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गौर नगरपालिका 
स्थानीय राजपत्र 

 
 

गौर नगरपालिकाद्बारा प्रकाशित 

 
 

 खण्ड: ५        संख्या:१      लिलत:२०७८/०६/०१ 

 
 

भाग:२ 

 
 

गौर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययविलि(लनयलित गने) ऐन, २०७५ बिोशजि गौर 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे जारी गरेको नीती सियसािारणको जानकारीको 

िालग प्रकािन गररएको छ । 

 
 

संित ्२०७८ सािको नीती नं. २ 

 
 

 
 

गौर नगरपालिका, िैदेशिक रोजगार तथा पनु: नीती , २०७८ 
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गौर नगरपालिकाको 

आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन काययविलि, २०७८ 

स्िीकृत लिलतिः२०७८/११/०३ 

प्रस्तािनािः  

नेपािको संवििान, २०७२ को अनसूुची ८ (५,६,७,१७) बिोशजि स्थानीय 
तहिा रहेको क्षेत्रालिकार र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
पररच्छेद- ३ िा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काि, कतयव्य र अलिकार 
क्षेत्र अन्द्तगयत दफा ११(२)को उपदफा "थ" िा भएको व्यिस्था बिोशजि 
स्थानीय तहिाई प्राप्त शजम्िेिारी पूरा गनय तथा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रलभत्रको 
िैदेशिक रोजगारीिाई सरुशक्षत, ियायददत, व्यिशस्थत र उपिशधििूिक बनाउँदै 
बाध्यात्िक िैदेशिक रोजगारिाई अन्द्त्य गनय रोजगारका खोजीिा रहेका 
व्यशि, आप्रिासी कािदार तथा उनीहरुको पररिारिाई सूचना, पराििय तथा 
अन्द्य आिश्यक सेिा प्रदान गनय आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन गने काययिाई 
व्यिशस्थत गनय आिश्यक भएकोिे,  

गौर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययविलि (लनयलित गने) ऐन, २०७५ 
को दफा (४) िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी गौरनगरपालिकािे आप्रिासी 
श्रोत केन्द्र सञ्चािन काययविलि, २०७८ जारी गररएको छ ।  
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पररच्छेद- १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ: 

(१) यो काययविलिको नाि "आप्रिासी श्रोतकेन्द्र सञ्चािन काययविलि, 
२०७८" रहने छ । 

(२) यो काययविलि नगर काययपालिका बाट स्िीकृत भएको लिलतबाट 
आरम्भहनेु छ । 

२. पररभाषा: 
लबषय र प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययविलििा: 
(क) "आप्रिासी श्रोत केन्द्र" भन्नािे स्िदेि रोजगार तथा सरुशक्षत 

आप्रिासनको विषयिा सूचना र पराििय सेिा ददने सेिा केन्द्र 
सम्झन ुपदयछ। 

(ख) "काययविलि" भन्नािे आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन काययविलि, 
२०७८ सम्झन ुपदयछ । 

(ग) "ऐन" भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झन ु
पछय ।  

(घ) "नगरपालिका" भन्नािे गौर नगरपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "कायायिय" भन्नािे गौर कायय पालिकाको कायायिय सम्झन ु पछय 
। 

(च)  "प्रिखु" भन्नािे गौर नगरपालिकाको प्रिखुिाई सम्झन ुपछय । 
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(छ)  "उप्रप्रिखु" भन्नािेगौर नगरपालिकाको उप्रप्रिखुिाई सम्झन ुपछय 
। 

(ज)  "काययपालिका" भन्नािे गौर नगर काययपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

(झ)  "प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत" भन्नािे गौर नगर पालिकाको प्रिखु 
प्रिासकीय अलिकृतिाई सम्झनपुछय 

(ज्ञ) "स्थानीय तह" भन्नािे संवििानिे व्यिस्था गरे बिोशजि 
गाउँपालिका र नगरपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ट) "व्यिस्थापन सलिलत" भन्नािे यस काययविलि बिोशजि आप्रिासी 
श्रोत केन्द्रको व्यिस्थापन सलिलतिाई सशम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद-२ 

आप्रिासी स्रोत केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्िी व्यिस्था 
 

३. आप्रिासी स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चािन सम्बन्द्िी व्यिस्था : 
(१) आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन:स्िदेि र िैदेशिक रोजगार 

सम्बन्द्िी सूचना तथा जानकारी प्रदान गनय,िैदशिक रोजगारीका 
क्रििा पीलडत व्यशिहरुिे भोलगरहेको सिस्या सिािानका िालग 
सहजीकरण गनय र िैदेशिक रोजगारी सम्बन्द्िी तथयांक 
व्यिस्थापन गनय आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन गररनेछ ।  

(२) आप्रिासी श्रोत केन्द्रको अिशस्थलत:शजल्िा प्रिासन कायायियको 
हाता लभत्र िा राहादानी बनाउन आउने सेिाग्राहीिाई पायक पने 
स्थानिा आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन गररनेछ । 
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(३) आप्रिासी श्रोत केन्द्र सूचीकरण लनिायररत िापदण्डिा रही 
आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन गनय राविय आप्रिासी श्रोत केन्द्र 
लनदेिक सलिलतिा सूशचकृत गररनेछ । 

(४)  आप्रिासी श्रोत केन्द्रको काययक्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रलभत्र 
िगायत शजल्िाभर हनेुछ । यसका िालग शजल्िाका अन्द्य 
स्थानीय तहहरुसँग आिश्यक सिन्द्िय गररनेछ । 

(५) आप्रिासी श्रोत केन्द्रको सञ्चािन र व्यिस्थापन आप्रिासी श्रोत 
केन्द्रको व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय बिोशजि हनेुछ । 

(६) सहयोग जटुाउने आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन गनय अन्द्य 
स्थानीय तह सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरुसँग बाट 
आलथयक र प्राविलिक सहयोग जटुाएर सञ्चािन गनय सवकनेछ । 

(७) अन्द्य स्थानीय तहहरुसँगको सहकायय एक िा एक भन्द्दा बढी 
स्थानीय तहको सिन्द्िय तथा सहकाययिा आप्रिासी श्रोत केन्द्र 
सञ्चािन गनय सवकनेछ । 

(८) यो काययविलि प्रारम्भ हनु ु अशघ नगरपालिकाबाट सञ्चािनिा 
रहेको आप्रिासी श्रोत केन्द्र स्ित यसै काययविलि बिोशजि 
स्थापना भएको िालननेछ । 

 

४. आप्रिासी श्रोत केन्द्रको िशक्षत िगय : 

आप्रिासी श्रोत केन्द्रको िशक्षत िगयदेहाय बिोशजि हनेुछ । 

(१) रोजगारका खोजीिा रहेका व्यशिहरु । 
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(२) िैदेशिक रोजगारीिा जाने िनशस्थलत बनाएका िा लनणयय गरेका 
व्यशिहरु 

(३) गन्द्तधय ििुकुिा काि गरररहेका आप्रिासी कािदारहरु । 

(४) आप्रिासी कािदारका पररिारका सदस्यहरु । 

(५) िैदेशिक रोजगारबाट फकेर आएका व्यशिहरु। 

(६) िैदेशिक रोजागारबाट पीलडत व्यशिहरु । 

 

५. आप्रिासी श्रोत केन्द्रको उदे्दश्य: 

रोजगारको खोजीिा रहेका व्यशिहरुिाई स्िदेि रोजगारका 
अिसरहरुको बारेिा जानकारी ददनकुा साथै िैदेशिक रोजगारिाई 
सरुशक्षत, व्यिशस्थत र उपिधिीिूिक बनाउन सूचना तथा परािियददने 
र िैदेशिक रोजगारका पीलडत व्यशिहरुिाई न्द्यायिा पहुँच अलभिवृि 
गने आप्रिासी श्रोत केन्द्रको उदे्दश्य रहेको छ । 

 

६. आप्रिासी स्रोत केन्द्रको काययहरु: 

आप्रिासी स्रोत केन्द्रिेलनम्न लिशखत काययहरु िगायत व्यिस्थापन 
सलिलतिे तोकेको अन्द्य काययहरु गनेछ । 

(१) आप्रिासी श्रोत केन्द्रको व्यिस्थापकीय कायय : 
(क)  आप्रिासी श्रोत केन्द्रको दैलनक कायायिय सञ्चािन 
सम्बन्द्िी कायय गने । 

(ख) आप्रिासी श्रोत केन्द्रको कायायिय व्यिस्थापन सम्बन्द्िी 
कायय गने । 
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(२) सूचना तथा पराििय प्रदान : 

(क) रोजगारको खोजीिा रहेका तथा िैदेशिक रोजगारिा जाने 
विचार भएका व्यशिहरुिाई स्िदेििा नै रोजगारीका 
सम्भािना र अिसरहरुका बारेिा जानकारी गराउने । 

(ख) िैदेशिक रोजगारिा जान पूरा गनुय पने सरुुदेशख 
अशन्द्तिसम्िका सबै प्रवक्रयाका बारेिा जानकारी प्रदान गने 
। 

(ग) स्िदेििा रविदेििा पाइने काि सम्बन्द्िी सीप तालििका 
अिसरहरुको जानकारी ददने, तालिि लिन प्रोत्साहन गने र 
तालिि ददने लनकायहरुिा लसफाररस गने । 

(घ) िैदेशिक रोजागारिा जाने क्रििा हरेक प्रवक्रयािा ध्यान 
ददन ुपने कुराहरुको बारेिा जानकारी प्रदान गने । 

(ङ) नेपाि सरकारका लनकाय िा सम्बशन्द्ित सरोकारिािा 
लनकायहरुबाट जारी भएका स्िदेि रोजगार तथा िैदेशिक 
रोजगार सम्बन्द्िी आलिकाररक सूचनाहरु संकिन गरी 
प्रिाह गने । 

(च) िैदेशिक रोजगार बोडयबाट प्रिाह हनेु सेिाका बारेिा 
सहजीकरण गने । 
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(छ) िैदेशिक रोजगारका प्रकृयािा संिग्न हनेु लनकाय र उद्वार 
तथा राहतिा सहयोग पयुायउने स्िदेि तथा गन्द्तव्य ििुकु 
शस्थत लनकायहरुको सम्पकय  वििरणहरु प्रदान गने । 

(ज) सेिाग्राहीहरुिाई स्िदेि तथा िैदेशिक रोजगार सम्बन्द्िी 
सूचनािूिक सािाग्रीहरु उत्पादन, प्रकािन तथा वितरण 
गने । 

(झ) स्थानीय एफ.एि. रेलडयो, पत्रपलत्रका तथा अन्द्य सञ्चारका 
िाध्यििाफय त सचेतना काययक्रि सञ्चािनका िालग 
सहजीकरण गने । 

(ञ) िैदेशिक रोजगारीका कारण सिस्यािा परेका व्यशि तथा 
पररिारिाई िनोसािाशजक िगायत अन्द्य सहायता उपिधि 
गराउन सहजीकरण गने । 

(ट) विदेिबाट फवकय एका व्यशििाई आलथयक तथा सािाशजक 
पनु:एकीकरण सम्बन्द्िी सूचना तथा पराििय प्रदान गने । 

 

(३) िदु्दा तथा सिस्या व्यिस्थापन : 

(क) िैदेशिक रोजगारीका क्रििा स्िदेि िा विदेििा भएका 
ठगी, जेि, अिपत्र,अङ्गभङ्ग,विरािी तथा ितृ्य ु भएका 
सिस्याहरुको अलभिेख राखी उि सिस्या सिािानका 
िालग सम्बशन्द्ित लनकायहरुिा प्रषेण गने । 
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(ख) िैदेशिक रोजगारिा गई अङ्गभङ्ग,विरािीतथा ितृ्य ु भएका 
भएका नेपािी कािदार तथा उनका पररिारिे पाउने 
राहात रकि उपिधि गराउनसहजीकरण गने । 

(ग) िैदेशिक रोजगारिा जाने क्रििा िा गईसकेपलछ ठगीिा 
परेका नेपािी नागररक तथा उनीहरुका पररिारिाईकानूनी 
सहायता उपिधि गराउन सहशजकरण गने । 

 

(४) तथयाकं व्यिस्थापन : 

(क) आप्रिासी श्रोत केन्द्रबाट सूचना पराििय िा अन्द्य सेिा 
लिने सेिाग्राहीहरुको िगत लिई अलभिेख राख्न े। 

(ख) िैदेशिक रोजगार सम्बन्द्िी तथयांक संकिन, प्रविष्ट, प्रिोिन, 

विश्लषेण तथा अद्यािलिक गने । 

(ग) िैदेशिक रोजगारिा गएका र िैदेशिकरोजगारबाट फकेर 
आएका व्यशिहरुको िगत संकिन, अध्यािलिक तथा 
दस्तािेजीकरण गने। 

 

(५) प्रदान गररएको सेिाको प्रभािकाररता िापन : 

आप्रिासी श्रोत केन्द्रका सेिाग्राहीहरुको श्रोत केन्द्रको सेिा 
प्रलतको सेिाग्राहीहरुको सन्द्तषु्टीको तह र प्रदान गररएका 
सेिाहरुको प्रभािकाररता िापन गनय सेिाग्राही िा उनको 
पररिारसँग फोन सम्पकय  गरी लनिायररत प्रश्नाििीको आिारिा 
वििरण लिई सोको प्रलतिेदन तयार गने । 
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(६) सम्पकय , सिन्द्िय तथा सहकायय : 
(क) राविय आप्रिासी स्रोत केन्द्रसँग सिन्द्िय गरी कायय गने । 

(ख) शजल्िा प्रिासन कायायिय तथा प्रहरी कायायियसँग सिन्द्िय 
एिि ्सहकायय गने । 

(ग) स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालित रोजगार सेिा केन्द्रसँग 
सहकायय गरी कायय गने । 

(घ) स्िरोजगार तथा िैदेशिक रोजगारसँग सम्बि सरकारी, 
गैरसरकारी, लनशज लनकाय िगायत गन्द्तव्य ििुकुिा रहेको 
सरोकारिािा लनकायहरुसँग सम्पकय  सिन्द्िय गने । 

(ङ) आप्रिासनको क्षेत्रिा काययरत विलभन्न लनकाय तथा अन्द्य 
आप्रिासी श्रोत केन्द्रहरुसँग सहकायय तथा सिन्द्िय गने । 

(च) िैदशिक रोजगारबाट फकेर आएका व्यशिहरुसँग छिफि 
तथा अन्द्तरवक्रया गने । 

 

(७) योजना तथा प्रलतिेदन : 

(क)  िालसक, तै्रिालसक तथा िावषयक योजना तयारी गरी 
काययन्द्ियन गने । 

(ख) अनगुिनका क्रििा प्राप्त पषृ्ठपोषण सिेटी सोको सिुार 
कायययोजना तजुयिा गरी कायायन्द्ियन गने । 

(ग) आप्रिासी श्रोत केन्द्रद्वारा सञ्चािन भएका गलतविलिहरु 
सिेटेर िालसक, चौिालसक र िावषयक प्रलतिेदनहरु तयार 
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गरी नगरपालिका, शजल्िा प्रिासन कायायिय,राविय 
आप्रिासी स्रोतकेन्द्र िगायत सम्बशन्द्ित लनकायहरुिा पेि 
गने ।  

(घ) आप्रिासन सम्बन्द्िी विलभन्नप्रलतिेदन तयार तथा प्रकािन 
गने । 

 

(८) अन्द्य : 

(क) वित्तीय साक्षरता काययक्रि सञ्चािनका िालग सहजीकरण 
गने । 

(ख) आप्रिासी श्रोत केन्द्रिे सूचना र पराििय सेिा ददने 
स्थानबावहर गनुासो पेवटकाको व्यिस्था गरी सो पेवटकािा 
परेका गनुासो परेको गनुासोको अलभिेख राखीसोको 
सम्बोिन गनयको िालग कायययोजना तयार गरी काययन्द्ियन 
गने । 

 

पररच्छेद-३ 

आप्रिासी स्रोत केन्द्रव्यिस्थापन सलिलत सम्बन्द्िी व्यिस्था 
 

७. आप्रिासी स्रोत केन्द्र व्यिस्थापन सलिलत : 

(१) आप्रिासी स्रोत केन्द्र सञ्चािन तथा व्यिस्थापन गनयका िालग 
देहाय बिोशजको व्यिस्थापन सलिलत रहनेछ । 
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  (क) नगर पालिकाको प्रिखु÷अध्यक्ष िा उपप्रिखु÷उपाध्यक्ष 

  संयोजक  

  (ख) संयोजक, सािाशजक विकास सलिलत    

 सदस्य 

  (ग) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत     

 सदस्य 

  (घ) शजल्िा/ईिाका प्रिासन कायायिय प्रलतलनलि   

  सदस्य 

(ङ) सूचना अलिकृत, आप्रिासी श्रोत केन्द्र    

 सदस्य सशचि 

  (च)  िाखा प्रिखु, सािाशजक विकास    

 सदस्य  

एक भन्द्दा बढी स्थानीय तहसँगको सहकाययिा सञ्चालित 
आप्रिासी स्रोत केन्द्र भएिा साझेदार स्थानीय तहका 
प्रिखु÷अध्यक्ष िा उपप्रिखु÷उपाध्यक्ष िाई एसलिलतिा सदस्यको 
रुपिा राशखनेछ । 

(२) व्यिस्थापन सलिलतिे आिश्यकता देखेिा सरोकारिािा लनकाय 
तथा संस्थाका प्रिखु िा प्रलतलनलि तथा विज्ञिाई सलिलतको 
पययिेक्षकको रुपिा भाग लिन आिन्द्त्रण गरी पराििय लिन 
सक्नेछ । 
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(३) व्यिस्थापन सलिलतको बैठक सलिलतको संयोजकिे तोकेको लिलत, 
सिय र स्थानिा तै्रिालसक रुपिा बस्नेछ। 
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८. व्यिस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार : 

व्यिस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि 
हनेुछ:- 

(१) आप्रिासी श्रोत केन्द्रको सञ्चािन सम्बन्द्िी नीलतगत िागयदियन 
प्रदान गने, 

(२) आप्रिासी श्रोत केन्द्रको सञ्चािनिा सिन्द्िय तथा सहजीकरण 
गने, 

(३) आप्रिासी श्रोत केन्द्रबाट प्रदान गररने सेिाहरुको सम्बन्द्ििा 
राविय आप्रिासी श्रोत केन्द्र र अन्द्य सरोकारिािा 
लनकायहरुसँग सिन्द्िय र सहकायय गने, 

(४) िैदेशिक रोजगारसँग सम्िशन्द्ित (विदेि जाने व्यशि, लतनका 
पररिार र फवकय एर आएका व्यशिहरुिाई िशक्षत गरी) योजना 
तजुयिा, बजेट व्यिस्थापन र कायायन्द्ियनका िालग सम्बशन्द्ित 
िाखािाई आिश्यक ददिालनदेि गने, 

(५) अन्द्य स्थानीय तहहरु, प्रदेि सरकार, संशघय सरकार अन्द्तगयतका 
श्रि, रोजगार तथा सािाशजक सरुक्षा िन्द्त्रािय, िैदेशिक रोजगार 
विभाग, िैदेशिक रोजगार बोडय, सम्बशन्द्ित साझेदार संस्था, विकास 
लनयोग, तालिि प्रदायक संस्था तथा सरोकारिािाहरुसँग 
आिश्यक सिन्द्िय र सहकायय गने, 
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(६) विषयगत िाखा/सलिलतहरुसँग िैदेशिक रोजगारसँग सम्िशन्द्ित 
योजना लनिायण तथा कायायन्द्ियनको िालग आिश्यक सिन्द्िय 
तथा छिफि गने, 

(७) आिलिक रुपिा बैठक बसी सञ्चालित काययक्रिहरुको प्रगलत 
सलिक्षा गरी थप प्रभािकारीता अलभिवृिका िालग आिश्यक 
सल्िाह सझुाि तथा िागयलनदेि गने, 

(८) शजल्िा शस्थत अन्द्य स्थानीय तहहरुसँग साझेदारी, सिन्द्िय र 
सहकायय गरी आप्रिासी श्रोत केन्द्रको प्रभािकारीतािा िवृि गने 
खािका गलतविलिहरु सञ्चािन गने,  

(९) िडा स्तरिा िडाध्यक्षको संयोजकत्ििा िडा आप्रिासन सलिलत 
गठन गरी सचेतनािूिक काययक्रिहरु सञ्चािनको िालग 
ददिालनदेि गने, 

(१०) रोजगारीको िालग आिश्यक सीप तालििको व्यिस्था गनय, 
सीपयिु र ठगीििु सिदुाय घोषणा गनय आिश्यक ददिालनदेि 
गने, 

(११) सरुशक्षत आप्रिासनसँग (िैदेशिक रोजगार व्यिस्थापन) सम्िशन्द्ित 
काययपालिकाद्वारा प्रदत्त अन्द्य काययहरु गने, 

(१२) चौिालसक रुपिा आप्रिासी श्रोत केन्द्र िगायतको 
गलतविलिहरुको अनगुिन गरी सलिक्षा गने, 

 



16 
 

पररच्छेद-४ 

विविि 

 

८. गोपलनयता सम्बन्द्ििा : 
आप्रिासी श्रोत केन्द्रका कियचारीिे सेिा प्रदान गने क्रििा संकिन गररएका 
व्यशिगत वििरणहरु प्रचलित काननु बिोशजि गोप्य राख्न ु पने छ । यद्दवप 
सम्बशन्द्ित व्यशिको सहिलतिा त्यस्ता वििरणहरु प्रचार प्रसार तथा प्रकािन गनय 
सवकनेछ । 

९. आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािनिा साझेदारी सम्िन्द्िी व्यिस्थािः 
(१)  कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासगँ साझेदारीिा आप्रिासी श्रोत 

केन्द्र सञ्चािन गनुय परेिा आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन पिलत तयार गरी 
सम्झौता गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि सम्झौता भए पश्चात साझेदारी गररन े
सियािलिसम्िका िालग आिश्यक थप जनिशि तथा काययक्रि व्यिस्था 
गनय कायायियिाई कुनै िािा पने छैन।  

१०. छुटै्ट कोष सञ्चािन गनय सक्नेिः 
अन्द्य स्थानीय तहहरुसँगको साझेदारीिा आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािन गनय 
साझेदार तहहरुबाट साझेदारी बापतको रकि जम्िा गरी खचय गनयका िालग 

कायायियिे छुटै्ट कोषको व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

११. आप्रिासी श्रोत केन्द्रको जनिशि: 

आप्रिासी श्रोत केन्द्रिा न्द्यनुत्ति रुपिा अनसूुची–१ िा उल्िेख भए बिोशजि 
कशम्तिा २ जना कियचारी रहनेछ । दात ृलनकाय िा नगरपालिकाको आलथयक 
श्रोतका आिारिा थप जनिशि पलन हनु सक्ने छ । 
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१२.  कियचारीको क्षिता विकास तालिि : 

आप्रिासी श्रोत केन्द्रिा काययरत कियचारीहरुिाई आप्रिासन, रोजगार, सूचना 
प्रविलि, पराििय तथा केि व्यिस्थापन जस्ता प्रदान गनुय पने सेिासँग सम्बशन्द्ित 
विषयहरुिा सिय सियिा क्षिता विकास सम्बन्द्िी काययक्रििा सञ्चािन गररन े
छ । 

१३.  आप्रिासी श्रोत केन्द्र संचािनको िालग भौलतक पूिायिारको व्यिस्थािः 
आप्रिासी श्रोत केन्द्र संचािनको िालग अनसूुची –२ िा उल्िेख भए बिोशजि 
न्द्यूनति भौलतक पिुायिारको व्यिस्था गनुय पनेछ।  

१४. लनदेिनको पािना : 

(१) यस काययविलििा व्यिस्था भएको विषयिा यसै काययविलि बिोशजि र 
यसिा उल्िेख नभएको विषयिा प्रचलित काननु बिोशजि हनुेछ । 

(२) यस काययविलििा उल्िेख गररएका विषयहरुको काययन्द्ियनका िालग 
आप्रिासी श्रोत केन्द्र शजम्िेिार हनुेछ । 

 १५.  बािा अड्काउ फुकाउनेअलिकार:  

यस काययविलिको काययन्द्ियनिा कुनै सिस्या िा दद्ववििा उत्पन्न भएिा प्रचलित 
काननुको अलिनिा रही बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार व्यिस्थापन सलिलतिा 
हनुेछ । 

१६. काययविलि संसोिन:  

यस काययविलिको संसोिन आिश्यकता अनसुार काययपालिकािे गनय 
सक्नेछ ।  

अनसूुशच- १ 

(दफा ११ सँग सम्बशन्द्ित) 



18 
 

आिश्यक जनिशि 

पद संख्या तह योग्यता तथा अनभुि 

सूचना अलिकृत १ छैठौं िान्द्यता प्राप्त विश्वविद्याियबाट स्नातक तह उत्तीणय गरर 
कशम्तिा ३ िषयसािाशजक पररचािन िाआप्रिासनको क्षेत्रिा 
कायय अनभुि भएको । सिन्द्िय, सहजीकरण, योजना तथा 
बजेट तजुयिा, कायायन्द्ियन र अनगुिन तथा प्रलतिेदन सम्बन्द्िी 
अनभुि भएको । 

परािियकताय १ पाँचौ िान्द्यता प्राप्त िैशक्षक संस्थाबाट कशम्तिा १०+२ िा प्रविणता 
प्रिाण पत्र तह उत्तीणय गरर सािाशजक पररचािन 
िाआप्रिासनक्षेत्रिा कशम्तिा २ िषय काि गरेको । कम्प्यटुर 
सम्बन्द्िी ज्ञान र प्रलतिेदन तयारी, सिन्द्िय र सहकायय सम्बन्द्िी 
ज्ञान, िैदेशिक रोजगार ऐन, लनयि तथा लनदेशिका र कानून 
सम्बन्द्िी ज्ञान भएको । 

 

 

अनसूुशच- २ 

(दफा १३ सँग सम्बशन्द्ित) 

आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािनका िालग आिश्यक िापदण्ड 

 

आप्रिासी श्रोत केन्द्र सञ्चािनका िालग लनम्न लिशखत िापदण्ड अनसुार भौलतक 
पूिायिारको व्यिस्था गरेको हनुपुनेछिः 

क)  भौलतक पूिायिार 

१)  सेिाग्राहीको सहज पहुँच हनु सक्न ेस्थानिा आिश्यक ठाँउ र फलनयचर 
सवहतको आप्रिासी श्रोत केन्द्रको कायायिय रहेको हनुपुनेछ ।  
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२) केन्द्रसम्ि पगु्न विलभन्न ठाउँिा ददिालनदेि गररएको पथप्रदियक शचन्द्हहरु 
राशखएको हनु ुपनेछ ।  

ख)  कायायिय सािग्री  

क्र.सं. सािाग्री तथा उपकरण संख्या 
१ सूचना तथा पराििय कक्ष  कशम्तिा १ िटा छुटै्ट कोठा  

२ कम्प्यटुर िा ल्यापटप आिश्यकता बिोशजि  

३ फोटोकपी िेशिन  

४ टेलिलभजन शस्क्रन सेट 

५ प्रोजेक्टर 

६ िोिाइि/टेलिफोन र इन्द्टरनेट 

७ फलनयचर (टेिि, कुसी, दराज, सूचना 
पाटी आदी) 

८ अन्द्य सािाग्री 
 

 

 

 

                                                                                                        आज्ञािे 

                                               सभुाष कुिार ठाकुर 

                                                                                                 लन. प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 

 


