्रक कायायलयले इकाईको आन्तररक लेखापरीक्षण गनयगमत रुपमा 
गनुयपनेछ। कोष तथा लेखा गनयन्रक कायायलयबाट आयोजनाको लेखापरीक्षण गराउने जजम्मेवारी 
इकाईको हनुछे। 

(२) कोष तथा लेखा गनयन्रक कायायलयले प्रत्येक तीन मवहनामा इकाईको आन्तररक 

लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न िएको एक मवहना गिर आन्तररक लेखापरीक्षण प्रगतवेदन 
प्रदान गनुय पनेछ। 

(३) इकाईले अजन्तम लेखापरीक्षण गराउनपूुवय आन्तररक लेखापरीक्षणबाट गनस्केका बेरुज ु र 

सूझावहरुको फछ्यौट गनुयपनेछ। लेखापरीक्षणले औल्याएका बेरुज ु फछ्यौट गरेको वववरण आयोजना 
गनदेशक सगमगतमा पेश गनुयपनेछ। 

(४) स्थानीय तहको आन्तररक लेखापरीक्षण गराउने जजम्मेवारी प्रमखु प्रशासकीय अगिकृतको 
हनुेछ। आन्तररक लेखापरीक्षणले औल्याएको बेरुज,ु सझुाव र जजज्ञासाहरु गनयगमत गनुय प्रमखु 

प्रशासकीय अगिकृतको जजम्मेवारी हनुेछ। 

(५) स्थानीय तहले लेखा सगमगत गठन गरी आन्तररक र अजन्तम लेखापरीक्षण बाट गनस्केका 
वेरुज ुफछ्यौट िए निएको जाुँच गनुयपनेछ। 



(६) स्थानीय तहले चौमागसक रुपमा पेश गरेको अनगुमन प्रगतवेदनको आिारमा इकाईले 
बेरुज ुफछ्यौटको अवस्था अनगुमन तथा आवश्यिा अनसुार स्थलगत समीक्षा पगन गनय सक्नेछ। 

(७) आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रचगलत आगथयक काययववगि, ऐन र 
गनयमावली बमोजजम हनुेछ। 

५३.  अजन्तम लेखापरीक्षण : (१) आयोजनाको अजन्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कायायलयबाट 
हनुेछ। 

(२) इकाईले महालेखा परीक्षकको कायायलयमा आयोजनाको काययमूलक लेखापरीक्षणको 
लागग अनरुोि गनय सक्नछे।स्थानीय तह र इकाईले लेखापरीक्षणबाट औल्याएको कैवफयत उपर 
बेरुज ुफछ्यौट िएको प्रमाण सवहतको जानकारी पेश गनुय पनेछ। 

५४. लेखापरीक्षण िएको ववत्तीय वववरण :  (१) इकाईले हरेक आगथयक वषयको लेखापरीक्षण िएको वावषयक 
ववत्तीय वववरण (आयोजनाको लेखा) नौ मवहना गिर ववश् व बैंङ्क समक्ष पेश गनुयपनेछ। लेखापरीक्षण 
िएको वावषयक ववत्तीय वववरणमा सबै स्थानीय तहहरुबाट िएको खचयको वववरण समावेश िएको 
हनुपुनेछ। 

(२) आयोजनाबाट प्रारजम्िक प्रगतवेदन र व्यवस्थापन परको प्रगतवक्रया प्राप् त िए पश् चात 

महालेखापरीक्षकको कायायलयले लेखापरीक्षण िएको ववत्तीय वववरण (आयोजनाको लेखा) प्रमाजणत गरी अथय 
मन्रालयका सजचवलाई उपलव्ि गनुयपनेछ। 

(३) ईकाइले महालेखापररक्षकको कायायलयलाई आयोजनाको लेखापरीक्षण र काययमूलक 

लेखापरीक्षण गराउन अनरुोि गनय सक्नेछ। 

५५.  आगिकाररक हस्ताक्षरकताय : आगिकारीक हस्ताक्षरकतायको पद नाम (अथोराइज्ड गसग्नटेोररज डेजजग्नेसन) 

माफय त शोििनायको आवेदनमा हस्ताक्षर गने र पेश गने अजख्तयारी प्राप् त इकाईका अगिकृतहरुको नाम अथय 
मन्रालय माफय त ववकास साझेदारलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद-८ 

खररद व्यवस्थापन 

५६. खररद प्रवक्रयासम्बन्िी व्यवस्था : (१) आयोजनामा वस्त ु तथा सेवाको खररदको लागग ववश् व बैंङ्क र 
नेपाल सरकारको प्रचगलत खररद सम्बन्िी कानूनको प्रयोग गनुयपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमका खररदहरु ववश् व बैंङ्कको खररद गनयम (The World Bank 

Procurement   Regulations for IPF Borrowers” Procurement in Investment Project Financing- 

Goods, Works, non-consulting and Consulting Services Published by the World Bank in July 

2016”) र आयोजना ववकास खररद रणनीगत बमोजजम गनुयपनेछ।  



(३) परामशय सेवा खररद गदाय ववश् व बैंङ्कको खररद गनयम २०१६ (पररमाजयन सवहत) प्रयोग 
गनुय पनेछ। 

(४) ववश् व बैंङ्क बाट स्वीकृगत प्राप् त नमूना राज् िय बोलपर अथवा दरिाउपर प्रयोग गरी 
सावयजगनक खररद ऐन, २०६३ र सावयजगनक खररद गनयमावली, २०६४ बमोजजम मालसामान, गनमायण 
कायय र गैर परामशय सेवाको खररद गनुयपनेछ। 

(५) सावयजगनक खररद ऐन, २०६३ र सावयजगनक खररद गनयमावली, २०६४ तथा ववश् व 
बैंङ्कको खररद गनयम बाहेकका अन्य खररद यसै काययववगि बमोजजम हनुछे। 

(६) खररद गदाय उपयोगगताको  मूल्य (्याल ु फर मनी), गमतव्यवयता, पारदशीता, गनष्ठा, 
उद्देश्य सिंगको सम्बिता, प्रिावकारीता, दक्षता, र स्वच्छता लगायत सावयजगनक खररद सवयमान्य 
गसिान्तहरू अवलम्बन गनुय पनेछ।   

(७) आयोजनाको लागग मालसामान, उपकरण, सामाग्री वा सेवाहरु खररद गदाय वावषयक बजेट 
तथा काययक्रमको पररगिगिर रवह खररदको पूणय वववरण सवहतको खररद योजना ववश् व बैंङ्कको 
अनलाइन खररद कायायन्वयन र अनगुमन प्रणाली (गसस्टम्यावटक ियावकङ्ग अफ एक्सचेन्ज इन 
प्रोक्यरुमेट-स्टेप) माफय त स्वीकृगत गलनपुनेछ। 

(८) खररद प्रवक्रया पारदशी र प्रगतस्पिी वातावरणको सगुनजश् चतता गरी उपयिु सेवा 
प्रदायकको सहिागीता सगुनजश् चत गनुयपनेछ।  

(९) ववश् व बैंङ्कले आयोजनाको खररद कायय ववत्तीय सम्झौता, आयोजना मूल्याङ्कन दस्तावेज र 
प्रचगलत गनयम, गनयमावली र काययववगि बमोजजम िएनिएको सम्बन्िमा देहायको समीक्षा गनय सक्नछे:  

(क) खररद गूरुयोजना अनरुुप वावषयक खररद योजना तजुयमा तथा अद्यावगिक िए 
निएको,  

(ख) ववश् व बैंङ्कको खररद गनदेजशकामा तोवकएको सीमा गिर गररए नगररएको,  
(ग) इकाई/स्थानीय तहले खररद गदाय तथा सो क्रममा अवलम्वन गररएको 

प्रवक्रयाको समीक्षा, 
(घ) खररद योजनामा तोवकएको समयसीमा गिर खररद िएको निएको,     
(ङ) ववत्तीय सम्झौता, आयोजना मूल्याङ्कन कागजात तथा प्रचगलत गनयम, 

गनयमावली र काययववगि अनसुार आवश्यक शतयहरु बमोजजम स्वीकृत िए 
निएको, 

(घ) खररद प्रवक्रयामा आवश्यक कागजात सिंलग्न िए निएको,     



(ङ) बोलपर मूल्याङ्कनमा न्यूनतम योग्यता तथा प्राववगिक, व्यवसावयक र आगथयक 
वववरण अनसुार न्यूनतम अङ्क कबलु गने बोलपरकतायसुँग तोवकएकै समयमा 
सम्झौता िए निएको, 

(च) खररद सम्झौता अनरुुप तोवकएको शतय अनसुार समयमै सामानको गणुस्तर, 

पररमाण/पररणाम तथा खररद प्रवक्रया परुा िए निएको, 
(छ) तोवकएको शतय पूरा िएको प्रमाजणत गररएको तथा ििुानीको जारी ववजक 

अनसुार िए निएको। 

५७. खररद सम्बन्िी सिंस्थागत व्यवस्था : आयोजनाको मालसामान तथा सेवा खररद गनय देहाय बमोजजमको 
सिंयन्र रहनेछ।   

(क) इकाईमा सावयजगनक खररद गनयमावली, २०६४ को गनयम १६ बमोजजम 
खररद इकाई गठन गनुयपनेछ।खररद ईकाईको जजम्मेवारी सावयजगनक खररद 
ऐन, २०६३ र सावयजगनक खररद गनयमावली, २०६४ बमोजजम हनुेछ। 

(ख) इकाईमा सावयजगनक खररद गनयमावली, २०६४ को गनयम १४७ बमोजजम 
मूल्याङ्कन सगमगत गठन गनुय पनेछ। सगमगतले समग्र खररदका वक्रयाकलापको 
मलु्याङ्कन गरी गसफाररस गनुय पनेछ। 

(ग) खररद ववशषज्ञले खररदका काययहरुको सिंयोजन र आवश्यकता अनसुार अन्य 
वक्रयाकलाप कायायन्वयनमा सहयोग गनुयपनेछ।  

(घ) स्थानीय तहको खररद स्थानीय तहको प्रचगलत काननु बमोजजम हनुेछ।   

५८. खररदका ववगि : आयोजनामा प्रयोग हनुे खररद ववगि अनसूुची -४ बमोजजम हनुेछ।  

५९. खररद अमान्य हनु े: (१)  देहायका अवस्थामा िएका खररद काययहरु अमान्य हनछे :-  

 

(क) प्रचगलत खररद काननु र यस काययववगिमा व्यवस्था निएका,  
(ख) ववश् व बैंङ्कबाट स्वीकृत खररद योजनामा समावेश निएका,  
(ग) काययववगिले खररदका लागग तोवकएका ववगि िन्दा अन्य ववगिबाट िएका 

खररद कायय,  
(घ) आयोजनाको ववगिवत सरुुवात िन्दा अजघ र पगछका समयमा िएका खररद, 

(ङ) फजजय तथा अपूणय वववरणहरु पेश गरी िएका खररद।   

 

(२) उपदफा (१) बमोजजम अमान्य देजखएका खररदको शोििनाय प्राप् त िएको अवस्था रहेमा 
उि रकम अको शोििनायमा गमलान गनुय पने वा आयोजना समाप् त िएको अवस्थामा ववश् व बैङ्कलाई 
वफताय गनुय पनेछ। 



६०. खररद कारवाहीको अगिलेख राख्न ुपने : इकाई र स्थानीय तहले सावयजगनक खररद गनयमावली २०६४ 
को गनयम १४९ मा उल्लेख िए बमोजजम खररदका आवश्यक कागजात सवहतको खररद कारवाहीको 
अगिलेख सरुजक्षत राख्न ुपनेछ। 

६१. सीप ववकास तागलम प्रदायकको सेवा खररद सम्बन्िी व्यवस्था : (१) इकाईले सीप ववकास तागलम 
सञ् चालन हनु े स्थानीय तहहरुलाई िौगोगलक सागमप्यताको आिारमा अगिकतम ्आठ वटा स्थानीय 
तहको क्ल् टर बनाई सो को सूची सवहतको वववरण तथा प्रदान गने तागलमको ववषय सिंलग्न गरी 
तागलम सञ् चालनको लागग सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ। 

(२) इकाईले काययक्षेरगत शतय तोक्दा योग्यता, ग्राह्याता सम्बन्िी वववरण, आशयपरमा सिंलग्न 
गनुयपने कागजात र शतयहरु गनिायरण गदाय सावयजगनक खररदको आिारितू गसिान्त प्रगतकूल नहनुेगरी 
गनुय पनेछ । 

 (३) योग्यता र ग्राह्याताका आिार गनिायरण गदाय कजम्तमा देहाय बमोजजम हनु े गरी गनुय 
पनेछ:- 

(क) कम्पनी रजजिारको कायायलय वा घरेल ुकायायलय वा स्थानीय तहमा दताय िएको,  

(ख) मूल्य अगिवदृद्द करमा दताय िएको, 
(ख)  अजघल्लो आगथयक बषयसम्मको कर चिुा िएको (खररद गनयमावली अनसुार कर 
चिुा प्रमाणपर गलन वा कर वववरण पेश गरेको प्रमाण गलन समय प्रदान गररएको 
िएमा सोही अनसुारको अवगि), 
(ग) तागलम सेवा प्रदायक प्राववगिक जशक्षा तथा व्यवसावयक तालीम पररषदमा आवि 
िएको हनु ुपने, 

 (घ) दफा ३३ को उपदफा (१) मा उल्लेख िएका तागलमका गबषयहरु मध्ये कम्तीमा 
तीन गबषयमा तालीम प्रदान गरेको अनिुव िएको, 
(ङ) प्रस्ताववत प्रजशक्षक सम्बजन्ित गबषयको न्यूनतम तह २ को सीप पररक्षण (जस्कल 
टेस्ट) पररक्षामा उजत्तणय िएको र सम्बजन्ित गबषयमा तागलम प्रजशक्षण प्रगतष्ठान बाट 

प्रजशक्षक प्रजशक्षण प्राि गरेको,  
(च) काययक्षेरगत शतयमा तोवकए बमोजजमको आगथयक कारोबार र अन्य गबषयहरु । 

(४) प्रस्तावदाताले आशयपर पेश गदाय अगिकतम ् दइु सेवा प्रदायकहरुले सिंयिुरुपमा 
आशयपर पेश गनय पाउने गरी व्यवस्था गमलाउन ु पनेछ । तर, सबकन्ियाक्टमा रहने गरी सेवा 
प्रदायकहरु सहिागी हनु नपाउने गरी व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ । 

 (५) प्रस्तावदाताले एक वा सो िन्दा बढी क्लस्टरमा तागलम प्रदान गने गरी आशयपर पेश 
गने व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ । 



(६) आशयपर मलु्याङ्कनमा कम्तीमा ६० प्रगतशत अिंक प्राप् त गने तथा न्यूनतम योग्यता र 
ग्राह्यता परुा िएका सेवाप्रदायकलाई मौजदुा सूचीमा राख् न ुपनेछ । 

(७) अको आगथयक वषयका लागग थप सेवा आवश्यक पने िएमा साववकको शतयमा कुनै फरक 
नगरी आशयपर आह्वान गनय सक्नेछ। यसरी आह्वान गदाय उपदफा (६) मा रहेका मौजदुा सूचीमा 
रहेका सेवा प्रदायक स्वत: थप एक आगथयक बषय सम्मका लागग मौजदुा सूचीमा समावेश िएका 
हनुेछन।्  

(८) मौजदुा सूचीमा छनौट िएका आशयपर दाताहरुबाट प्रस्ताव माग गदाय प्राववगिक र 
आगथयक प्रस्तावको िार क्रमशः असी प्रगतशत र वीस प्रगतशत कायम गरी योग्यताक्रम गनिायरण हनु े
गरी उपयिु ढाुँचामा प्रस्ताव माग गने व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ । 

(९) सेवा प्रदायकले इकाइले तोकेको क्ल् टर अनसुार प्रत्येकको लागग अलग-अलग प्रस्ताव 
तयार गरी अगिकतम पाुँचवटा क्लस्टरको लागग मार आगथयक र प्राववगिक प्रस्ताव पेश गने व्यवस्था 
गमलाउन ुपनेछ । तर एउटा सेवा प्रदायकलाई अगिकतम ्दईुवटा क्ल् टरमा तागलम सञ् चालन गनय 
पाउने गरी छनौट गने व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ । दईुवटा िन्दा बढी क्लस्टरमा एउटै सेवा प्रदायक 
प्रथम योग्यता क्रममा रहन गएमा उि सेवा प्रदायकलाई दईुवटा छनौट गनय लगाउन ु पनेछ र 
छागडएको क्लटरमा क्रमश: दोश्रो योग्यता क्रममा रहेका सेवा प्रदायकबाट छनौट गनुयपनेछ ।  

 (१०) उपदफा (८) बमोजजम माग गररएको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गणुस्तर तथा लागत ववगि 
बमोजजम हनुछे। मूल्याङ्कनमा प्राववगिक र आगथयक प्रस्तावको िार क्रमशः असी प्रगतशत र वीस 
प्रगतशत कायम गरी योग्यताक्रम गनिायरण गनुयपनेछ।  

(११) उपदफा (१०) बमोजजमको योग्यता क्रममा पवहलो प्रस्तावदातालाई तागलम 
सञ् चालनको लागग वाताय गरी सम्झौता गनुय पनेछ। योग्यताक्रम अनसुार सम्झौताका लागग आमन्रण 
गररएका सेवा प्रदायदाताले प्रस्ताव गरेको क्ल् टरमा काम गनय नचाहेमा वा वाताय ववफल िएको 
अवस्थामा गनज प्रस्तावदातालाई सूचीबाट हटाई क्रमश: पगछल्लो योग्यताक्रममा रहेका प्रस्तावदातासिंग 
वाताय गरी सम्झौता गनुय पनेछ।   

(१२) कुनै क्ल् टरमा सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव निएमा वा न्यूनतम अङ्क प्राप् त गनय नसकेको 
अवस्थामा अन्य क्ल् टरका लागग योग्य क्रमश: दोश्रो स्थानमा रहेका सबै सेवा प्रदायक उपदफा (८) 
बमोजजमको आगथयक प्रस्ताव माग गरी साववककको प्रववगिक प्रस्तावको प्रािाङ्क र नयाुँ आगथयक 
प्रस्तावको अिंक िारको आिारमा तागलम सेवा प्रदायक छनौट गनुयपनेछ । 

६२. सीप ववकास कायायन्वयनको अनगुमन : (१) स्थानीय तहमा सम्झौता बमोजजम तागलम सञ् चालन तथा 
सो को गणुस्तरका सम्बन्िमा इकाईले प्रत्येक क्ल् टरमा देहाय बमोजजमको अनगुमन सगमगत बनाई 
पररचालन गनेछ :- 



(क) इकाईले तोकेको कजम्तमा अगिकृतस्तरको कमयचारी -सिंयोजक 

(ख) तागलम सञ् चालन हनुे स्थानीय तहको अगिकृत प्रगतगनगि -सदस्य 

(ग) इकाईले तोकेको कमयचारी/ववज्ञ    -सदस्य 

(२) इकाईले सगमगतलाई एक िन्दा अगिकको क्ल् टरको अनगुमनको जजम्मेवारी ददन 
सक्नेछ।   

(३) इकाईले अनगुमन गनुय पने ववषयको चेकगलस्ट सवहत सगमगतको काययशतय तोक्न ुपनेछ।   

(४) इकाईले सीप ववकास सञ् चालनको अनगुमन प्रगतवेदनको आिारमा मार सेवा 
प्रदायकलाई ििुानी ददने गनणयय गनुय पनेछ।   

६३. सम्झौता िङ्ग गनय सवकन े: (१) कुनै क्ल् टरमा कुनै सेवा प्रदायकले तोके अनसुारको काययसम्पादन 
नगरी तागलम अिरुो वा अपरुो हनु गएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकसुँगको सम्झौता प्रचगलत कानून अनसुार 
रद्द गनय सवकनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम सिंझौता रद्द गनुय पदाय दफा ६२ बमोजजमको अनगुमन सगमगतको 
गसफाररश गलई आवश्यक गनणयय गनय सवकनेछ। 

(३) दफा ६२ बमोजजमको अनगुमन सगमगतले सेवा प्रदायकको काययसम्पादन सन्तोषजनक 
निएमा वा तोवकएको आचरण पालना नगरेको गसफाररस गरेमा इकाईले सम्झौता रद्द गनय सक्नेछ।  

(४) उपदफा (१) र (३) बमोजजम सम्झौता रद्द िएमा उि सेवा प्रदायकलाई योग्यता 
सूचीबाट हटाउन सवकनेछ। 

(५) सम्झौता रद्द िएको अवस्थामा कायम हनु आउने योग्यता क्रममा रहेको सेवा 
प्रदायकलाई आमन्रण गरी सेवा खररद गनय सवकनछे।   

 

 

पररच्छेद-९ 

व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ् चालन  

 

६४.  रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रववष्ट गनुयपने : (१) मन्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले बेरोजगार 
व्यजि, रोजगार आयोजना, सीप ववकास, ववत्तीय वववरण सम्बन्िी सूचनाहरु अगनवायय रुपमा रोजगार 
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अध्यावगिक गनुयपनेछ। 

(२) रोजगारी गसजयना र सीप तथा क्षमता ववकास अन्य सावयजगनक गनकायहरुमा प्रणालीको 
सञ् चालनका लागग मन्रालयले आवश्यक व्यवस्था गमलाउन ुपनेछ।  

६५.  राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ववकास तथा सञ् चालन : (१) सूचीकृत बेरोजगार 
ब्यजिलाई न्यूनतम रोजगार, रोजगारसिंग सम्बजन्ित सूचना प्रवाह गनय, रोजगार ववगनमय प्रणाली 



सञ् चालन गनय र रोजगार प्रवियन सेवामा सहयोग गनय दीघयकालीन श्रमबजार सूचना प्रणालीको आिार 
हनुे  गरी राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (नेशनल इम्पलयोमेन्ट म्यानजेमेन्ट इन्फरमेसन 
गसस्टम-नेगमस) को ववकास गरी सञ् चालन गनेछ।  

(२) राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देहायका गबषयहरु समावेश गनुय पनेछ:- 

(क) न्यूनतम ्रोजगारीको काययक्रमलाई पूणयरुपमा सञ् चालन गनय वतयमान रोजगार 
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप ववकास तथा अन्य प्रणालीसिंग 
अन्तरआवि हनुे गरी सञ् चालन गने,  

(ख) स्थानीय तहमा एवककृत श्रम तथा रोजगारीका वक्रयाकलापलाई व्यवस्थापन 
गनय आवश्यक सूचना प्रणालीको ववकास गने,   

(ग) ऐनको दफा १७ बमोजजमका बेरोजगार सहायताका वक्रयाकलापहरु 
सञ् चालनमा सहयोग हनुे,  

(घ) रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यजिलाई रोजगारी तथा रोजगारमूलक सेवा 
प्रागिका लागग आवश्यक श्रगमकको वैयजिक वववरण, रोजगार पोटयल,  
रोजगार ववगनमय सूचना प्रणाली समेतका आवश्यक प्रणालीको सिंचालन र 
ववकास हनुे,  

(ङ) श्रम बजारमा उपलव्ि सीप तथा क्षमताको वववरण, रोजगारदाताको वववरण 
तथा मागबाट रोजगारदातालाई आवश्यक पने सीप तथा क्षमताको वववरण 
स्वचागलत तवरले अद्यावगिक हनुे,  

(च) अन्य आवश्यक वववरण र 

(छ) प्रणालीबाट तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोिन गरी प्रमखु सूचकहरु स्वचागलत 
तवरले प्रकाशन हनुे। 

(३) प्रणालीको गनमायणका लागग ववकास साझेदारको सहमगतमा इकाईले आवश्यक गनणयय 
गनेछ।  

(४) प्रणाली सञ् चालन तथा व्यवस्थापनमा तथ्याङ्क सरुक्षा र गोपनीयता सम्बन्िी व्यवस्था 
प्रचगलत कानून बमोजजम हनुछे।    

 



पररच्छेद-१० 

रणनैगतक सञ् चार  

 

६६.  सूचना तथा सञ् चारका अगियान सञ् चालन गनुय पने : (१) आन्तररक रोजगारी प्रवियन तथा आयोजनाको 
कायायन्वयनका ववषयमा देहायका उदेश्य हागसल गनय सूचना तथा सञ् चारका अगियान सञ् चालन गनुय 
पनेछ :-  

(क) प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम र यवुा रोजगारीको लागग रुपान्तरण पहल 
आयोजनाको अन्तरगत उपलव्ि सेवा तथा सवुविाका सम्बन्िमा जनचेतना अगिबवृि 
गने, 

(ख) आन्तररक रोजगार अगिबवृि गनय एवम ्श्रम तथा रोजगारीका क्षेरमा श्रम र श्रगमक 
प्रगतको िारणामा सकारात्मक र व्यवहाररक पररवतयन ल्याउने,  

(ग) सूचना तथा सञ् चारका अगियान सञ् चालनमा अन्तरतह, अन्तरगनकाय र गनजी 
के्षरसिंग वहपुक्षीय साझेदारी र समन्वय गने, 

(घ) सूचना तथा सञ् चारका अगियान सञ् चालनमा मन्रालयले तोकेका काययहरु गने।  

 

(२) उपदफा (१) बमोजजमका उद्देश्य प्राप् त गनय इकाईले वावषयक सञ् चार कायययोजना तय 
गरी कायायन्वयन गनेछ।  

(३) स्थानीय तहले कायययोजनाले तोकेका सञ् चार तथा अगियानहरु वक्रयाकलापहरु 
सञ् चालन गनुय गराउन ुपनेछ।   

(४) इकाईले वातावरण तथा सामाजजक सिंरक्षण खाका समेतलाई मध्येनजर गरी सञ् चार तथा 
पहुुँच अगिबवृि काययका लागग आवश्यक श्रव्यदृ्ष सामग्रीको उत्पादन र प्रशारण गनय सक्नेछ।  

(५) इकाईले सञ् चार तथा पहुुँचका वक्रयाकलापको सिंयोजन गनय परामशयदाताको गनयजुि गनय 
वा आवश्यकता अनसुार सालवसाली वा वहवुवषयय सेवा खररद गनय सक्नछे।  

६७.  नागररक सचेतना तथा पहुुँच अगियान सञ् चालन गनुय पने : (१) आयोजनामा लजक्षत वगयको पहुुँच 
बढाउन स्थानीयस्तरमा वक्रयाशील सरकारी, गैरसरकारी र सामदुावयक सिंघ-सिंस्थाको सहकाययमा तथा 
सामाजजक सञ् जालको प्रयोग गरी नागररक सचेतना तथा पहुुँच अगियान सञ् चालन गनुय पनेछ।   

(२) अगियान सञ् चालन गदाय जोजखममा रहेका, वपछगडएका समदुाय तथा मवहलालाई लजक्षत 
गनुय पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजमका उद्देश्य प्राप् त गनय इकाईले नागररक सचेतना तथा पहुुँच 
अगियान सञ् चालन सम्वन्िी वावषयक कायययोजना तय गरी कायायन्वयन गनेछ।  



(४) स्थानीय तहले समेत सो कायययोजनामा आिाररत िई वक्रयाकलापहरु सञ् चालन गनुय 
गराउन ुपनेछ।   

(५) यसका लागग इकाईले आवश्यक श्रव्यदृ्ष सामग्रीको उत्पादन, ववतरण र प्रशारण गनय 
सक्नेछ।  

(६) इकाईले यस प्रकारको अगियानका लागग आवश्यकता अनसुार सञ् चार माध्यम वा अन्य 
उपयिु सेवा प्रदायकसुँग सेवा खररद गरी कायायन्वयन गनय गराउन सक्नेछ।  

६८.  सञ् चार सम्बन्िी अन्य वक्रयाकलाप सञ् चालन र समीक्षा  :  इकाईले आवश्यकता अनसुार देहायका 
काययहरु सञ् चालन गनेछ :- 

(क) वेवसाइट अद्यावगिक गने,   

(ख) बारम्बार सोगिन ेप्रश्नहरुको सम्बन्िमा जानकारी ददने,  
(ग) सरोकारवाला, जनप्रगतगनगि तथा कमयचारीहरुलाई लाई आयोजना र काययक्रम 

कायायन्वयनका सम्बन्िमा अगिमूजखकरण गने,  

(घ) आवश्यकता अनसुार चौमागसक, अियवावषयक र वावषयक समीक्षा गने गराउने।  

 

पररच्छेद-११ 

गनुासो व्यवस्थापन 
६९.  गनुासो व्यवस्थापन : (१) आयोजनाले गनुासो गनदेजशकाको पररच्छेद-१३ बमोजजम सञ् चालन गनुय 

पनेछ।  

(२) गनुासोको व्यवस्थापन अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा सञ् चार शाखाले गनेछ।  

(३) स्थानीय तहमा गनुासो व्यवस्थापन गनय रोजगार सेवा केन्रमा काययरत रोजगार 
सहायकलाई जजम्मेवारी तोक्नपुनेछ।  

 (४) गनुासो सनुवुाईको सिंयन्र गनमायण र सोको क्षमता अगिबवृिका वक्रयाकलाप मन्रालयले 
तोके बमोजजम हनुेछ।  

७०.  गनुासो गनय सवकन े:  (१) गनुासोकतायले रोजगार सेवा केन्र वा सम्बजन्ित स्थानीय तह वा प्रदेशको श्रम 
तथा रोजगार हेने मन्रालय वा श्रम तथा रोजगार कायायलय  वा मन्रालयमा गलजखत तथा मौजखक 
गनुासो गनय सक्नछे। 

(२) गनुासो एस.एम. एस. सामाजजक सिंजाल तथा मन्रालयको कल सेन्टर माफय त समेतबाट 
दताय गराउन सवकनेछ।  

(३) प्राप् त गनुासाहरु सम्बजन्ित गनकायले दताय गनुय पनेछ। 



७१. गनुासो व्यवस्थापन अवगि : (१) गनुासो दताय गनय वडा कायायलय, गाउुँ काययपागलका र नगरकाययपागलका 
तथा काययक्रममा प्राप् त गनुासोहरु सनुवुाई गरी अनसूुची-5 बमोजजम वगीकरण र ववश् लेषण गने, आफै 
गनणयय गने र गनिायररत समयगिर गनणयय गनय नसवकएमा कारण खलुाई मागथल्लो गनकायमा पठाउने 
व्यवस्था गमलाइन ेछ, साथै गनुासो फछ्यौट गने समयको समयावगि गनम्न बमोजजम हनुेछ। 

गनुासो दताय कायायलय 

फछ्यौट गने 
समय (कायायलय 

ददन) 
एक तह मागथको गनकाय 

गनुासो फछ्यौटगनय नसकेमा 
मागथल्लो गनकायमा पठाउनपुने 

समय (ददन) 
वडा ४ गाउुँपागलका/नगरपागलका २ 

गाउुँपागलका/नगरपागलका ७ प्रिानमन्री रोजगार 
काययक्रम 

३ 

प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम ७ श्रम, रोजगार तथा सामाजजक 
सरुक्षा मन्रालय 

३ 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक 
सरुक्षा मन्रालय 

७ सम्बजन्ित ववषयगत 
मन्रालय वा अन्य गनकाय 

- 

(२) गनुासो प्राप् त गने गनकायले फछययौट गनय नसकी मागथल्लो गनकायमा पठाएको व्यहोरा 
गनुासोकतायलाई जानकारी ददन ेव्यवस्था गमलाउन।े 

(३) कुनै एक तहले गरेको गनुासोको गनययण गनुासोकतायले अस्वीकार गरेमा अस्वीकार 
गनायको कारण सवहत गनुासोकतायले मागथल्लो गनकायमा अवपल गने सक्नेछ।  

(४) गनुासोकतायले गनुासोको अवस्थाबारे जानकारी गलन चाहेमा सम्बजन्ित कायायलय, 
प्रिानमन्री रोजगार काययक्रमको वेवसाइट, एस.यम.यस. आदद माफय त प्राप् त गनय सक्नछेन। 

(५) दताय निं. प्राप् त गरेका गनुासोकतायले अनलाईन फाराम तथा टेगलफोन माफय त जनुकुनै 
समयमा गनुासो दताय िएको कायायलय, मागथल्लो गनकायमा पेश िएको िए सोको जानकारी र सनुवुाई 
िएको िए सोको जानकारी प्राप् त गनय सक्ने व्यवस्था गमलाइनेछ। 

(६) स्थानीय स्तर वा गनकायसुँग सम्वजन्ित गनुासो केजन्रय स्तरमा जनुसकैु माध्यमवाट 
प्राप् त िएमा त्यस्ता गनुासोको पवहलो तहको सामािान स्थानीय स्तर वा गनकायसुँग प्राप् त गररन े
व्यवस्था गमलाइनछे। 

72.  गनुासो व्यवस्थापन गने सिंयन्र र प्रवक्रया: (१) प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम, गाउुँपागलका र 
नगरपागलका र वडा काययलयहरुमा गनुासो सनुवुाई सिंयन्र रहनेछ। 

             (२) सिंकगलत गनुासोको ववषय अनसुार वगगयकरण र ववश् लेषण गररनछे। 

(३) वगगयकरण र ववश् लेषण गररएका मध्ये सामान्य प्रकृगतका िएमा प्रचगलत ऐन, गनयमावली, 
गनदेजशका, मापदण्ड र गनदेशनहरुको आिारमा प्रमाण हेरी फछ्र्यौट गररनछे। 



 

              (४) प्राप् त गनुासो र फछौट िएमा गनुासो अनलाईन प्रणालीमा मागसक रुपमा 
अनलाईनमा प्रणालीमा प्रवव् ट गराउन ेव्यबस्था गमलाइनेछ। 

             (५) गनुासो सनुवुाई प्रणालीमा इन्िी िएका अगिलेख अध्यावागिक गने र फछ्र्यौट िएका तथा 
मागथल्लो गनकायमा पठाइएका गनुासोको बारेमा गनुासोकतायहरुलाई सम्िव िएको माध्यमबाट यथासक्य 
गछटो जानकारी गराउने व्यबस्था गमलाइनेछ। 

              (६) प्राप् त गनुासोहरु र सोको फछ्यौट सम्बन्िी वववरण अनसूुची-६ मा तोवकए बमोजजमको 
ढाुँचामा स्थानीय तह तथा प्रिानमन्री रोजगार काययक्रमले राख् न ुगनेछ। 

 

 

 

पररच्छेद-१२ 

अनगुमन, मूल्याङ्कन र प्रगतवेदन सम्बन्िी व्यवस्था  
 ७३. आयोजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन खाका र नगतजा सूचक :  (१) आयोजनाको आयोजना दस्तावेजले 

तोकेका देहायका ववकास नगतजा सूचकहरू प्रागि लागग लेखापरीक्षण, लािग्राही सवेक्षण, सावयजगनक सनुवुाई र 

कायय सम्पादन मूल्याङ्कन सवहतको वववरण सिंलग्न गरेर ववस्ततृ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन खाका तयार गरी 
कायायन्वयन गनेछ :-  

(क) स्थापना िई सञ् चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्रको सिंख्या,  
(ख) आयोजनामा दताय िएको एक वषय गिरमा गलङ्ग र उमेरका आिारमा तागलम 

गलन ेर रोजगारीमा सिंलग्न हनुे व्यजिको सिंख्या र प्रगतशत  
(ग) अठार देजख चागलस वषय उमेरका यवुाको प्रगतशत,  

 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको खाका गनमायण गदाय आयोजनाबाट कायायन्वयन हनु े
वक्रयाकलापमा िएको ववत्तीय र िौगतक प्रगगत, अपेजक्षत प्रगतफल र उपलव्िीहरु सम्बन्िी पयायप् त, पूणय 
र सही सूचना सङ्कलन र आयोजनामा गनरन्तर सिुारका ववषयलाई ध्यान ददन ुपनेछ। इकाईले खाका 
गनमायणमा देहायको सूचकहरुलाई समावेश गनुय पनेछ:- 

(क) लगानी : उपयिु कमयचारीको गनयजुि, क्षमता ववकास र प्राववगिक तथा 
ववत्तीय व्यवस्थापन, 

(ख) पररणाम : रोजगारीको खोजीमा रहेका यवुा बेरोजगार व्यजि तथा गनजको 
आवश्यिा अनसुार रोजगार सेवा प्राप् त गरेको वववरण, नेगमस सञ् चालन, 

स्थानीय तहमा रोजगारी गसजयना, लािाग्राहीको सीप तथा क्षमता अगिबवृि, 



स्थानीय तहले उपलब्ि गराउने रोजगार सेवामा िएको सिुार र सिंलग्न 
कमयचारी तथा सरोकारवालाको क्षमता अगिबवृि, 

(ग) नगतजा : रोजगार सेवा सवुविाका सम्बन्िमा जानकार तथा प्रयोग, एवककृत 
रोजगारमूलक सेवाको सूचना सवहतको नेगमस सञ् चालन, रोजगार सेवामा 
सिुार िएको हनुे, सीपयिु श्रमशजि र प्रत्यक्ष रोजगारीमा बवृि। 

(३) आयोजनाको नगतजा सूचक अनसूुची-७ र आयोजनाको नगतजा मापन तागलका अनसूुची-८ 
बमोजजम हनुेछ। 

(४) आयोजनाको समग्र अनगुमन, मलु्याङ्कन र प्रगतवेदनको जजम्मेवारी इकाईको हनुछे। 

(५) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्िी वक्रयाकलापहरु देहाय बमोजजम हनुछेन:्-  

(क) प्रदेश आयोजना सिंयोजकले आवश्यिा अनसुार मन्रालयको अनरुोिमा 
आफ्नो प्रदेशमा सञ् चागलत आयोजनाका कृयाकलापहरूको अनगुमन गने,  

(ख) स्थानीय तहले आयोजना कायायन्वयनको गनरन्तर अनगुमन, मूल्याङ्कन र 
प्रगतवेदन गनुय पने पनेछ। स्थानीय तहले प्रत्येक चौमागसकमा आयोजनाको 
प्रगगत वववरण र अनगुमन प्रगतवेदनको समीक्षा गनुय पने, 

(ग) स्थानीय गनदेशक सगमगतले आयोजनाको गनयगमत अनगुमन गरी सझुाव प्रदान 
गनुय पने,   

(घ) रोजगार सेवा केन्रले आयोजनाको वक्रयाकलाप तथा खचयको अगिलेख राख्न े
र गनयगमत अनगुमन र प्रगगतको समीक्षा गरी इकाईलाई प्रगतवेदन पेश गने,   

(ङ) वडा सगमगतले आवश्यिा अनसुार आफ्नो वडामा कायायन्वयन िएको 
आयोजनाको वक्रयाकलापको गनयगमत अनगुमन र प्रगतवेदन गनुय पने। 

(६) आयोजनाको मूल्याङ्कन र समीक्षाका देहाय बमोजजम हनुेछ:-  

(क) इकाईले गनयगमत तवरले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसिंग समन्वय गरी 
गनयगमत अनगुमन, मूल्याङ्कन र सञ् चारको वक्रयाकलाप गने गराउने, 

(ख) आयोजनाका सञ् चालन र प्रगगतका सम्बन्िमा स्थलगत पररक्षण गने 
गराउने,   

(ग) तेश्रो पक्षलाई सिंलग्न गराई आयोजना अवगिमा कजम्तमा एक पटक लािग्राही 
सन्तजु् ट सवेक्षण गराउन।े यस्तो सवेक्षण गदाय सबै वगय र उमेर वगयको 
प्रगतगनगित्व सगुनजश् चत हनु ुपने,   

(घ) इकाइले रोजगार केन्रले काययवववरण अनसुार काम िए निएको समेत 
अनगुमन गनुय पने, 



(ङ) आयोजनाको प्रमखु उपलव्िी र नगतजा प्रािीका सम्बन्िमा देहाय बमोजजम 
मूल्याङ्कन हनुेछ :- 

(१) कायायन्वयन सहयोग गमसन : ववकास साझेदार र इकाईले 
काययसम्पादन समीक्षाका लागग वषयमा दईुपटक कायायन्वयन सहयोग 
गमसनको आयोजना गनेछन।् गमसनले आयोजनाको वक्रयाकलापको 
वस्तगुत अध्ययन गनय स्थलगत भ्रमण गनय सक्नछे। इकाईले 
योजना कायायन्वयन समीक्षाको आिारमा प्रगगत प्रगतवेदन र 
आवश्यक कायययोजना तयार गनुय पनेछ।  

(२) मध्यकालीन तथा अजन्तम समीक्षा : आयोजना सञ् चालन िएको ३० 

मवहनागिर आयोजनाको मध्यकालीन समीक्षा हनुेछ। समीक्षाबाट 
आयोजनाको वक्रयाकलापको समीक्षा एवम ् लक्ष्य र उद्देश्य प्राप् त 
गनय सक्न ेनसक्न ेअवस्थाको ववश् लेषण गरी काययक्रममा आवश्यक 
सिंशोिन हनु ु पने ववषय तथा क्षेरको गनिायरण गरी ववकास 
साझेदारलाई प्रगतवेदन पेश गनुय पनेछ। आयोजना अवगिको 
अन्त्यमा आयोजनाको अजन्तम मूल्याङ्कन गनुय पनेछ।   

(३) प्रिावको मूल्याङ्कन : मध्यकालीन र अजन्तम मूल्याङ्कन समीक्षा गदाय 
तेश्रो पक्षको सिंलग्नता गराई आयोजनाबाट गसजजयत उपलव्िी र 
प्रिाव समेतको मूल्याङ्कन गनुय पनेछ। आयोजनाले यस काययका 
लागग सेवा करार गरी तेश्रो पक्षबाट समीक्षा र मूल्याङ्कन गराउन ु
पनेछ।   

(७) इकाइले देहाय बमोजजमको व्यहोरा सवहतको मागसक, चौमागसक र वावषयक प्रगतवेदन 
तयार गरी सम्बजन्ित गनकायमा पेश गनेछ:- 

(क) रोजगार सेवा केन्र 

(१) उजचत जजन्सी अगिलेख माफय त आयोजनाको सम्पजत्त/सम्पजत्तहरूको 
सरुक्षा सगुनजश् चत गरी गनयगमत ममयत सम्िार िएको प्रगतवेदन 
स्थानीय तह र इकाईलाई पेश गने,  

(२) केन्रको गगतववगिहरूको बारेमा सम्बजन्ित स्थानीय काययपागलकामा 
गनयगमत प्रगतवेदन बझुाउन ुपने, 

(३) रोजगार आयोजना सञ् चालन तथा सो को प्रगगतको मागसक 
प्रगतवेदन स्थानीय तह र इकाईलाई पेश गने,  



(४) रोजगार आयोजनाको अजन्तम प्राववगिक प्रगतवेदन स्थानीय तहको 
ईजन्जगनयर/सब-इजन्जगनयरलाई पेश गने,  

(५) आयोजनाको खचय तथा सोको पु् ट्याइय सवहत प्रत्येक चौमागसक 
समाप् त िएको एक मवहना गिर चौमागसक प्रगतवेदन इकाईमा पेश 
गने। 

(ख) स्थानीय तह 

(१) आयोजनाको खचय तथा ज्यालाको ििुानीको वववरण पगछल्लो 
मवहनाको २० गते गिर आगथयक वहसाव गमलान प्रगतवेदन तयार 
गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रगतवेदन तयार गने, 

(२) प्रत्येक चौमागसक समाप् त िएको ४५ ददन गिर प्रगगतको समीक्षा 
सवहतको ववत्तीय वववरण इकाईलाई पेश गने,  

(ग) इकाई  
(१) चौमागसक रुपमा आयोजनाको प्रगगतको समीक्षा र ववत्तीय प्रगगत 

तयार गरी चौमागसक समाप् त िएको ६० ददन गिर ववकास 
साझेदारलाई प्रजेशत गने,   

(२) आयोजनाको प्रगतवेदन गदाय आवश्यकता अनसुार स्थलगत अनगुमन, 

जोजखम न्यूगनकरणका लागग अवलम्वन गररएका उपायहरु सवहतको 
वववरण ववकास साझेदारबाट गनददयष्ट ढाुँचामा प्रगतवेदन गने, 

(३) वावषयक लेखा पररक्षणको वववरण आगथयक वषय समाप् त िएको ९ 
मवहना गिर ववकास साझेदारलाई पेश गने, 

(४) सोििनाय मागका लागग स्थानीय तह र केन्रको एवककृत ववत्तीय 
वववरण समावेश गने,   

(५) सरोकार सिंलग्न आयोजना सम्वन्िी सचुना प्रवाह तथा प्रिाव 
न्यगुनकरणका उपायहरूका कायायन्वयन जस्ता वातावरण तथा 
सामाजजक सिंरक्षण खाकाको महत्त्वपूणय पक्षहरूको कायायन्वयनका 
साथै आयोजनाको सम्बन्िमा प्राप् त गरेको गनुासो/उजरुीको प्रकृगत 
र सोको वतयमान अवस्था वा सम्बोिन कसरी गररयो िने्न सम्बन्िमा 
ईकाइले गनजश् चत ढाुँचामा अिय-वावषयक प्रगतवेदन तयार गरर पेश गने,   

(६) आयोजना प्रिावकारी िएको गमगत बाट तीस (३०) मवहना गिर 
मध्यकागलन समीक्षा गराइ सो को प्रगतवेदन पेश गने,  



(७) वातावरण तथा सामाजजक सिंरक्षण व्यवस्थापन खाकाको मध्याविी 
सगमक्षा गरी ईकाइले ववकास साझेदारको समन्वयमा वातावरण तथा 
सामाजजक सिंरक्षण व्यवस्थापन खाका कायायन्वयनका सम्बन्िमा 
तेश्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराउने र आवश्यकता बमोजजम पररमाजयन 

हनु ु पने ववषय समावेश गरी ववकास साझेदारलाई पेश गने। 
ववकास साझेदारको स्वीकृगत पश् चात खाका मन्रालयको वेिसाइट 

माफय त सावयजगनक गनुय पने, 

(८) आयोजना समाप् त िएको गमगतले ६ मवहनागिर आयोजना 
कायायन्वयन सम्पन्न र नगतजाको प्रगतवेदन तयार गरी ववकास 
साझेदारलाई पेश गने। 

 

पररच्छेद-१३ 

वातावरण तथा सामाजजक सिंरक्षण 

७४. वातावरण तथा सामाजजक सिंरक्षण खाका गनमायण तथा कायायन्वयन : (१) आयोजनासुँग सम्बजन्ित 
वातावरणीय तथा सामाजजक पक्षका ववषयहरुको सम्बोिन गनय मन्रालयले तजुयमा गरेको वातावरण 
तथा सामाजजक सिंरक्षण खाकालाई (इन्िायरोमेन्ट एण्ड सोगसयल म्यानेजमेन्ट फे्रमवकय ) आयोजनाको 
अगिन् न अङ्गको रुपमा अवलम्वन गरी सम्बजन्ित वक्रयाकलापहरु कायायन्वयन गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) को खाका बमोजजम आयोजना सञ् चालनका गने जजम्मेवारी इकाईको 
हनुेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजमको काययमा सहयोगका लागग इकाईले वातावरण तथा सामाजजक 
सरुक्षण ववज्ञको गनयजुि गनय सक्नेछ। 

(४) स्थानीय तहले आयोजना सञ् चालन पूवय रोजगार आयोजनासिंग सम्बजन्ित वातावरणीय 
तथा सामाजजक मूल्याङ्कन तथा ववश् लेषण गनुय पनेछ।  

(५) उपदफा (४) को ववश् लेषणबाट वातावरणीय तथा सामाजजक जोजखम तथा असर रहेको 
देखाएमा लागी वातावरण तथा सामाजजक सिंरक्षण योजना तजूयमा गरी कायायन्वयन गनुय पनेछ। 

(६) आयोजनाको कम्पोनने्ट २ अन्तगयतको सहायता पूवायिार ममयत सम्िारमा केजन्रत हनुे र 
लािग्राहीको ज्यालामा मारै गसगमत हनुे िएकोले काययस्थल सरुक्षा सम्बन्िी ववषयलाई समावेश गरी 
सिंरक्षण योजना तय गनुय पनेछ।  

(७) इकाईले उपदफा (६) बमोजजम तय िएको योजनाको अनगुमन गरी रैमागसक रूपमा 
प्रगतवेदन तयार गरी ववकास साझेदारलाई पेश गनुय पनेछ।   



(८) स्थानीय तहले आयोजनाको कम्पोनेन्ट १ र २ अन्तगयतका वक्रयाकलाप सञ् चालन पूवय 
देहायका ववषयहरुको सूचना सङ्कलन तथा समीक्षा गनुय पनेछ:- 

(क) रोजगार आयोजना कायायन्वयन हनुे क्षरेमा बसोबास गरेका प्रत्यक्ष 
लािग्राहीको सिंख्या, 

(ख) रोजगार आयोजनाले गने वक्रयाकलापको प्रकार तथा लजक्षत 
समूहको सम्िाववत सहिागगता, 

(ग) वजञ् चगतकरण तथा जोजखममा रहेका समूहका लागग गररन े
वक्रयाकलाप, 

(घ) गररब तथा जोजखममा रहेका समूहमा पने प्रिाव, 

(ङ) मवहला तथा वजञ् चगतकरणमा रहेका समूहको सामाजजक र आगथयक 
उन्नतीका लागग आवश्यिा तथा प्राथगमकता, 

(च) मवहला तथा वजञ् चगतकरणमा रहेका समूहले सूचना तथा ज्ञान प्राप् त 
गदाय हनु सक्न ेवा सम्िाववत अवरोि, 

(छ) मवहलामैरी काययस्थलको गनमायण, 

(ज) काययस्थलमा हनु सक्ने सम्िाववत लैवङ्गक वहिंसा,  

(झ) वातावरण तथा सामाजजक रुपमा सम्वेदनजशल क्षेर िए सो को 
अवस्था, र  

(ञ) अन्य सामाजजक प्रिाव। 

(९) कम्पोनने्ट २ अन्तगयत कायायन्वयन रोजगार आयोजना सञ् चालनका क्रममा राज् िय 
गनकुञ् जको वविाग, वन्यजन्त ुआरक्ष आदद उल्लेख िएको के्षरबाहेक अन्य वन र वन्यजन्तकुो प्रवेश 
गने क्षेरमा जोजखम, िकु्षय, वाय ुप्रदषुण, पानीको गणुस्तरमा ह्रास, पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षा आददका 
सम्बन्िमा रोजगार सेवा केन्रले सम्िाववत जोजखमको ववश्लषेण गरी काययस्थल स्वास्थ्य तथा सरुक्षा सिंग 
सम्बजन्ित ववषयहरुलाई समावेश गरी वातावरणीय तथा सामाजजक व्यवस्थापन कायययोजना तय गरी 
कायायन्वन गनुय पनेछ।  

(१०) आयोजनाले व्यवसायजन्य, पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षा एवम ् श्रगमकको काययस्थलमा 
सरुजक्षत रुपमा काम गने वातावरण गनमायणको लागग श्रम मापदण्ड, आचार सिंवहता, लैवङ्गक वहिंसा, 
व्यजिगत सरुक्षा उपकरण, जोजखम न्यूगनकरणका प्राविान तथा आवश्यिा अनसुार श्रगमक जशववरको 
सञ् चालनका लागग वातावरण तथा सामाजजक सिंरक्षण कायययोजना तयार गरी देहायका काययहरु गनुय 
पनेछ:- 



(क) रोजगार आयोजना सञ् चालनको प्रत्येक वक्रयाकलापमा वातावरणीय र 
सामाजजक जोजखममा रहेका व्यजिका सम्बन्िमा ववश् लेषण गने,   

(ख) रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यजिलाई रोजगार सेवा केन्रले उजचत परामशय 
उपलव्ि गराउने,  

(ग) इकाई र स्थानीय तहले राज् िय र स्थानीय तहका रेगडयो, टेगलगिजन, 

परपगरका लगायत आम सञ् चारका माध्ययमबाट सूचना सम्प्रषेण गने। 

(११) वातावरण तथा सामाजजक सिंरक्षण खाका कायायन्वयनको लागग अनसूुची-९ बमोजजमको 
जोजखम गनिायरण तथा न्यूगनकरणका मागयदशयनको प्रयोग गनुय पनेछ।   

(१२) आयोजनाले जोजखममा रहेका व्यजि तथा पररवारको जोजखम न्यूगनकरण गने र गनज 
व्यजि तथा समूह लजक्षत रोजगार आयोजना गनमायण गने प्रयोजनका लागग देहायका वक्रयाकलाप 
सञ् चालन गनेछ:- 

(क) गलङ्ग, जाती र आम्दानीको स्तर अनसुारको तथ्यािंक सङ्कलन, 
(ख) जोजखममा रहेका व्यजि तथा समदुाय लजक्षत सूचनाको सम्प्रषेण, रणनीगतको 

तजुयमा तथा कायायन्वयन, 

(ग) आयोजना कायायन्वयनका क्रममा सम्िाववत जोजखम र सोको न्यूगनकरणको 
ववगि एवम ्सकारात्मक पररणामको आुँकलन, 

(घ) व्यजि तथा वगय लजक्षत तागलम तथा तागलमको पाठ्यक्रमको गनमायण, 

(च) श्रगमकको न्यूनतम मापदण्ड, आचार सिंवहता एवम ् लैङ्गीक वहिंसा गबरुिका 
सम्बन्िमा मागयदशयन गनमायण,  

(छ) आयोजना तजुयमा र सञ् चालनका क्रममा गनयगमत छलफल तथा सझुाव 
सिंकलन, र 

(ज) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनमा वातावरण तथा सामाजजक सिंरक्षणका सूचकहरुको 
प्रयोग।  

(१३) श्रम बजारमा ववद्यमान असमानता, सामाजजक सिंरचना तथा परुुषको रोजगारीका लागग 
स्थानान्तर लगायतका कारण गसजजयत समस्या र समदुायमा वपछगडएका मवहलालाई मलुप्रवाहीकरण 
गनय आयोजनाले लैवङ्गक समानता सम्बन्िी देहायका वक्रयाकलाप सञ् चालन गनेछ:- 

(क) मवहलालाई लजक्षत गरी रणनीगत, काययनीगत तथा सञ् चालन गने गराउने,  
(ख) आयोजनाले उपलव्ि गराउने रोजगारीमा न्यूनतम साठी प्रगतशत मवहलाको 

सहिागगता सगुनजश् चत गने गराउने,  
(ग) मवहला-मैरी रोजगार आयोजना सञ् चालन गने, 



(घ) मवहला लजक्षत ववत्तीय साक्षरता, प्रजनन स्वास्थ्य, मवहला सशजिकरण, 

आत्मबल र गनणयय गने क्षमताको ववकास, प्रिावकारी सञ् चार गनय सक्न े
तथा नेततृ्व गलन सक्न े क्षमता ववकास लगायतका ववषयमा क्षमता 
ववकासका वक्रयाकलाप सञ् चालन गने। यसका अगतररि मवहलालाई श्रम 
बजारमा प्रवेशका लागग अवसरहरुको खोजी, नयाुँ व्यवसाय सरुु गनय र 
सामवुहक कायय गनय सक्ने क्षमता ववकासमा सहयोग उपलव्ि हनुे, 

(ङ) यवुा उमेरका मवहला लजक्षत रोजगारी क्लबको स्थापना तथा सञ् चालनबाट 
रोजगार-योग्य गसपको हस्तान्तरण, र  

(च) लैवङ्गक वहिंसा ववरुिको सूचना सम्प्रषेण तथा काययस्थल वातावरणको 
गनमायण।   

 
पररच्छेद-१४ 

ववववि 

 
७५.  काययववगिको प्रयोग : (१) यस काययववगिको प्रयोग नेपाल सरकार र ववश् व बैंङ्क वीच िएको सम्झौता 

अनसुार यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजनाको कायायन्वयनमा हनुछे।  

(२) यो काययववगिमा प्रयोग गररएका काननुका प्राविानहरु सम्बजन्ित काननु सिंशोिन िएको 
अवस्थामा सिंशोगित काननु बमोजजम नै मान्य हनुेछ।  

(३) यो काययववगिका प्राविान आयोजना कायायन्वयनका लागग तय िएको ववत्तीय सम्झौतासिंग 
वाजझएमा वाजझएको हद सम्म ववत्तीय सम्झौता नै मान्य हनुेछ। 

७६.  काययववगिमा सिंशोिन हनु सक्न े : मन्रालयले ववकास साझेदारको सहमगतमा आवश्यकता अनसुार 
काययववगिमा सिंशोिन गनय सक्नेछ।   

७७. वािा अड्काउ फुकाउन र व्याख्या गनय सक्न े : मन्रालयले ऐन, गनयमावली, गनदेजशका, ववत्तीय 
सम्झौता र यो काययववगि ववपररत नहनुे गरी काययववगिको कायायन्वयनमा वा वक्रयाकलाप सञ् चालनमा 
आइपने बािा अड्काउ फुकाउन वा कुनै दद्ववविा परेमा व्याख्या गनय सक्नछे।  

७८.  खारेजी र बचाउ : (१) यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ् चालन तथा 
व्यवस्थापन) काययववगि, २०७६ खारेज गररएको छ।  

(२) यवुा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ् चालन तथा व्यवस्थापन) 
काययववगि, २०७६ अन्तगयत िए गरेका सबै काम कारवाही यसै काययववगि बमोजजम िए गरेको 
मागननेछ। 



 

 

 

 

 

अनसूुची-१ 

(दफा ७ को उपदफा (३) सुँग सम्बजन्ित) 

आयोजना कायायन्वयनका लागग सिंस्थागत सिंरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालय 

आयोजना व्यवस्थापन 
इकाई  

आयोजना गनदेशक सगमगत 

आयोजना प्राववगिक सगमगत 

प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम 

प्रदेश स्तरीय रोजगार सिंयोजक 

(प्रदेशको सम्बजन्ित मन्रालयको योजना तथा काययक्रम 
महाशाखा प्रमखु) 

रोजगार सिंयोजक  

प्रदेश गनदेशक सगमगत 

स्थानीय गनदेशक सगमगत 

प्रमखु प्रशासवकय अगिकृत  

रोजगार सहायक (प्रत्येक स्थानीय 
तहमा १ जनाका दरले जम्मा 

७५३ जना) 

प्राववगिक सहायक (प्रत्येक स्थानीय 
तहमा १ जनाका दरले जम्मा 

७५३ जना) 

यवुा सहजकताय (छनौट िएका १५० 
स्थानीय तहमा १ जनाका दरले 

जम्मा १५० जना)  

रोजगार सेवा केन्र 

स्थानीय 
तह 

प्रादेजशक 
तह 

सिंघीय 
तह 



अनसूुची-२ 

(दफा १० को उपदफा (२) सुँग सम्बजन्ित) 

इकाईमा रहन ेकमयचारी र परामशयदाताको व्यवस्था र काम, कतयव्य तथा जजम्मेवारी 
 

(१) इकाईमा देहाय बमोजजमको दरबन्दी रहनछे :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय 

आयोजना कायायन्वयन इकाई 

 राज् िय आयोजना गनदेशक 

(प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम हेने राज् िय काययक्रम गनदेशक) 

कम्पोनेन्ट व्यवस्थापक 

कम्पोनेन्ट १ र २  

(प्रिानमन्री रोजगार काययक्रमको काययक्रम व्यवस्थापन 
शाखा प्रमखु) 

 

कम्पोनेन्ट व्यवस्थापक 

कम्पोनेन्ट ३ र ४ 

(प्रिानमन्री रोजगार काययक्रमको अनगुमन, 

मूल्याङ्कन तथा सञ्चार शाखा प्रमखु) 

 

आगथयक प्रशासन प्रमखु 

(मन्रालयको आगथयक प्रशासन शाखा) 

लेखा अगिकृत 

(रा.प.त.ृ प्र/लेखा) 

शाखा अगिकृत-१ 

(प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम) 

सूचना प्रववगि अगिकृत 

(क.ई. रा.प्र.त.ृ) 

आयोजना सिंग सम्बजन्ित परामशयदाताहरु; 

खररद ववज्ञ – १ 

ववत्तीय व्यवस्थापन ववज्ञ – १ 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ववज्ञ – १ 

सामाजजक तथा वातावरण सरुक्षण ववज्ञ – १ 

सञ् चार ववज्ञ – १ 

सावयजगनक गनमायण कायय ववज्ञ – १ 

आयोजना व्यवस्थापन ववज्ञ/अगिकृत – १ 

सूचना प्रववगि ववज्ञ/अगिकृत – १ 

अन्य परामशयदाता (आवश्यकता अनसुार) 

कम्प्यूटर अपरेटर – २ 

(रा.अनिं प्रथम सो सरह) 

शाखा अगिकृत-२ 

(प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम) 

 



(२) इकाईमा सिंलग्न कमयचारीहरुको काययवववरण 

(क)  राज् िय आयोजना गनदेशक:  प्रिानमन्री रोजगार काययक्रमको राज् िय काययक्रम गनदेशक/श्रम रोजगार 
तथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालयको सहसजचवले यस आयोजनाको राज् िय आयोजना गनदेशकको रुपमा 
देहायका जजम्मेवारीहरु वहन गनेछ:- 

(१) आयोजनाको प्रमखु िई कायय सम्पादन गने, गराउने,  
(२) आवश्यक नीगतगत तथा व्यवस्थापवकय जजम्मेवारी वहन गने गराउने,  
(३) आयोजनाको प्रिावकारी सञ् चालनको लागग आवश्यक गनणयय गलने तथा गनदेशन ददने,  
(४) आवगिक रुपमा प्रगगत समीक्षा गने, 

(५) कम्पोनेन्ट व्यवस्थापक र इकाईका कमयचारीहरुको वक्रयाकलापमा समन्वय, व्यवस्थापन र 

सहजता प्रदान गने, 

(६) आयोजना गनदेशक सगमगतको गनदेशनहरुको पालना गने गराउन,े 

(७) आयोजना प्राववगिक सगमगतको सल्लाहको लागी एजेन्डा पवहचान गने र प्रस्ततु गराउने, 
(८) आयोजना व्यस्थापन इकाई तथा कमयचारी/परामशयदाताको व्यवस्थापन गने, 

(९) आयोजनाको वावषयक काययक्रम, बजेट र कायययोजना तजुयमा गरी आयोजना गनदेशक सगमगतको 
स्वीकृगतको लगग पेश गने।  

(१०) आयोजना व्यस्थापन इकाईले गने िनी तोवकएका अन्य काययहरू गने।  

(ख)  कम्पोनने्ट व्यवस्थापक: काययक्रम व्यवस्थापन शाखाको उपसजचवले आयोजनाको कम्पोनेन्ट १ र २ 
एवम ्अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा सञ् चार शाखाको उपसजचवले कम्पोनेन्ट ३ र ४ को नेततृ्व गने गरी 
कम्पोनेन्ट व्यवस्थापकहरूको जजम्मेवारी देहाय बमोजजम हनुेछ:-  

(१) सम्बजन्ित कम्पोनेन्टको वावषयक कायययोजनाहरू र कायायन्वयन योजनाहरूका साथै वावषयक बजेट 

तयार गने, 

(२) सम्बजन्ित कम्पोनेन्ट अन्तगयत दैगनक वक्रयाकलापहरुको व्यवस्थापन गने, साथै आयोजनाको 
परामशयदाताहरुको सपुररवेक्षण गने र आयोजना सञ् चालन काययववगि र योजनाहरू अनसुार 

कायायन्वयन सगुनजश् चत गने, 

(३) सम्बजन्ित कम्पोनेन्ट अन्तगयत स्थानीय तहहरुको लागग तागलम मोड्युलहरू चयन गने, स्वीकृगतको 
लागग पेश गने, व्यवस्थापनको प्रवन्ि गमलाउने, 

(४) परामशय सेवाको कायय-शतयहरू तयार गने, बोलपर कागजातको ढाुँचाहरु तयार गने र इकाई लाई 
वस्त ुतथा सेवाको खररदमा सहयोग गने,   

(५) आयोजनाको सम्बजन्ित कम्पोनेन्टका सम्बन्िमा राज् िय आयोजना गनदेशकको गनदेशनानसुार 
आफ्नो क्षेरानसुारको सरोकारवालाहरूसुँग सम्पकय  स्थापना गने गराउने, 

(६) आयोजना गनदेशक सगमगत, राज् िय आयोजना गनदेशक वा प्राववगिक सगमगतले तोकेका 
वक्रयाकलापहरु सम्पन्न गने गराउने। 



(ग)  लेखा प्रमखु: राज् िय आयोजना गनदेशकको मागयदशयनमा आयोजनाको ववत्तीय व्यवस्थापनमा लेखा प्रमखुले 
देहायको जजम्मेवारी वहन गनेछ:-   

(१) ववश् व बैक र नेपाल सरकारको सहमती अनसुारको ववत्तीय अनशुासन कायम गने गराउने,  
(२) वावषयक बजेट तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशतय अनदुान हस्तान्तरण गने गराउने,  
(३) सिंकगलत आगथयक वववरण अनसुार सोिनान्तर रकमको गनक्योल गने र गनणययाथय पेश गने,  

(४) आयोजनाको एवककृत ववत्तीय वववरण तयार गने तथा लेखा पररक्षण गने गराउने,  
(५) ववत्तीय व्यवस्थापन तथा स्वीकृत ववत्तीय मापदण्डको सम्बन्िमा अगिमखुीकरण सञ् चालन गने 

गराउने, 
(६) राज् िय आयोजना गनदेशकको गनदेशन अनसुार अन्य कायय गने गराउने।  

(घ)  लेखा अगिकृत: राज् िय आयोजना गनदेशक तथा लेखा प्रमखुको गनदेशनमा लेखा अगिकृतले देहायको 
जजम्मेवारी वहन गनेछ:-   

(१) आयोजनाको वावषयक अनमुागनत बजेट तयार गने, दैगनक ववत्तीय व्यवस्थापन गने र 
आयोजनाको लेखा राख् ने, 

(२) आयोजनाको खचय स्वीकृत मापदण्ड अनसुार ििुानी गने,  

(३) आवगिक ववत्तीय प्रगतवेदनहरु तयार गने, 

(४) आन्तररक तथा वाह्य लेखा पररक्षणको लागग ववत्तीय वववरण तयार गने, 

(५) स्थानीय तहको आयोजनाको ववत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्िी सम्पकय  ववन्दकुो रूपमा काम गने,  

(६) राज् िय आयोजना गनदेशक तथा लेखा प्रमखुको गनदेशन अनसुार अन्य कायय गने। 

(ङ) शाखा अगिकृत: राज् िय आयोजना गनदेशक र कम्पोनेन्ट व्यवस्थापकको जजम्मेवारी कायायन्वयनमा सहयोग 

गनुय कम्पोनेन्ट व्यवस्थापकहरू मातहत रहन ेशाखा अगिकृतको प्रमखु जजम्मेवारी हनुेछ।  

(च)  सूचना प्रववगि अगिकृत: राज् िय आयोजना गनदेशक र कम्पोनेन्ट व्यवस्थापकको गनदेशन अनसुार 
प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम र आयोजना अन्तगयतको सूचना प्रववगि व्यवस्थापनमा सहयोग गनुय सूचना 
प्रववगि अगिकृतको जजम्मेवारी हनुेछ।   

(३)  इकाईमा रहन ेपरामशयदाताको काययवववरण, योग्यता र अनिुव देहाय अनसुार हनुछे  

(क)  खररद ववज्ञ : राज् िय आयोजना गनदेशक मातहत कायय गने गरी गनयिु खररद ववज्ञको वस्त ुतथा सेवा 
खररदसिंग सम्बजन्ित वक्रयाकलापहरूमा आवश्यक सहयोग प्रदान गने जजम्मेवारी हनुेछ। आयोजना 
सम्बन्िी ववत्तीय सम्झौता, नेपाल सरकारको खररद गनयमन र गनदेजशका, ववश् व बैंकको खररद 
गनदेजशका र आयोजना सञ् चालन काययववगिको पररगि गिर वस्त ुतथा सेवाको खररदको वक्रयाकलापहरु 
सञ् चालन गने गराउने जजम्मेवारी खररद ववज्ञको हनुेछ। यसका अगतररि खररद ववज्ञले इकाई र 
स्थानीय तहहरुको खररद सम्बन्िी क्षमता अगिववृि गनय सहयोग गनेछ। 



(१) खररद ववज्ञको काम, कतयव्य र जजम्मेवारी  

(क) खररद योजना तयारी र आवश्यकता अनसुार सिंशोिन गनय सहयोग गने,  

(ख) वस्तकुो खररद, परामशय र गैर-परामशय सेवा र आयोजनाको अन्य वक्रयाकलापहरुका खररद 
सम्बजन्ित बोलपर कागजात, आसय पर, प्रस्ताव आहवानसमबन्िी सम्पूणय कागजातहरू तयारी, 
परामशय र गैर-परामशय सेवा खररद गनय आवश्यकताको वववरण, कायय-शतय, लागत अनमुान 
लगायत मूल्याङ्कनका मापदण्ड तयार गनय सहयोग गने,  

(ग) इकाईलाई बोलपर/प्रस्तावहरु मूल्याङ्कन गनय र प्रगतवेदनको मस्यौदा तयार गनय सहयोग गने, 

(घ) ववश्व बैक लगायतका ववकास साझेदारको श्रोत समावेश िएको खररद वक्रयाकलापहरुमा ववश् व 
बैंकबाट स्वीकृगत प्राि गनुयपदायका लागग आवश्यक कागजात तयार गनय र अन्य प्रवक्रयागत 
व्यवस्थापन गनयका लागग इकाईलाई सहयोग गने,  

(ङ) आयोजनाका लागग आवश्यक वस्त ु र सेवाहरु समयमै खररद गने प्रवक्रया सगुनजश् चत गनय 
सहयोग र सल्लाह प्रदान गने।   

(च) इकाई र स्थानीय तहका खररद वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनय आवश्यक क्षमता अगिववृिका 
काययहरु गनय सहयोग गने,  

(छ) स्थानीय तहमा रहेका खररद केन्रहरुले पालना गनुय पने खररद काययववगि मस्यौदा तयार गनय 
सहयोग गने,  

(ज) आयोजनासिंग सम्बजन्ित खररद वक्रयाकलापहरुको उपलजब्ि प्रगतवेदन तयार गरी इकाई र ववश्व 
बैकलाई उपलव्ि गराउने, 

(झ) आयोजनाको खररद वक्रयाकलापसिंग सम्बजन्ित कुनै गनुासो प्राप् त िएमा इकाईलाई गनुासो 
सम्बोिन गनय आवश्यक ववश्लषेण गरी सहयोग गने, 

(ञ) आयोजनासुँग सम्वद्द खररद कायय, अध्ययन एविं अन्य लेखाजोखाका काययहरुमा आवश्यक 
पषृ्ठपोषण तयार गनय सहयोग गने, 

(ट) आयोजनाबाट िएको खचय शोििनायको लागग तयार िएको शोििनाय आवेदन तथा अन्य 
काययहरुमा खररद ववज्ञको रुपमा सल्लाह ददने,  

(ठ) राज् िय आयोजना गनदेशकद्वारा तोवकएका अन्य खररद सम्बन्िी वक्रयाकलापहरुमा सहयोग 
गने। 

(२) खररद ववज्ञको न्यूनतम शैजक्षक योग्यता र अनिुव 

(क) व्यवस्थापन वा अन्य सम्बजन्ित ववषयमान्यूनतम स्नातक तह उजत्तणय िएको । सरकारी, 
गैरसरकारी, कुटनीगतक गनकाय तथा सोका आयोजना तथा अन्य सिंगदठत क्षेरमा सावयजगनक 
खररद ववज्ञ अथवा अगिकृतको पदमा रहेर कजम्तमा पाुँच वषयको कायय अनिुव िएको।  

(ख) नेपाल सरकार तथा ववश् व बैंकको नीगत, प्रवक्रयाहरु तथा काययववगिसिंग पररजचत एवम ्ववश् व बैंक 
वा अन्य ववकास साझेदारबाट आगथयक सहयोग प्राप् त आयोजनाका खररद सम्बन्िी क्षेरमा कायय 
अनिुव िएका उम्मेदवारलाई प्राथगमकता ददइनेछ। 



(ख)  ववत्त व्यवस्थापन ववज्ञ: राज् िय आयोजना गनदेशक मातहत कायय गने गरी गनयिु ववत्तीय व्यवस्थापन 
ववज्ञले समन्वय, गनररक्षण, र समग्र प्रिावकारी ववत्तीय व्यवस्थापनको लागग प्राववगिक सहयोग उपलव्ि 
गराउनेछ।यसका अगतररि ववत्तीय व्यवस्थापन ववज्ञले इकाई र स्थानीय तहहरुको ववत्तीय व्यवस्थापन 
सम्बन्िी क्षमता अगिववृि गने काययमा सहयोग गनेछ। 

(१)  ववत्त व्यवस्थापन ववज्ञको काम, कतयव्य र जजम्मेवारी 
(क) इकाईलाई ववजत्तय व्यवस्थापन र प्रगतवेदन तयारी सम्वन्िी काययका लागग आवश्यकता सहयोग 

गने,  

(ख) आयोजनाको वावषयक बजेट तयार गनय सहयोग गने,  

(ग) आयोजनाको लेखापरीक्षण र ववत्तीय अनगुमनसिंग सम्बजन्ित वक्रयाकलापहरुको कायायन्वयनमा 
सहयोग गने, 

(घ) आयोजनाको मागसक, रैमागसक, चौमागसक, अिय वावषयक र बावषयक ववजत्तय वववरण/प्रगतवेदन 
(आवश्यकता अनसुार) र अन्य ववत्तीय वववरणहरू तयार गनय सहयोग गने,  

(ङ) आयोजनाका ििुानीहरु प्रचगलत काननु र ववश् व बैंकको ववत्तीय सम्झौता बमोजजम रहेको 
सगुनजश् चत गनय इकाईलाई सहजीकरण र सहयोग गने, 

(च)  डेस्क समीक्षा र स्थलगत भ्रमणबाट प्राप् त सूचनाका आिारमा सम्पूणय खचयको ववत्तीय अनगुमन 
प्रगतवेदन तयार गरी इकाईमा र ववश्वबैकमा पेश गने,  

(छ) ववश् व बैंकबाट स्वीकृत खातामा िएको कारोबारको प्रगतवेदन (आवश्यकता अनसुार) तयार गनय 
आगथयक प्रशासन शाखालाई सहयोग गने, 

(ज) इकाईबाट सम्झौतामा उल्लेख िए अनसुार ववश् व बैंकबाट सोििनाय प्राि गने, ववजत्तय 
प्रगतवेदनहरु समयमा पठाउने काययहरुमा आगथयक प्रशासन शाखालाई आवश्यक सहयोग गने,  

(झ) इकाई र ववश् व बैंकलाई ववत्तीय वववरण र अगिलेखको अिावगिक सूची तयार गरी ववजत्तय 
सूचना दरुुस्त रहेको सगुनजश् चत गनय सहयोग गने, 

(ञ) आयोजनाबाट सञ् चागलत वक्रयाकलापहरुमा ववत्तीय जोजखम न्यूनीकरणका लागग आवश्यक नीगत, 

कायययोजना एविं आन्तररक गनयन्रण प्रणाली तयार गनय र कायायन्वयन गनय सहयोग गने,  

(ट) आयोजना अन्तगयत स्थानीय तहमा िएका खचयहरुको अनगुमन गरी सो को प्रगतवेदन इकाई र 
ववश्व बैकमा पेश गने,  

(ठ) आयोजनाबाट सञ् चागलत ववगिन्न वक्रयाकलापहरुका लािग्राहीहरुलाई ििुानी गरेको ज्यालाको 
ववस्ततृ प्रगतवेदन तयार गनय इकाईलाई सहयोग गने,  

(ड) आयोजनासुँग सम्वद्द ववत्तीय ववश्लषेण, अध्ययन एविं अन्य लेखाजोखाका काययहरुमा आवश्यक 
पषृ्ठपोषण तयार गनय आगथयक प्रशासन शाखालाई सहयोग गने, 

(ढ) आयोजनाका ववगिन्न वस्त ु र सेवाको खररदका लागग खररद गबज्ञले तयार गरेको कागजातमा 
ववत्तीय गबज्ञको रुपमा सल्लाह ददने,  



(ण) राज् िय आयोजना गनदेशकको गनदेशन अनसुार आगथयक प्रशासन प्रमखुको सपुरीवेक्षणमा रही 
अन्य कुनै ववत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्िी वक्रयाकलाप गने।   

(२) ववत्त व्यवस्थापन ववज्ञको न्यूनतम शैजक्षक योग्यता र अनिुव  

(क) चाटयडय एकाउजन्टङ्ग वा सम्बजन्ित क्षेरमा न्यूनतम स्नातकोत्तर उजत्तणय िई सरकारी, गैर-सरकारी, 
कुटनीगतक गनकाय तथा सोका आयोजना तथा अन्य सिंगदठत क्षेरमा सावयजगनक ववत्तीय 
व्यवस्थापकको पदमा रही कजम्तमा १० वषयको कायय अनिुव िएको।  

(ख) नेपाल सरकार तथा ववश् व बैंकको नीगत, प्रवक्रयाहरु तथा काययववगिसिंग पररजचत एवम ्ववश् व बैंक 
अन्य ववकास साझेदारबाट आगथयक सहयोग प्राप् त आयोजनाका ववत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्िी 
क्षेरमा कायय अनिुव िएका उम्मेद्वारलाई ववशेष ग्राह्ययता ददनपुनेछ।   

(ग)  आयोजना व्यवस्थापन ववज्ञ/अगिकृत: आयोजना व्यवस्थापन इकाईमा राज् िय आयोजना गनदेशक मातहत कायय 
गने गरी गनयिु आयोजना अगिकृतले योजना, अनगुमन, बजेट र कमयचारी गनयजुि लगायत आयोजनाको 
योजना, व्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कनका सबै क्षेरमा सहयोग गनेछ।   

(१)  आयोजना व्यवस्थापन ववज्ञ/अगिकृतको काम, कतयव्य र जजम्मेवारी 
(क)  आयोजना सम्बन्िी जजम्मेवारी 

(१) इकाई, आयोजना प्राववगिक सगमगत र आयोजना गनदेशक सगमगतका लागग बैठकको तयारी 
गने,  

(२) आयोजनाको बजेट, कमयचारी व्यवस्थापन लगायतका क्षेरमा सहयोग गने।   

(ख)  आयोजनाको व्यवस्थापन सम्बन्िी जजम्मेवारी  

(१) वस्त ुतथा सेवाको खररदको लागग काययशतय/वववरण तयार गरी खररद प्रवक्रयामा सहयोग 
गने, 

(२) आयोजनाको गनयगमत िौगतक र आगथयक प्रगतवेदन तयार गनयमा सहयोग गने,  

(३) आयोजनामा काययरत कमयचारी तथा परामशयदातालाई सहयोग उपलव्ि गराउने,  
(४) ववगिन्न बैठक सञ् चालनको लागग आवश्यक पने सन्दिय सामाग्री तथा प्रस्ततुीकरणहरु तयार 

गने र बैठकको गनणयय प्रगतवेदन तयार गने, 

(ग)  अनगुमन र मूल्याङ्कन सम्बन्िी जजम्मेवारी  

(१) आयोजनाको गनयगमत तथा आवगिक अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका लागग सहयोग गने।  

 (घ) अन्य जजम्मेवारी  

(१) इकाई, आयोजना प्राववगिक सगमगत र आयोजना गनदेशक सगमगतको बैठकको एजेन्डा र 
गनणयय सिंकलन गरेर अगिलेख गने,  



(२) दस्तावेजजकरणको व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गने तथा फलो-अप प्रगगत प्रगतवेदनका 
मस्यौदा तयार गने,  

(३) इकाई, आयोजना प्राववगिक सगमगत र आयोजना गनदेशक सगमगतमा छलफल िएका 
आयोजनाको योजना, काययववगि, कायायन्वयन र अनगुमन वक्रयाकलापहरुको सम्बजन्ित 
दस्तावेजलाई व्यवजस्थत गने,  

(४) आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्िी गबषयमा इकाईलाई ववज्ञको रुपमा सल्लाह ददने, 
(५) ववजत्तय व्यवस्थापन तथा खररद सम्बन्िी काययमा सहयोग तथा सहजजकरण गने, 

(६) राज् िय आयोजना गनदेशकद्वारा तोवकएका अन्य कुनै आयोजना कायायन्वयन सम्बन्िी 
वक्रयाकलापहरुमा सहयोग गने। 

(२) आयोजना व्यवस्थापन ववज्ञ/अगिकृतको न्यूनतम शैजक्षक योग्यता र अनिुव  

(क)  व्यवस्थापन वा सम्बजन्ित ववषयमा स्नातक तह उजत्तणय गरी आयोजना 
व्यवस्थापनसम्बन्िी ववषयमा ५ वषयको कायय अनिुव िएको।  

(ख) नेपाल सरकार तथा ववश् व बैंकको नीगत, प्रवक्रयाहरु तथा काययववगिसिंग पररजचत एवम ्
ववश् व बैंक अन्य ववकास साझेदार (हरु) को आगथयक सहयोगमा सञ्चागलत 
आयोजनामा खररद, प्रशासन तथा आयोजना व्यवस्थापनमा अनिुव वा तागलम प्राप् त 
गरेका उम्मेदवारलाई ववशेष ग्राह्यता ददइनेछ।   

(ग) आयोजना व्यवस्थापन ववज्ञ/अगिकृतमा देहायका सीपहरु हनु ुपनेछ:  

(१) आयोजनाका उद्देश्य र पररणाम प्रागिका लागग टोलीको सदस्यको रुपमा काम 
गनय सक्न ेसक्षमता िएको, 

(२) प्रववगिको प्रयोग तथा नयाुँ सीप गसक्न सक्ने,  

(३) गलजखत र मौजखक रूपमा सञ् चार तथा प्रस्ततुी गने उत्कृ् ट क्षमता रहेको, 
(४) स्प् ट रुपमा ववचार र खोजी व्यिगनय सक्ने, 
(५) उत्कृ् ट सिंगठगनक र व्यवस्थापन क्षमता िएको। 

(४)  अनगुमन तथा मलु्याकिं न ववज्ञ: इकाईमा राज् िय काययक्रम गनदेशकको मातहत कायय गने गरी गनयिु अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन ववज्ञले प्रिावकारी अनगुमन र मूल्याङ्कनका लागग प्राववगिक सहयोग उपलव्ि गराउनेछ। यसका 
अगतररि अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  ववज्ञले इकाई र स्थानीय तहहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्िी क्षमता 
अगिववृि गने काययमा सहयोग गनेछ। 

(क) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ववज्ञको काम, कतयव्य र जजम्मेवारी 
(१) इकाईलाई समग्र प्रिावकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका लागग प्राववगिक सहयोग प्रदान गने,  

(२) आयोजनाका वक्रयाकलापहरुका लागग अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको खाका र कायययोजना तयार 
गनय सहयोग गने,  

(३) आयोजनाको गनयगमत अनगुमन सिंग सम्बजन्ित वक्रयाकलापहरुमा सहयोग गने, 



(४) आयोजनाको नगतजा, उपलजब्ि तथा प्रिावहरू मापन गनय उपयिु ववगिहरू प्रयोग गरी गररने 
सवेक्षण, अध्ययन वा मूल्याङ्कनहरूका लागग आवश्यक प्रश्नावलीहरूको ववकास गनय र 
सञ् चालन गनय सहयोग गने, 

(५) रोजगार सेवा केन्रका कमयचारीहरूको लागग अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्िी अगिमखुीकरण 
वा तागलम सञ् चालनमा सहयोग गने, 

(६) आयोजना अन्तगयत गतनवटै कम्पोनेन्टका लागग गनयगमत (मागसक, चौमागसक, अिय वावषयक र 
बावषयक) प्रगगत प्रगतवेदन पेश गने, 

(७) दस्तावेजहरुको समीक्षा र स्थलगत भ्रमणबाट प्राप् त खोजका आिारमा अनगुमन प्रगतवेदन 
तयार गने,  

(८) इकाईलाई आयोजनाबाट सञ् चागलत ववगिन्न वक्रयाकलापहरुका िौगतक तथा ववत्तीय जोजखम 
न्यूनीकरण गनयका लागग आवश्यक नीगत, कायययोजना र आन्तररक गनयन्रण प्रणाली गनमायण 
र लागू गनय सहयोग गने, 

(९) आयोजना व्यवस्थापनको स्थानीय तहमा गनुासो व्यवस्थापन सिंयन्र ववकास तथा 
कायायन्वयनमा सहयोग गने, 

(१०) अनगुमनका नगतजाहरूलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मा समावेश गनय सहयोग गने, 

(११) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका लागग प्रदेश र स्थानीय सरकारसिंग समन्वय गनय सहयोग गने,  

(१२) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका गबषयमा इकाईलाई ववज्ञको रुपमा सल्लाह ददने, 
(१३) राज् िय आयोजना गनदेशकको गनदेशन अनसुार अन्य कुनै अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका 

सम्बन्िी वक्रयाकलाप गने। 

(ख) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ववज्ञको न्यूनतम शैजक्षक योग्यता र अनिुव 

(१) कृवष ववज्ञान, सामाजजक ववज्ञान, व्यवस्थापन, वातावरण ववज्ञान, प्राकृगतक ववज्ञान वा सम्बजन्ित 
क्षेरमा न्यूनतम स्नातकोत्तर उजत्तणय िई सरकारी, गैर-सरकारी, कुटनीगतक गनकाय तथा सोका 
आयोजना तथा अन्य ग्रामीण समदुाय सिंग सम्बजन्ित सिंगदठत क्षेरमा कजम्तमा आठ वषयको 
कायय अनिुव िएको।  

(२) नेपाल सरकार, ववश् व बैंक, वा अन्य ववकास साझेदार (हरु) बाट आगथयक सहयोग प्राप् त 
आयोजनाका अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्िी कजम्तमा चार वषयको कायय अनिुव िएको। 

(५) वातावरण तथा सामाजजक सरुक्षण ववज्ञ: वातावरणीय र सामाजजक सरुक्षण ववज्ञले इकाईलाई वातावरणीय र सामाजजक 
जोजखमहरू पवहचान गनय, मूल्याङ्कन गनय र व्यवस्थापन गनय र पररयोजना अन्तगयत पने प्रिावहरू, श्रम रोजगार तथा 
सामाजजक सरुक्षा मन्रालयको वातावरणीय र सामाजजक सरुक्षण क्षमतालाई अबलम्बन गने गगतववगिहरू सवहत, र 
पररयोजनाको गणुस्तर बढाउदै र अनपुालन गनय  मद्दत गनेछन। ववज्ञले आयोजना व्यवस्थापन इकाई गिरका उप 
आयोजनाहरुमा ववश् व बैंकको सरुक्षण नीगतहरू तथा लैवङ्गक सम्बन्िी गगतववगिहरू कायायन्वयन र अनगुमन गनय पगन 
सहयोग गनेछन।् 

 



(क) वातावरण तथा सूरक्षण ववज्ञको काम, कतयव्य र जजम्मेवारी: 
(१)  पररयोजनाको सामाजजक तथा वातावरणीय सरुक्षण खाका अनसुार पररयोजना गगतववगिहरूको लागग 

वातावरणीय र सामाजजक जस्क्रगनङहरू गनय बाताबरण तथा सामाजजक अनपुालनलाई अबलम्बन गनय र 
कुनै पगन वातावरणीय र सामाजजक अध्ययन र वातावरणीय र सामाजजक व्यवस्थापन योजनाहरूको 
तयारी, वा आवश्यकता अनसुार न्यूनीकरण उपायहरूको ववकास र कायायन्वयन गराउन सहयोग गने।  

(२)  वातावरणीय र सामाजजक अनपुालनलाई वातावरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन खाका, वातावरण तथा 
सामाजजक व्यवस्थापन योजना आदद सम्बजन्ित गगतववगिहरू कायायन्वयन गनय गनदेशन र सल्लाह 
प्रदान गने  जसमा परामशय, सचेतना अगिववृि र प्रसार इत्यादद। पररयोजना गगतववगिहरूको प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यक्ष, तथा अन्य  प्रिावहरूबाट सम्िव िएसम्म वातावरणीय ह्रास र नकारात्मक सामाजजक 
प्रिावलाई जोगाउन र न्यूनीकरण गनय बाताबरणणीय र सामाजजक आनपुालनलाई सहयोग गने। 

जसले पररयोजना गगतववगिहरूलाइ  सकारात्मक र ददगो वातावरणीय र सामाजजक पररणामहरू ददन े
गदयछ। वाताबरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन खाकाको अनपुालनमा गगतववगिहरू कायायन्वयन 
िइरहेको सगुनजश् चत गनय पररयोजना गगतववगिहरूको अनगुमन र पययवेक्षण गनय, र सामाजजक तथा 
वातावरणीय सरुक्षण खाकाको आवश्यकता अनसुार पररयोजना गनदेशक र ववश् व बैंकलाई 
गगतववगिहरूको कायायन्वयनको आवगिक प्रगतवेदन गने। 

(३)  सामाजजक तथा वातावरणीय सरुक्षण खाकामा समावहत िएका जोजखममा परेका समदुाय ववकास 
फे्रमवकय द्वारा प्रदान गररएको गनदेशनको आिारमा आवश्यकता अनसुार कमजोर समदुाय ववकास 
योजनाहरू ववकास र कायायन्वयन गनय स्थानीय सरकारलाई सहयोग गने। जोजखममा परेका 
समूहहरूको पररयोजना-सम्बन्िमा पहुुँच र पररयोजनाबाट प्राप् त जानकारी र ववकास लािहरू बारे 
जानकारी छ िन्न ेकुरा सगुनजस्चत गने। 

(४)  पररयोजनाका गगतववगिहरू पररयोजनाका लागग ववकगसत गररएको कोगिड-१९ सिंग सम्बजन्ित 
व्यावसावयक स्वास्थ्य र सरुक्षा मापदण्डहरू अनरुूप सञ् चालन िइरहेका छन ्िनी सगुनजश् चत गने। 

(५)  पररयोजनाको गनुासो व्यवस्थापन सिंयन्रको प्रिावकारी काययसम्पादन सगुनजश् चत गनुय, प्राप् त गनुासो को 
उजचत सम्बोिन गदै गतनीहरुको अगिलेखीकरण प्रगतवेदनमा समाबेश गने। 

(६)  सामाजजक तथा वातावरणीय सरुक्षण खाकाले अद्यावगिक गदै आवगिक समीक्षा गने, र आवश्यकता 
अनसुार सिंशोिन र अद्यावगिक वववरण समावेश गने। 

(७)  रोजगार सेवा केन्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालय, ठेकेदारहरू, र लगायतका 
सान्दगियक कमयचारीहरूसुँग व्यावसावयक स्वास्थ्य र सरुक्षा र कोगिड-१९ व्यावसावयक स्वास्थ्य र 
सरुक्षा-सम्बजन्ित ददशागनदेशहरू सवहत सामाजजक तथा वातावरणीय सरुक्षण खाका र ववश् व बैंक 
सरुक्षाहरूमा साझेदारी र प्रजशक्षण सवहत क्षमता अगिवदृ्दी कायय सञ् चालन गने।  

(८)  अन्य सम्बजन्ित सरकारी अगिकारीहरू लाई यसमा सामाजजक तथा वातावरणीय सरुक्षण खाका गनुासो 
सनुवुाई सिंयन्र सञ् चालनको कायायन्वयन, यौन शोषण र दवु्ययवहार र यौन उत्पीडन ववरुिको 
न्यूनीकरण सम्बजन्ित पररयोजना सरोकारवालाहरूलाई अगिमखुीकरण र प्रजशक्षण गने। 



(९)  वातावरण तथा सामाजजक व्यवस्थापन योजनाको कायायन्वयन सवहत पररयोजना गगतववगिहरूमा ररपोटय 
गनय मद्दत गनय सम्बजन्ित पररयोजना कमयचारी, ववश् व बैंक, र अन्य सरोकारवालाहरूसुँग गनयगमत 
सञ् चार कायम राख् न।े 

(१०)  कुनै पगन अन्य अप्रत्याजशत पररयोजना-सम्बजन्ित वातावरणीय समस्याहरू आएमा त्यसको व्यवस्थापन 
गने। 

(११)  पररयोजना अन्तगयतका गगतववगिहरुमा लैंगगक समाबेजशता सगुनजस्चतताको लागग सहयोग गने। 

(१२)  पररयोजना गगतववगिहरूमा लािाथी मूल्याङ्कनको तयारी र ववतरणलाई सहजीकरण गने। 

(१३)  मखु्य गलिंग, सामाजजक सूचकहरू र ररपोटयहरूको पररयोजना श्रम बजार सूचना प्रणालीमा अलग-अलग 
तथ्याङ्क (गलङ्ग, जात र जागत) सङ्कलन र राख् न सहजीकरण गने। 

(१३) वातावरण तथा सामाजजक सरुक्षण सम्बन्िी गबषयमा इकाईलाई ववज्ञको रुपमा सल्लाह ददने, 
(१५) राज् िय आयोजना गनदेशकको गनदेशन अनसुार वातावरण तथा सामाजजक सरुक्षण सम्बन्िी अन्य कायय 

गने। 

(ख) वातावरण तथा सूरक्षण ववज्ञको न्यूनतम शैजक्षक योग्यता र अनिुव 

(१)  समाजशास्त्र, सामाजजक ववज्ञान वा मानवववज्ञानको क्षेरमा स्नातकोत्तर वा बाताबरण ववज्ञान/ 
इजन्जगनयररङ् र प्राकृगतक स्रोत व्यवस्थापनमा सामाजजक ववज्ञान, मानव ववज्ञानमा अनिुवको साथ 
स्नातकोत्तर उजत्तणय गरेको। 

(२)  समाजशास्त्र/सामाजजक ववज्ञान/मानवववज्ञान र वातावरणीय ववज्ञान/वातावरणीय 
व्यवस्थापन/वातावरणीय इजन्जगनयररङ दवैु क्षेरलाई समेट्ने न्यूनतम पाुँच वषयको अनिुव िएको । 

(३)  नेपालको सामाजजक सरुक्षा क्षेरको अनिुव र/वा ज्ञान िएको। 

(४)  GBV र SEA/SH लगायत क्षेरमा सामदुावयक ववकासमा लैवङ्गक ज्ञान र समावेशीकरणको ज्ञान 
िएको। 

(५)  ववश् व बैंकसुँग काम गरेको पवहलेको अनिुव र/वा ववश् व बैंकको सरुक्षा नीगतहरूको प्रदशयन गररएको 
ज्ञान, वा ADB जस्ता अन्य दाता-अनदुान प्राप् त पररयोजनाहरूसुँगको अनिुव थप फाइदा हो। 

(६)  उत्कृ् ट पारस्पररक, सिंगठनात्मक, ररपोटय लेखन र टोली कायय कौशल हनुपुने ।|  

(७)  कम्प्यटुर सञ् चालन मा राम्रो ज्ञान र सीपहरू (Microsoft Word, Power Point, आदद) र अन्य 
सान्दगियक कम्प्यटुर प्रयोग गनय सक्ने। 

(८)  नेपाली र अिंग्रजेी दवैुमा बगलयो गलजखत र मौजखक सिंचार गने। 

 
(६)  सूचना प्रववगिक ववज्ञ/अगिकृत: इकाई अन्तगयत कायय गने गरर गनयिु सूचना प्रववगि अगिकृतले सूचना प्रववगि प्रणाली 

सम्बन्िी वक्रयाकलापमा आवश्यक सहयोग प्रदान गने जजम्मेवारी हनुेछ। आयोजनामा हालको सूचना प्रववगिको 
काययक्षमता गनरीक्षण, व्यवस्थापन, समग्र प्रणालीको अनगुमन र सञ् चालनमा प्राववगिक सहयोग उपलब्ि गराउन े
छन ्। सूचना प्रववगि अगिकृतले  आयोजना व्यवस्थापन इकाई तथा स्थानीय तहहरुमा रोजगार व्यस्थापन प्रणाली 
व्यवस्थापन सम्बन्िी क्षमता अगिववृि गने काययमा सहयोग गनेछन।् राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
ववकासको अविारणालाई प्रणाली ववकासका लागग प्रगतवेदन तथा टेन्डर प्रवक्रयाका काययमा सहयोग गनेछन।् 

 (क) सूचना प्रववगिक ववज्ञ/अगिकृतको काम, कतयव्य र जजम्मेवारी 



(१) रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आई. वट. फमयबाट हस्तान्तरण प्रवक्रयामा सहयोग गने र प्रणाली 
सञ् चालन, व्याकअप, कोड, प्राववगिक कागजातहरू आददको सन्दियमा यसको गनरन्तरता प्रदान गने तथा 
समयबि कायययोजनाको ववकास गने। 

(२) डाटा सेन्टर  र डाटा ररकिरी  साइटहरूमा राजखएको प्रणालीहरूको समग्र गनगरानी गने। 

(३) प्रणालीको गनयगमत ब्याक-अप गलने तथा गनगरानी गने। 

(४) राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र एकीकृत श्रम बजार सूचना प्रणालीको गडजाइन र ववकास 
गनय योग्य फमय छनौटका लागग आवश्यक सम्बजन्ित कागजातहरू जस्तै प्राववगिक गनदेशन, मूल्याङ्कन 
मापदण्डहरू आदद ववकास गने तथा  आई.टी. सम्बन्िी खररदका लागी खररद ववज्ञ सिंग आवश्यक 
समन्वय गने। 

(५) हालको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको  डाटा ववश्लषेण, समीक्षा तथा प्रमाणीकरण गरी आवश्यक 
सिुारात्मक काययहरू गने। 

(६) यवुा रोजगार रुपान्तरण पहल पररयोजना को कायायन्वयनको लागग महत्वपूणय ििुानी प्रवक्रया, गनुासो 
व्यवस्थापन तथा गनवारण र अन्य आवश्यक उप-प्रणालीहरु रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली गडजाइन 
गने। 

(७) रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सदुृढीकरण र राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली को 
ववकासको क्रममा सम्िाववत प्राववगिक समस्याहरूको पवहचान र प्रगतवेदन तयार  गरी सम्िाववत 
चनुौगतहरूलाई न्यूनीकरण र उपयिु समािान उपायको नेततृ्व गरी स्प् ट गसफाररस र समयबि कायय 
योजना प्रदान गने। 

(८) प्रणालीहरू गनगरानी गरी  सेवा प्रदायकसुँग समन्वयमा कायायन्वयनको क्रममा कुनै पगन  समस्या वा 
रवुटको गनवारण र अन्य सम्बजन्ित प्राववगिक मागमलाहरूको समयमै समािान गने। 

(९) समयमै डाटा व्याकअप र प्रणालीको गनयगमत अनगुमनमा प्रमखु िगूमका गनवायह गने। 

(१०) सबै (अवजस्थत र नयाुँ) प्रणालीको डाटा सरुक्षा साथै व्यजिगत गोपनीयता कायम राख् ने। 

(११) श्रम तथा रोजगार सामाजजक सरुक्षा मन्रालयका लागग एवककृत सूचना प्रणाली प्लेटफमय स्थापना गनय 
प्राववगिक र कायायत्मक दायरा ववकास गने। 

(१२) एवककृत राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली/श्रगमक सूचना बैंकका ववकासका लागी उपयोगगता  

र सान्दगियकताको सन्दियमा अवजस्थत आई.गस.वट पूवायिार (अवजस्थत प्रणाली, हाडयवेयर, जडान, मानव 
क्षमता) को ववश्लषेण गने। 

(१३) सरकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरू बीच एजप्लकेसन प्रोग्रागमङ इन्टरफेसबाट डाटा आदानप्रदान सवहत 
एकीकृत डाटा व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्याङ्कन र सझुाव ददने। 

(१४) राज् िय रोजगार सूचना प्रणाली/श्रगमक सूचना बैंक प्रणालीका आवश्यक अध्ययन तथा अनसुन्िान गरी 
ववकास चरणहरूमा प्राववगिक सहयोग प्रदान गने। 

(१५) प्रणालीका आवश्यक अध्ययन गरर Government Enterprise Architecture (GEA) अनसुार प्रणाली 
ववकासका प्रगतवेदनहरुमा समावेश गने। 

(१६) प्रयोगकताय व्यवस्थापन, िगूमका व्यवस्थापन र डाटा व्यवस्थापन प्रणालीको प्रशासगनक व्यवस्थापनमा 
सहयोग गने। 

(१७) प्रणाली सम्बन्िी गनुासो/प्रगतवक्रया कागजात गनुयहोस ् र समस्या गनवारण, प्रणाली 
पररवतयन/पररमाजयन/अद्यावगिक/सदुृढीकरण आदद जस्ता आवश्यक सिुारात्मक काययहरू गने।  



(१८) प्रणालीको सहज सञ् चालनको लागग प्रणाली परीक्षण, प्रयोगकताय स्वीकृगत परीक्षण, काययसम्पादन परीक्षण र 
अन्य आवश्यक परीक्षणहरू गने। 

(१९) ररपोवटयङ प्रणालीहरू आवश्यकता अनसुार ववकास गने। 

(२०) तथ्याङ्क प्रक्षेपणका ररपोटयहरू, ग्राफहरू, नक्साहरू, इन्फो ग्रावफक्सहरूका लागग मोड्युलहरूको ववकासमा 
सहकायय गने र मागसक आिारमा ववश्लषेण गने। 

(२१) प्रिानमन्री रोजगार काययक्रमका लागग वेबसाइट, इमेल प्रणालीहरूको आवश्यक प्रवन्ि गने ववकगसत 
प्रणालीको लागग प्रजशक्षण सञ् चालन गने। 

(२२) ववश् व बैंक पररयोजना टोली र समीक्षा गमसनहरूको समयमा ववगिन्न लाइन मन्रालयहरू र 
समकक्षहरूसुँग बैठक छलफलमा िाग गलने। 

(२३) सूचना प्रववगि सम्बन्िी गबषयमा इकाईलाई ववज्ञको रुपमा सल्लाह ददने, 
(२४) राज् िय आयोजना गनदेशकको गनदेशन अनसुार अन्य कुनै सूचना प्रववगि सम्बन्िी कायय गने। 

(ख) सूचना प्रववगिक ववज्ञ/अगिकृतको न्यूनतम शैजक्षक योग्यता र अनिुव: 
(१) प्रववगि ववषयमा स्नातक तह उतीणय गरी सफ्टवेयर ववकासमा ३ वषय िन्दा बढी अनिुव िएको, 
(२) रोजगार व्यवस्थापन  सूचना प्रणालीको ववस्ततृ कोडको ववश्लषेण गरी प्रणालीको अवजस्थत आिारितू  

गडजाइनको आिारितू आिारमा प्रणालीलाई सदुृढीकरण   गने, 

(३) सफ्टवेयर ववकासका लागग प्रयोग हनुे उपकरण, प्रोग्रागमङ्ग  र डाटाबेस व्यवस्थापनको कजम्तमा एक वषय 
िन्दा बढी अनिुव िएको, 

(४) इन्टरप्राइज सफ्टवेयर आवकय टेक््चर क्षेरमा कजम्तमा ३ वषय  िन्दा बढी िएको, 
(५) डाटा व्याकअप प्रणाली, हाडयवेयर मूल्याङ्कन र कगमसगनङमा अनिुव िएको, 
(६) ववगिन्न चरणहरूमा सफ्टवेयर/हाडयवेयर ववकास, स्थापना र सञ् चालन र अनगुमनको अनिुव िएको, 
(७) सफ्टवेयर ववकास, नेटववकय ङ र सरुक्षा प्रववगिहरूसुँग सम्बजन्ित ज्ञान तथा अनिुव िएको, 
(८) प्रणाली ववश्लषेण, RDBMS अविारणाहरू र आई.टी.  पररयोजना कायायन्वयनमा ववशेष ज्ञान िएको, 
(९) Laravel Framework, PHP, MySQL/MariaDB, Linux, Windows, CSS जस्ता अन्य प्रववगिहरूको ज्ञान र 

अनिुव िएको। 
(४) स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्रमा रहन ेआयोजनाका कमयचारीको काययवववरण, योग्यता र अनिुव देहाय अनसुार 
हनुछे:- 

क. रोजगार सहायक:  

क) रोजगार प्रवियन सेवा सम्बन्िी काययहरु, 

 सञ् चार, पहुुँच र सूचना प्रवाहको लागग सामाजजक पररचालन गने, 

 बेरोजगार तथा रोजगारी तथा स्वरोजगारी तथ्याङ्क सिंकलन तथा अध्यावगिक गने, 

 रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा बेरोजगार व्यजिहरुलाई सिंलग्न गराउन आवश्यक सहजजकरण गने, 

 रोजगार ववगनमय सेवाको सञ् चालन गने गराउने, 
 रोजगार सेवाको प्रवियनका लागग प्राप् त आवेदनका तथ्याङ्कलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा 

प्रववज् ट गने, 

 रोजगारी ववगनमय सेवाको लागग लािग्राहीको प्रोफाइगलङ गने तथा सम्िाव्य रोजगारीका अवसरमा 
गनयजुिका लागग सहजजकरण गने,  



ख) सीप ववकास तथा क्षमता अगिववृि, स्वरोजगार, सावयजगनक तथा गनजी क्षेरको रोजगार ववगनमय, सरुजक्षत 
आप्रवासन लगायतको रोजगार प्रवियनकारी सेवा तथा अवसरको नक्शािंकनका लागग देहायका काययहरु 
गने:    

 सेवा तथा सवुविाको जानकारी सिंकलन, प्रसोिन, व्यवस्थापन तथा प्रवियन गने, 

 गनयगमत रुपमा स्थानीय रोजगारीका अवसर तथा सोको लागग आवश्यक सीपको बारेमा सूचना 
सिंकलन गनय गनजी तथा सरकारी रोजगार दातासिंग गनयगमत परामशय गने, 

 रोजगार सेवा केन्र माफय त रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यजिहरुलाई श्रम बजारको मागको 
जानकारी उपलव्ि गराउने एवम ्पहुुँचका वक्रयाकलाप गने, 

 रोजगारीको खोजी गरेका व्यजिहरुलाई रोजगारी, स्वरोजगारी, सीप लगायतका ववषयमा परामशय 
ददने तथा उपयिु गसफाररस सेवा प्रदान गने,  

 प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम र आयोजनाका लागग सिंचार, पहुुँच र सूचना प्रवाहका वक्रयाकलाप गने,  

 लािग्राहीहरु लाई बैंक खाता खोल्न सहजजकरणका लागग आवश्यक समन्वयन गने, 

ग) रोजगारीमा सहयोग परु् याउन ेसम्बन्िी काययहरु, 

 स्थानीय स्तरमा सञ् चालन िएको आयोजनाको वक्रयाकलापहरुको गणुस्तर पररक्षण तथा 
आवश्यकता अनसुार गणुस्तर सिुारको लागग गसफाररस गने, 

घ) रोजगार सेवा केन्रलाई सहयोग गने सम्बन्िी काययहरु, 

 व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा तथ्यािंक प्रवव् टी एवम ्आवश्यकता अनसुार फलोअप गने, 

 वडा माफय त सिंकलन िएका बेरोजगार व्यजिहरुको आवेदन एवम ्रोजगार सेवा प्रवियन काययका 
आवेदन सिंकलन गने, वववरण पूणय िएको सगुनजश् चत गने र सो निएको सम्बजन्ित वडा 
कायायलयमा पणुयताको लागग पठाउने,  

ङ) अन्य प्रशासगनक काययहरु, 

 आयोजना तथा काययक्रममा प्राप् त गनुासोको व्यवस्थापन गने, 

 रोजगार सेवा केन्रमा आयोजनाको प्रशासगनक काययहरु गने। 

 प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम र आयोजनाको कायायन्वयनका लागग आवश्यकता अनसुार वस्त ु
तथा सेवाको खररद काययमा सथानीय तहलाई सहयोग गने,  

 आयोजनाको सिंरक्षणका वक्रयाकलापहरु िएको सगुनजश् चत गने,  

 रोजगार सिंयोजक तथा प्रमखु प्रशासकीय अगिकृतको गनदेशनानसुार आयोजना सम्बन्िी अन्य 
काययहरु गने। 

रोजगार सहायको न्यूनतम शैजक्षक योग्यता र अनिुव  

(क) रोजगार सहायक पदको लागग प्रववणताप्रमाण पर तह वा सो सरहको शैजक्षक योग्यता िएको हनु ु
पनेछ, 

(ख) रोजगार सहायक दवैु पदको लागग देहायका सीप आवश्यक पनेछ:  

 माइक्रोसफ्ट अवफस सवहतको कम्प्यटुर प्रयोग गनय सक्ने, 
 ववगिन्न आवगिक प्रगतवेदनतयारगनय सक्न,े 

 लेखा तथा ववत्तीय व्यवस्थापनको ज्ञान िएको, 
 आयोजनाको लक्ष्य र पररणाम हाुँगसल गनय समहुमा काम गनय सक्ने, 
 प्रववगिको प्रयोग तथा नयाुँ सीप गसक्न सक्ने   

 सामाजजक पररचालन तथा सो सम्बन्िी वक्रयाकलाप सञ् चालनको अनिुव िएकालाई ग्राह्ययता। 



 

ख. प्राववगिक सहायक:  

(१) प्राववगिक सहायकका काम, कतयव्य र जजम्मेवारी: 
(क) सावयजगनक रोजगार गसजयनाका लागग रोजगार सेवा केन्र र रोजगार उपिोिा समूह वीच समन्वय 

गने, 

(ख) हाजजरी तथा आयोजनामा िएको िौगतक प्रगगत अनसुारको लािग्राहीको पाररश्रगमक वववरण तयार 
गने। 

(ग) सावयजगनक पूवायिार माफय त रोजगारी गसजयनाका लागग पूवय सम्िाव्यता, सम्िाव्यता, गडजाइन, ववस्ततृ 
लागत अनमुान र अजन्तम मूल्याङ्कन गने, 

(घ) आयोजनाको प्राववगिक अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण गरी तोवकएको गणुस्तर कायम गने,  

(ङ) रोजगार आयोजना सञ् चालनका लागग श्रगमक तथा रोजगार उपिोिा सगमगतलाई रोजगार 
आयोजनाको प्राववगिक पक्षमा अगिमजुखकण प्रदान गने। 

(च) रोजगार आयोजनाको व्यवस्थापन र कायायन्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गनय देहायका 
वक्रयाकलाप गने:  

(१) लािग्राही हाजजरी राख् न लगउने र ज्यालाको ििुानी बैङ्क माफय त गनय सहजजकरण गने,  

(२) वावषयक आगथयक योजना र बजेट गनमायण प्रवक्रया, योजनाको समीक्षा, तथा रोजगारमूलक 
योजना छनौटमा सहयोग गने। 

(३) आवश्यकता अनसुार रोजगार आयोजनाहरूको स्थलगत अनगुमन गरी प्रगतवेदन पेश 
गने। 

(छ) काययगत तागलम तथा जीवन उपयोगी सीप ववकास तागलमको योजना, सञ् चालन तथा व्यवस्थापन 
गनय स्थानीय तहलाई सहयोग गनय देहाय बमोजजमका जजम्मेवारी वहन गने:  

(१) कामको जशलजशलामा प्राप् त हनु ेतागलम र जीवन उपयोगी सीप ववकास तागलम कतायलाई 
कामदार/प्रजशक्षाथीहरुको सिंख्या, तागलम स्थल/केन्रको छनौट र लािग्राही/प्रजशक्षाथीहरुलाई 
तागलमको गमगत र स्थानको जानकारी उपलव्ि गराउने। 

(२) इकाई माफय त सञ् चालन गररएको तागलमको गणुस्तर तोवकएको मापदण्ड बमोजजम 
िएको सगुनजश् चत गने,  

(३) रोजगार सिंयोजक र रोजगारी सहायक सिंग समन्वय गरेर प्रिानमन्री रोजगार काययक्रम 
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा लािग्राहीलाई ददएका कामको जशलजशलामा प्राप् त हनु े
तागलम र जीवन उपयोगी सीप ववकास तागलमको जानकारी अद्यावगिक गने।  

(च) स्थानीय तहको सम्बजन्ित प्राववगिक कमयचारी सिंगको आपसी समन्वयमा कायय गने।   

(छ) रोजगार सिंयोजक र प्रमखु प्रशासवकय अगिकृतले तोके बमोजजम आयोजना सिंग सम्बजन्ित अन्य 
कायय गने।   

(ख) प्राववगिक सहायकको न्यूनतम शैजक्षक योग्यता र अनिुव 

१) गसगिल इजन्जगनयररङ्गमा प्रववणताप्रमाण पर तह वा ओिरगसयर वा गडप्लोमातहउजत्तणय 
िएको। 

२) प्राववगिक सहायकमा देहायका न्यूनतम सीप तथा दक्षता आवश्यक पनेछ:  

 आिारितू कम्प्यटुर सीप 



 ववद्यमान पूवायिारको गनमायण र ममयत/स्तरोन्नतीका लागग आयोजनाको लागत अनमुान, 
सपुररवेक्षण र अजन्तम लागत वववरण तयार गनय सक्ने तथा ववश्लषेण गनय सक्ने,  

 आयोजनाको लक्ष्य र पररणाम हागसल गनय टोलीमा कामगने अनिुव िएको, र, 

 उत्कृ् ट पारस्पररक सम्बन्ि सम्बजन्ि सीप िएको। 

ग. यवुा सहजकताय:   

(१) यवुा सहजकतायको काम, कतयव्य र जजम्मेवारी: 
(क) मवहला लजक्षत रोजगारीका लागग तयार रोजगार क्लबहरु (रोजगार क्लब) गठन, 

सञ् चालन र व्यवस्थापन एवम ्सो को पहुुँच सम्बन्िी वक्रयाकलाप सञ् चालन गने, 

(ख) क्लबको लागग समूहको गठन गने तथा क्लवको सदस्यता ववतरणमा सहजजकरण गने, 

(ग) क्लवको समग्र व्यवस्थापन गने गराउने, 
(घ) स्थानीय तहहरु वा रोजगार सिंयोजक हरुले तोके बमोजजम आयोजनासिंग सम्बजन्ित 
काययहरुमा सहयोग गने। 

(२) यवुा सहजकतायको न्यूनतम शैजक्षक योग्यता र अनिुव 

क) सामाजजक जशक्षा, जशक्षा शास्त्र, मनोववज्ञान, सामाजजक सेवा वा सो सम्बन्िी ववषयमा प्रववणता 
प्रमाणपर तह वा सो सरह उजत्तणय िएको हनुपुनेछ। 

ख) यवुा सहजकतायमा देहायका न्यूनतम सीप आवश्यक पनेछन:्  

 समूह पररचालन तथा व्यवस्थापन 

 नवप्रवतयन, 

 श्रम बजार तथा सोको लागग आवश्यक पने सीप तथा क्षमताको सम्बन्िमा ज्ञान 
िएको।  

 प्रिावकारी सञ् चार तथा क्षमता अगिववृिका वक्रयाकलाप सञ् चालन गनय सक्ने, 
 दक्ष पारस्पररक कौशल, 

 समूहमा कामगने क्षमता 
 वववविता व्यवस्थापन 

 यवुावस्थाका मवहलाको सामाजजक पररचालन एवम ् क्षमता अगिववृि गनय सक्नेलाई 
ग्राह्यता। 

(५) आयोजना अन्तगयत काययगने अन्य कमयचारी तथा परामशयदाताहरुको कायय क्षेरगत शतयहरु आयोजना गनदेशकले तोके 
बमोजजम हनुेछ। साथै कमयचारी तथा परामशयदाताहरुको काययक्षेरगत शतयहरु पररमाजयन गनय आवश्यक िएमा आयोजना 
गनदेशकको गनणययानसुार पररमाजयन गनय सवकनेछ।  



अनसूुची - ३ 

(दफा 44 को उपदफा (८) सुँग सम्बजन्ित) 

 

रोजगार सेवा केन्र  

सरोकारवाला/लािग्राही 



अनसूुची -४ 

(दफा ५८ सुँग सम्बजन्ित) 
आयोजना अन्तगयत हनु ेखररद ववगिको सारािंस  

क्र.स. खररद ववगि नमनुा बोलपर प्रयोग गररन ेखररद ववगि 

 

बजार पहुँच 

अगिकतम लागत गसमा 
अमेररकी डलरमा 

कैवफयत 

राज् िय/अन्तराज् िय स्तरको खररद – इकाईका लागग  

मालसामान, सूचना 
प्रववगि, गैर परामशय 
सेवा 

बोलपर ववश् व बैंक बाट 
जस्वकृत नमनुा 
बोलपर सम्बन्िी 
कागजात  

ववश् व बैंकको खररद 
गनयम वा सावयजगनक 
खररद ऐन तथा गनयम 

खलुा-राज् िय 
स्तरको प्रगतस्पिाय  

दस लाख डलर िन्दा कम  ववश् व बैंक बाट स्वीकृत 
खररद योजना बमोजजम 
हनुपुने 

मालसामान, सूचना 
प्रववगि, गैर परामशय 
सेवा 

बोलपर ववश् व बैंकको 
बोलपर सम्बजन्ि 
कागजात 

ववश् व बैंकको खररद 
गनयम  

खलुा- अन्तराज् िय 
स्तरको प्रगतस्पिाय  

दसलाख डलर िन्दा बढी  ववश् व बैंक बाट स्वीकृत 
खररद योजना बमोजजम 
हनुपुने 

गनमायणकायय बोलपर ववश् व बैंक बाट 
जस्वकृत नमनुा 
बोलपर सम्बन्िी 
कागजात 

सावयजगनक खररद ऐन 
तथा गनयम 

खलुा-राज् िय 
स्तरको प्रगतस्पिाय   

पचास लाख डलर िन्दा 
कम  

ववश् व बैंक बाट स्वीकृत 
खररद योजना बमोजजम 
हनुपुने 

गनमायणकायय बोलपर ववश् व बैंक को 
बोलपर सम्बजन्ि 
कागजात  

ववश् व बैंकको खररद 
गनयम 

खलुा- अन्तराज् िय 
स्तरको प्रगतस्पिाय  

पचास लाख डलर िन्दा 
बढी  

ववश् व बैंक बाट स्वीकृत 
खररद योजना बमोजजम 
हनुपुने 

मालसामान, दरिाउ पर ववश् व बैंक बाट सावयजगनक खररद ऐन खलुा वा गसगमत पच्चीस हजार डलर  बोलपर र काययसम्पादन 



गनमायणकायय, गैर 
परामशय सेवा 

जस्वकृत नमनुा 
बोलपर सम्बन्िी 
कागजात 

तथा गनयम प्रगत्पिाय  िन्दा कम  सरुक्षण अगनवायय नहनु,े 

ववश् व बैंक बाट स्वीकृत 
खररद योजना बमोजजम 
हनुपुने । 

मालसामान, 

गनमायणकायय, गैर 
परामशय सेवा 

गसिै खररद ववश् व बैंक बाट 
जस्वकृत नमनुा 
बोलपर सम्बन्िी 
कागजात 

 ववश् व बैंकको खररद 
गनयम 

 एकल श्रोत  गसमा नहनुे  पयायप् त पसु्टयाइ सवहत 
गसिा खररदका कारणहरु 
सवहत ववश् व बैंक बाट 
स्वीकृत खररद योजना 
बमोजजम हनुपुने। 

परामशय सेवा   गणुस्तर तथा  
लागत ववगि 

 गनजश् चत  बजेट  

 न्यून लागत 

ववगि  

 गणुस्तरमा 
आिाररत ववगि  

 परामशय सेवाको 
योग्यतामा 
आिाररत ववगि  

 गसिै खररद 

ववश् व बैंकको 
प्रस्ताब  सम्बजन्ि 
कागजात  

ववश् व बैंकको खररद 
गनयम 

 खलु्ला प्रगतस्पिाय  

 गसगमत प्रगतस्पिाय 
 एकल श्रोत  

 गतन लाख लाख डलर 
िन्दा कम का लागग 
खलुा-राज् िय स्तरको, 
सूचना प्रकाशन गनुय 
पने। 

 गतन लाख डलर वा सो 
िन्दा बढी  का लागग 
खलुा- अन्तराज् िय 
स्तरको, सूचना प्रकाशन 
गनुय पने। 

ववश् व बैंक बाट स्वीकृत 
खररद योजना बमोजजम 
हनुपुने । 



व्यजि परामशयदाता   खलु्ला 
आशय पर  

 गसगमत 
व्यजिबाट 
आशय पर  

 गसिै आशय 
पर  

ववश् व बैंकको 
नमनुा बोलपर 
सम्बजन्ि कागजात 

ववश् व बैंकको खररद 
गनयम 

 खलु्ला 
प्रगतस्पिायत्मक 
छनौट  

 गसगमत 
व्यजिबाट 
प्रगतस्पिायत्मक 
छनौट  

 एकल श्रोत  

गतन लाख लाख डलर 
िन्दा कम का लागग 
खलुा- राज् िय स्तरको 
सूचना प्रकाशन गनुय पने  

गतन लाख डलर वा सो 
िन्दा बढी  का लागग 
खलुा-अन्तराज् िय स्तरको 
सूचना प्रकाशन गनुय पने।  

गसिा खररद गदाय प ु् ट्याइ 
सवहत अगिकतम ६ 
मवहनासम्म खररद गनय 
सवकने, गसगमत प्रगत्पिायको 
हकमा ववगि पूवयक तयार 
गरेको मौजदुा सजुचबाट 
गसगमत मार प्रगत्पिी हनुे 
अवस्था र खलुा प्रगत्पिाय 
िन्दा गसगमत प्रगतस्पिाय  
गमतव्ययी र उपयिु हनुे  
अवस्थामा। 

 

 

क्र.स. खररद ववगि नमनुा बोलपर प्रयोग गररने 
खररद ववगि  

बजार 
पहुुँच   

अगिकतम लागत 
गसमा अमेररकी 

डलरमा  

- कैवफयत 

समदुायद्वारा सञ् चागलत ववकास (Community- Driven Development) (स्थानीय गनकायले प्रयोग गनय सक्न ेखररद ववगि) 

गनमायण 
काययको 
खररद 
स्थानीय  

समदुायद्वारा 
सञ् चागलत 
ववकास 
काययक्रम 

 

सावयजगनक 
खररद अनगुमन 
कायायलयले 
जारी गरेको 
बोलपर 
सम्बजन्ि 

सावयजगनक 
खररद ऐन तथा 
गनयम 

 खलुा वा 
गसगमत 
प्रगत्पिाय, 
गसिा 
खररद  

रु २० लाख 
िन्दा कमको   
खररद गदाय 

- सावयजगनक खररद ऐन तथा गनयम प्रयोग गनुयपने, 
- खररद योजना STEP  मा Upload गनुय नपने, 
- केजन्रय पररयोजना व्यवस्थापन इकाइ ले त्यस्ता खररदको 

अनगुमन र पररक्षण गनुयपने। 

- गसिा खररद को हकमा, गसिै खररद गनयको कारण र 
पयायप् त पसु्टयाइ हनुपुने । 



कागजात  - गसगमत प्रगत्पिायको हकमा स्थानीय तहले  ववगिपूवयक 
तयारगरेको मौजदुा सजुचबाट गसगमत मार प्रगत्पिी हनुे  
अवस्था र खलुा प्रगत्पिाय िन्दा गसगमत प्रगतस्पिाय  
गमतव्ययी र उपयिु हनु ेअबस्थामा । 

मालसामान, 

गनमायणकायय, 
गैर परामशय 
सेवा वा 
परामशय सेवा 
काययको 
खररद  

समदुायद्वारा 
सञ् चागलत 
ववकास 
काययक्रम 

(स्थानीय 
गनकायले मार 
प्रयोग गनय 
सक्ने) 

सावयजगनक 
खररद अनगुमन 
कायायलयले 
जारी गरेको 
बोलपर 
सम्बजन्ि 
कागजात 

सावयजगनक 
खररद ऐन तथा 
गनयम 

खलुा वा 
गसगमत 
प्रगत्पिाय  
र गसिा 
खररद 

रु १० लाख वा 
सो िन्दा बढीको  
खररद गदाय  

- सावयजगनक खररद ऐन तथा गनयम प्रयोग गनुयपने, 
- खररद योजना STEP मा Upload गनुय नपने, 
- केजन्रय आयोजना व्यवस्थापन इकाइ ले त्यस्ता खररदको  

अनगुमन र पररक्षण गनुयपने। 

- गसिा खररद को हकमा, गसिै खररद गनयको कारण र 
पयायप् त पसु्टयाइ हनुपुने । 

- गसगमत प्रगत्पिायको हकमा स्थानीय तहले  ववगिपूवयक 
तयारगरेको मौजदुा सजुचबाट गसगमत मार प्रगत्पिी हनुे  
अवस्था र खलुा प्रगत्पिाय िन्दा गसगमत प्रगतस्पिाय  
गमतव्ययी र उपयिु हनु े अबस्थामा । 

  



 

 

अनसूुची - ५ 

(दफा 71 को उपदफा (1) सुँग सम्बजन्ित) 

गनुासोको वगगयकरण 

कोड गनुासोको प्रकार 

०००१ वटप्पणी, सझुाव र प्रश्नहरु। 

०००२ ििुानीसुँग सम्बजन्ित उजरुी। 

०००३ कमयचारीले आयोजनाको जजम्मेवारी पूरा नगरेको सम्बन्िी उजरुीहरु। 

०००४ ठगी वा भ्रिचारसम्बन्िी उजरुीहरु। 

०००५ आयोजना सञ् चालनका क्रममा िएका दघुयटना सम्बन्िमा गनुासोहरु। 
०००६ लािग्राहीको सूचीकरण सम्बन्िमा िएको गनुासोहरु। 

०००७ आयोजनाबाट प्रगतकूल असर पने व्यजि वा समदुायसुँग सम्बजन्ित उजरुीहरु। 

०००८ ईच्छा ववपरीत/नचाहेको कायय गराउन/रोजगारीमा लगाउन चाहेमा, िेदिाव गरेमा, सेवा शतय सम्बन्िी 
कानून बाहेक रोजगारीबाट हटाएमा, झटु्टा वववरण तथा कागजात पेश गरी सहायता गलएमा, बेरोजगार 
सहायता रकमको दरुुपयोग लगायतका गबषयका उजरुीहरु। 

०००९ रोजगार प्रवियन सेवा/परामशय/रेफरल सेवा सम्बन्िी गनुासोहरु। 
००१० अन्य ववववि। 

 

 

अनसूुची 6 

(दफा 7२ को उपदफा (६) सुँग सम्बजन्ित) 

गनुासो फछ्यौट सम्बन्िी वववरण 

क्र.सिं. गनुासोकतायको 
नाम 

गनुासोको 
व्यहोरा 

गनुासो फछ्यौटको 
वववरण 

मागथल्लो गनकायमा 
पठाएको िए सो 
को वववरण 

कैवफयत 

      

      

      

      

      

 



 

अनसूुची - 7 

(दफा ७३ को उपदफा (3) सुँग सम्बजन्ित) 

आयोजनाको नगतजा सूचक  

(१) आयोजनाको मूल उद्दशे्य अनसुारका सूचकहरु 

सूचकको नाम 

सूचकमा 
आिाररत 

सोििनाय 

आिार तथ्याङ्क 
(Baseline) 

लक्ष्य (End 

Target) 

गबशेषगरी यवुाहरुको रोजगार सेवा र श्रम बजारको नगतजामा सिुार ल्याउने 
आयोजना द्वारा सहयोग प्राप् त गरेका व्यजिहरु (गलङ्ग र उमेर 

समूहका आिारमा) जसले दताय गरेको एक वषय गिर तागलम, 

अस्थायी काम अथवा रोजगारको अवसर पाएको (सिंख्या) 
 ०.०० १,६७,०००.०० 

स्थावपत र पररचागलत िएका रोजगार सेवा केन्रको सिंख्या 
(सिंख्या) 

 ०.०० ७५३.०० 

आयोजनाको कूल यवुा लािग्राही (प्रगतशत)  ०.०० ६०.०० 

 

(२) कम्पोनने्टका आिारमा मध्यवती नगतजा सूचकहरु 

सूचकको नाम 

सूचकमा 
आिाररत 

सोििनाय 

आिार तथ्याङ्क 
(Baseline) 

लक्ष्य (End 

Target) 

कम्पोनने्ट १ रोजगार प्रवियन प्रणाली र सेवाहरुको सदुृढीकरण 

लैगगिंक सिंवेदनशीलता ववस्तार अगियान सन्चालन िएका 
स्थानीय तह (सिंख्या)  

 ०.०० ७५३.०० 

रोजगार सेवा केन्रका कमयचारीहरुले केन्रका काययहरु 
प्रदान गनय तागलम प्राप् त गरेका स्थानीयतह (सिंख्या)  

 ०.०० ७५३.०० 

राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थावपत र 
पररचागलत (ववषयवस्त)ु 

 

रोजगारी पोटयल 
समेतको राज् िय 
रोजगार व्यवस्थापन 
सूचना प्रणाली (रोजगार 
व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली) को अस्थायी 
रोजगार मापक 
गनमायणको क्रममा 

राज् िय रोजगार 
व्यवस्थापन सूचना 
प्रणालीको ववकास 
र सञ् चालन 

कम्पोनने्ट२: जोजखमपूणय अवस्थामा रहेका समहुको श्रम बजार नगतजामा सिुार ल्याउन े



 

सूचकको नाम 

सूचकमा 
आिाररत 

सोििनाय 

आिार तथ्याङ्क 
(Baseline) 

लक्ष्य (End 

Target) 

अस्थायी रोजगार काययक्रम द्वारा गसजयना गरेका 
रोजगारीका ददनहरुको सिंख्या (हजारमा) 

 ०.०० १०,०००.०० 

काम स्थलमा आिाररत तागलम तथा जीवन उपयोगी सीप 
ववकास तागलम प्राप् त गने लािग्राही (सिंख्या)  

 ०.०० २१,०००.०० 

अस्थायी रोजगार कायय क्रमको व्यवस्थापन र 
कायायन्वयनको तागलम प्राप् त गरेका स्थानीय तहको सिंख्या 
(सिंख्या) 

 ०.०० ७५३.०० 

सामाजजक सरुक्षा काययक्रमका लािग्राही (CRI, सिंख्या)  ०.०० १००,०००.०० 

सामाजजक सरुक्षा काययक्रमका लािग्राही-मवहला (CRI, 

सिंख्या) 
 ०.०० ६०,०००.०० 

कम्पोनने्ट ३. आयोजनाको व्यवस्थापन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र क्षमता ववकास 

आयोजनाको सेवा प्रवाह सम्बन्िी दताय गररएका 
गनुासोहरुको सम्बोिन (प्रगतशत) 

 ०.०० ८०.०० 

रोजगार सेवा प्राप् त गरेका आयोजनाका सन्तु्  ट 
लािग्राहीहरु (गलङ्गका आिारमा प्रगतशत) 

 ०.०० ८०.०० 

कम्पोनने्ट ४. आपतकालीन आकजस्मक प्रगतकृया 

आयोजना द्वारा कोगिड-१९ महामारीको समयमा अस्थायी 
काम अथवा रोजगारको अवसर पाएको प्राप् त गरेका थप 

व्यजिहरु (गलङ्ग र उमेर समूहका आिारमा) 
 ०.०० 

६३,९००.०० 

(कररब ५ लाख 
काययददनको 
रोजगार गसजयना 
गने) 



 

अनसूुची  - 8 

(दफा ७३ को उपदफा (3) सुँग सम्बजन्ित) 

आयोजनाको नगतजा मापन तागलका 

सूचकको नाम वववरण 

तथ्याङ्क 
सिंकलनको 
समय 

श्रोत ववगिक जजम्मेवारी 

आयोजना द्वारा 
सहयोग प्राप् त गरेका 
व्यजिहरु (गलङ्ग र 
उमेर 
समूहका आिारमा) 
जसले दताय गरेको 
एक वषय गिर 
तागलम, अस्थायी 
काम अथवा 
रोजगारीको अवसर 
प्राप् त गरेका छन 
(सिंख्या) 

रोजगार सम्बन्िी सेवा प्राप् त गनयका लागग यवुाहरुले 
रोजगार सेवा केन्रहरुमा दताय गनुयपनेछ। 

सूचकले ती व्यजिहरुको सिंख्यालाई जनाउुँछ 
जसलाई दतायिएको एकबषय गिर रोजगार सेवा प्रदान 
गररएको छ र जसले गतनवटा सेवाहरुमध्ये कुनै सेवा 
प्राप् त गरेको छ। 

तथ्यािंक लाई गलङ्ग र उमेरका आिारमा (नेपाल 
सरकार को यवुाको पररिाषा सिंग गमल्न े गरी गनय 
उमेर समूह १६-४०,४०+ यवुा समूहलाई समावेश) 
र प्राप् त सेवाहरुको प्रकार द्वारा वविाजजत गररएको 
छ। 

वावषयक नेगमस नेगमस मन्रालय 

स्थावपत र 
सञ् चालनमा िएका 
रोजगार सेवा केन्रको 
सिंख्या 

सञ् चागलत रोजगार सेवा केन्र िन्नाले गनम्न मध्य 

कजम्तमा पगन तीन कायय गनय सक्षम िएको: 
(१) ७५३ वटा स्थानीय तहका रोजगारको खोजीमा 
रहेका र बेरोजगार हरुलाई दताय, प्रोफाइगलिंग र परामशय 
ददनसक्ने, 
(२) गसफाररस सेवा प्रदान गने, 

(३) अस्थायी रोजगारका प्राविान लाई समन्वय गनय 
सक्ने, 
(४) राज् िय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा 
प्रववज् ट गनय सक्न ेर त्यसबाट प्रगतवेदन तयार गनय सक्ने, 

एकपटक मन्रालयको 
प्रशासगनक 

तथ्याङ्क 

मन्रालयको 
प्रशासगनक 

तथ्याङ्क 

मन्रालय 

आयोजनाका कूल 

यवुा लािग्राहीहरुको 
प्रगतशत (प्रगतशत) 

१६-४० वषयका रोजगार सेवा केन्रमा दताय िएका 
व्यजिहरु । 

वावषयक नेगमस नेगमस मन्रालय 

 

  



 

अनसूुची - 9 

(दफा ७४ को उपदफा (११) सुँग सम्बजन्ित) 
वातावरणीय तथा सामाजजक जोजखम गनिायरण तथा न्यूनीकरणका मागयदशयन 

व्यजिगत, सामवुहक तथा समाजले देखेका ववगिन्न जोजखमहरु र त्यसलाई सामना गनय तथा जोजखमको प्रगतकुल प्रिाव 
गनयन्रण गनय उनीहरुको क्षमता ववकास गनय मद्दत गनुय पनेछ। आयोजनाका गगतववगिलाई ध्यानमा राख्दै केवह सम्िाववत 
सामाजजक जोजखम र प्रिाव मुल््यािंकन गनम्न तागलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

गगतववगि सम्िाववत जोजखम जोजखम न्यूनीकरण 

कम्पोनेन्ट १  

रोजगार सेवा 
केन्रहरु  को 
काययनीगतक पहुुँच र 
पररचालन माफय त 
जोजखम अवस्थाका 
समूहहरुमा लजक्षत 
पहुुँच 

सावयजगनक रोजगारीका 
सम्बन्िमा सूचनाको 
अिाव 

 औपचाररक रुपमा सहिागी हनु सहकमी समथयन सिंयन्रको 
व्यवस्था एविं यवुतीहरुको लागग मवहला रोजगार क्लबहरुको 
स्थापना र सहजीकरण गने। 

 वप्रन्ट, रेगडयो, टेगलगिजन आदद ववगिन्न माध्यम, र स्थानीय 
िाषामा माफय त वडा तहमा सावयजगनक सूचना प्रसार प्रचार गने। 

सावयजगनक रोजगारीका 
सम्बन्िमा अिाव 

 रोजगार सेवा केन्रहरुको कमयचारी, सामाजजक पररचालनकताय र 
जानकारी प्रचारका लागग स्थानीय जशजक्षत व्यजिबाट सहयोग 
गलने । 

मवहला तथा 
समूहहरुको जोजखम 
अवस्थाका समूहको 
बेरोजगारी सम्वन्िी 
तथ्यािंकको अिाव 

 मवहला, यूवा र अन्य सीमान्तकृत समूहका सिंगठनको ववजश् ट 
जानकारीको स्थानीय स्वयिंसेवकहरु माफय त प्रचार। 

 स्थानीय मवहला, यवुा र अन्य नागररक समाज सिंस्थाहरु, 

सामदुावयक सिंस्थाहरु, उपिोगकताय सगमगतहरुको पररचालन गरर 
जोजखम अवस्थाका समूहहरुलाई जशजक्षत गने। 

 गिन्न डाटाबेस तयार गने। 

कम्पोनेन्ट २  

सामदुावयक पूवायिार 
ममयत सिंिार तथा 
सम्पजत्त ममयत 
सम्िार  सम्बन्िी 
रोजगारीका 
अवसरहरु, 

सेवाहरुको प्राविान 

रोजगार उपलब्िता  
ज्ञानको अिाव 

 रोजगार सेवा केन्रबाट आफै अथवा स्थानीय मवहला, यवुा, यवुती, 
नागररक समाज सिंस्थाहरु, सामदुावयक सिंस्थाहरु तथा अन्य 
स्थानीय तहका सिंसािन उपिोगकतायहरुिारा सम्िाववत लजक्षत 
लािग्राही हरुलाई जानकारी प्रदान गररने। 

शारज्रीक 
असक्षमताको कारण 
काम गनय असक्षम 

 गलङ्ग, जात–जागतय र अपाङ्गता िएका व्यजि हरुलाई िेदिाव 
नगरी रोजगार सेवा केन्रिारा स्थानीय तहसगिं समन्वय गरेर 
उपयिु रोजगारी खोज्न सहजीकरण गररने। 
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र लािग्राहीहरुको 
रोजगारीता। रोजगारीका लागग 

उपयिु सीपको अिाव 

 रोजगारीका लागग आवश्यक सीप ववकास गनय तागलम प्रदान 
गने। 

 मवहला र जोजखम अवस्थाका समूहका लागग आवश्यक पने 
व्यजिगत ववकास कौशल तागलम  ददने। 

कायय स्थानमा लैंगगक 
वहिंसाको सम्िावना 

 परुुष र मवहलालाई काययस्थलमा गनुय पने व्यवहार, आचार 
सिंवहता, यसको पालना र सम्िाववत पररणामहरुमा अगिमखुीकरण 
र प्रजशक्षण ददने। 

जात–जागतय िेदिावको 
सम्िावना 

 आयोजनामा आददवासी जनजाती र जोजखम अवस्थाका 
समूहहरुलाई प्राथगमकता ददने। 

आयोजनाको 
वक्रयाकलाप तयारी 
तथा कायायन्वयन गदाय 
वातावरणीय सूरक्षण  
गनयमपालन सम्वजन्ि 
ज्ञानको कमी 

 वातावरणीय सूरक्षणको प्राववगिक पक्षलाई समेट्न, आयोजना 
व्यवस्थापन इकाइबाट सहकायय गरी आयोजनाको वक्रयाकलाप 
तयारी तथा कायायन्वयन गदाय वातावरणीय गनयमपालन सम्वजन्ि 
िए निएको सपुररवेक्षण गने, स्थलगत अनजुशक्षण प्रदान गने। 

 आयोजनाको वक्रयाकलापबाट वातावरणीय प्रिाव गनरीक्षण गनय 
वातावरणीय प्रिाव मूल्याकिं नको चेकगल् टहरुको बारेमा 
लािग्राहीहरुलाई अगिमूजखकरण गरी ससूुजचत गराउन ु। 

 सम्िावीत वातावरणीय नकरात्मक प्रिावहरु (जस्तैः राज् िय 
गनकुञ् जको वविाग, वन्यजन्त ुआरक्ष आदद उल्लेख िएको 
क्षेरबाहेक अन्य वन र वन्यजन्तकुो  प्रवेश गने क्षेरमा जोजखम, 
ि-ूक्षय, वाय ुप्रदषुण, पानीको गणुस्तरमा कुनै वकगसमको ह्स, 
पेशागत स्वास्थ्य र सरुक्षा आदी) लाई वातावरणीय व्यस्थापन 
योजना बनाउन लािग्राहीहरुलाई सहजीकरण गनुय र व्यवस्थापन 
योजना अनरुुप  कायायन्वयनमा नकरात्मक प्रिावहरु 
न्यनुीकरणका उपायहरु पररपालाना गनय लगाउन।ु 

 वातावरणीय सूरक्षण गनयमपालन सूचकहरुको आिारमा मागसक, 

चौमागसक र वावषयक रुपमा प्रगती प्रगतवेदन तयार गराउन।ु 

 

सामदुावयक पूवायिार 
ममयत सिंिार 
वक्रयाकलापबाट पनय 
सक्ने लािग्राहीहरुमा 
नकारात्मक असर 

 वातावरणीय तथा सामाजजक व्यवस्थापन रुपरेखा अनरुुप प्रत्येक 
आयोजना वक्रयाकलापको वातावरणीय तथा सामाजजक छनौट र 
त्यसपगछ आवश्यकता अनसुार मूल्याङ्कन गररनपुदयछ । 

 कम्पोनेन्ट २ अन्तगयतका वक्रयाकलापहरु ववद्यमान 
पूवायिारहरुको ममयत सम्िारमा केजन्रत हनुे र कामदारहरुको 
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जस्तै; पेशागत स्वास्थ्य 
तथा सरुक्षामा असर 

नगद लाि (पाररश्रगमक) मा मारै ववत्तीय सहायता प्रदान गररने 
िएकोले गतनीहरुका लागग छनौट गरर व्यवसायजन्य स्वास्थ्य 
तथा सरुक्षा र श्रगमकहरुको काम गने अवस्था सम्बन्िी 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाहरु आवश्यकता अनसुार प्रत्येक 
ममयत सम्िार काययका लागग तयार गररने। 

 काम गने स्थलमा सम्िाव्य दघुयटना र स्वास्थ्य खतराहरुबाट 
कामदारलाई जोगाउन आवश्यक सरुक्षाका उपायहरु जस्तै 
पयायप् त मारामा प्रकाश, सरुजक्षत तवरबाट ववद्यतुीय तारहरु जडान 
जस्ता व्यवस्थाहरु गमलाइनेछ।  

 काययस्थलमा राम्रोसिंग वाय ु प्रवाहको व्यवस्था गररनेछ, जसबाट 
कामदारहरु िुुँवा र बाफ गमजश्रत उच्चस्तरको घरगिरको वाय ु
प्रदषुण बाट प्रिाववत हनुेछैनन।्  

 कामदारलाई आवश्यक पने सरुक्षात्मक उपायहरु, प्राथगमक 
उपचार सामाग्री तयारी अवस्थामा काययस्थलको सरुजक्षत स्थानमा 
राजखनेछ। 

 कामदारलाई शिु वपउने पानी,  शौचालय, सरसफाई आददको 
व्यवस्था उजचत प्रवन्ि गमलाईनेछ। 

 

 


