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आठराई गाउँपाधलकाको 
आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन कार्यववधि, २०७८ 

गाउँ कार्यपाधलकाबाट थवीकृत धमधतः२०७८/११/०२ गते । 

प्रथतावनाः  

नेपालको संवविान, २०७२ को अनसूुची ८ (५,६,७,१७) बमोस्जम थिानीर् तहमा रहेको क्षेत्राधिकार 
र थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद- ३ मा गाउँपाधलका तिा नगरपाधलकाको 
काम, कतयव्र् र अधिकार क्षेत्र अततगयत दफा ११(२)को उपदफा "ि" मा भएको व्र्वथिा बमोस्जम 
थिानीर् तहलाई प्राप्त स्जम्मेवारी पूरा गनय तिा आफ्नो भौगोधलक क्षेत्रधभत्रको वैदेस्िक रोजगारीलाई 
सरुस्क्षत, मर्ायददत, व्र्वस्थित र उपलस्धिमूलक बनाउँदै बाध्र्ात्मक वैदेस्िक रोजगारलाई अतत्र् गनय 
रोजगारका खोजीमा रहेका व्र्स्ि, आप्रवासी कामदार तिा उनीहरुको पररवारलाई सूचना, परामिय 
तिा अतर् आवश्र्कसेवा प्रदान गनय आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन गने कार्यलाई व्र्वस्थित गनय 
आवश्र्क भएकोले,  

थिाधनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी आठराई 
गाउँपाधलकाले आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन कार्यववधि, २०७८ जारी गररएको छ ।  

 

पररच्छेद- १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: 
(१) र्ो कार्यववधिको नाम "आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन कार्यववधि, २०७८" रहने छ । 

(२) र्ो कार्यववधि गाँउ कार्यपाधलकाबाट थवीकृत भएको धमधतबाट आरम्भहनुे छ । 

२. पररभाषा: 
धबषर् र प्रसंगले अको अिय नलागेमा र्स कार्यववधिमा: 
(क) "आप्रवासी सूचना कक्ष" भन्नाले थवदेि रोजगार तिा सरुस्क्षत आप्रवासनको ववषर्मा 

सूचना र परामिय सेवा ददने सेवा केतर सम्झन ुपदयछ। 

(ख) "कार्यववधि" भन्नाले आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन कार्यववधि, २०७८ सम्झन ुपदयछ 
। 
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(ग) "ऐन"भन्नाले थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सम्झन ुपछय ।  

(घ) "गाउँपाधलका" भन्नाले आठराई गाउँपाधलका सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "कार्ायलर्" भन्नाले आठराई गाँउकार्यपाधलकाको कार्ायलर् सम्झन ुपछय । 

(च)  "अध्र्क्ष" भन्नाले आठराई गाउँपाधलकाको अध्र्क्षलाई सम्झन ुपछय । 

(छ)  "उपाध्र्क्ष " भन्नाले आठराई गाउँपाधलकाको उपाध्र्क्ष लाई सम्झन ुपछय । 

(ज)  "कार्यपाधलका" भन्नाले आठराई गाँउपाधलकाको गाउँ कार्यपाधलकालाई सम्झन ुपछय । 

(झ)  "प्रमखु प्रिासकीर् अधिकृत" भन्नाले आठराई गाउँपाधलकाको प्रमखु प्रिासकीर् 
अधिकृतलाई सम्झनपुछय । 

(ज्ञ) "थिानीर् तह" भन्नाले संवविानले व्र्वथिा गरे बमोस्जम गाउँपाधलका सम्झन ुपदयछ । 

(ट) "व्र्वथिापन सधमधत" भन्नाले र्स कार्यववधि बमोस्जम आप्रवासी सूचना कक्षको 
व्र्वथिापन सधमधतलाई सस्म्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद-२ 

आप्रवासीसूचना कक्ष सञ्चालन सम्बतिी व्र्वथिा 
 

३. आप्रवासी स्रोत केतरको थिापना तिा सञ्चालन सम्बतिी व्र्वथिा : 
(१) आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन:थवदेि र वैदेस्िक रोजगार सम्बतिी सूचना तिा 

जानकारी प्रदान गनय, वैदस्िक रोजगारीका िममा पीधडत व्र्स्िहरुले भोधगरहेको 
समथर्ा समािानका लाधग सहस्जकरण गनय र वैदेस्िक रोजगारी सम्बतिी तथर्ांक 
व्र्वथिापन गनय आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन गररनेछ ।  

(२) आप्रवासी सूचना कक्षको अवस्थिधत: ईलाका प्रिासन कार्ायलर्को हाता धभत्र वा 
राहादानी बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई पार्क पने थिानमा आप्रवासी सूचना कक्ष 
सञ्चालन गररनेछ । 

(३) आप्रवासी सूचना कक्ष सूचीकरण: धनिायररत मापदण्डमा रही आप्रवासी सूचना कक्ष 
सञ्चालन गनय राविर् आप्रवासी श्रोत केतर धनदेिक सधमधतमा सूचीकृत गररनेछ । 

(४) आप्रवासी सूचना कक्षको कार्यक्षेत्र: आप्रवासी सूचना कक्षको कार्यक्षेत्र गाउँपाधलका 
क्षेत्र धभत्र लगार्त अतर् थिानीर् तह समेत हनुेछ । र्सका लाधग स्जल्लाका अतर् 
थिानीर् तहहरुसँग आवश्र्क समतवर् गररनेछ । 
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(५) आप्रवासी सूचना कक्षको सञ्चालन र व्र्वथिापन: आप्रवासी सूचना कक्षको सञ्चालन 
र व्र्वथिापन आप्रवासी सूचना कक्षको व्र्वथिापन सधमधतको धनणयर् बमोस्जम हनुेछ 
। 

(६) सहर्ोग जटुाउने: आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन गनय अतर् थिानीर् तह सरकारी 
तिा गैरसरकारी धनकार्हरुसँगबाट आधियक र प्राववधिक सहर्ोग जटुाएर सञ्चालन गनय 
सवकनेछ । 

(७) अतर् थिानीर् तहहरुसँगको सहकार्य: एक वा एक भतदा बढी थिानीर् तहको 
समतवर् तिा सहकार्यमा आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

(८) र्ो कार्यववधि प्रारम्भ हनु ु अस्घ गाउँपाधलकाबाट सञ्चालनमा रहेकोआप्रवासी सूचना 
कक्ष थवतः र्सै कार्यववधि बमोस्जम थिापना भएको माधननेछ । 

 

४. आप्रवासी सूचना कक्षको लस्क्षत वगय : 

आप्रवासी सूचना कक्षको लस्क्षत वगय देहार् बमोस्जम हनुेछ । 

(१) रोजगारका खोजीमा रहेका व्र्स्िहरु । 

(२) वैदेस्िक रोजगारीमा जाने मनस्थिधत बनाएका वा धनणयर् गरेका व्र्स्िहरु 

(३) गततधर् मलुकुमा काम गरररहेका आप्रवासी कामदारहरु । 

(४) आप्रवासी कामदारका पररवारका सदथर्हरु । 

(५) वैदेस्िक रोजगारबाट फकेर आएका व्र्स्िहरु। 

(६) वैदेस्िक रोजागारबाट पीधडत व्र्स्िहरु । 

 

५. आप्रवासी सूचना कक्षको उदे्दश्र्: 

रोजगारको खोजीमा रहेका व्र्स्िहरुलाई थवदेि रोजगारका अवसरहरुको बारेमा जानकारी 
ददनकुा सािै वैदेस्िक रोजगारलाई सरुस्क्षत, व्र्वस्थित र उपलधिीमूलक बनाउन सूचना तिा 
परामियददने र वैदेस्िक रोजगारका पीधडत व्र्स्िहरुलाई तर्ार्मा पहुँच अधभववृि गने आप्रवासी 
सूचना कक्षको उदे्दश्र् रहेको छ । 

 

६. आप्रवासीसूचना कक्षको कार्यहरु : 
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आप्रवासी सूचना कक्षले धनम्न धलस्खत कार्यहरु लगार्त व्र्वथिापन सधमधतले तोकेको अतर् 
कार्यहरु गनेछ । 
(१) आप्रवासी सूचना कक्षको व्र्वथिापकीर् कार्य : 

(क) आप्रवासी सूचना कक्षको दैधनक कार्ायलर् सञ्चालन सम्बतिी कार्य गने । 

(ख) आप्रवासी सूचना कक्षको कार्ायलर् व्र्वथिापन सम्बतिी कार्य गने । 

 

(२) सूचना तिा परामिय प्रदान : 

(क) रोजगारको खोजीमा रहेका तिा वैदेस्िक रोजगारमा जाने ववचार भएका 
व्र्स्िहरुलाई थवदेिमा नै रोजगारीका सम्भावना र अवसरहरुका बारेमा 
जानकारी गराउने । 

(ख) वैदेस्िक रोजगारमा जान पूरा गनुय पने सरुुदेस्ख अस्ततमसम्मका सबै प्रविर्ाका 
बारेमा जानकारी प्रदान गने । 

(ग) थवदेिमा रववदेिमा पाइने काम सम्बतिी सीप ताधलमका अवसरहरुको 
जानकारी ददने, ताधलम धलन प्रोत्साहन गने र ताधलम ददने धनकार्हरुमा 
धसफाररस गने । 

(घ) वैदेस्िक रोजागारमा जाने िममा हरेक प्रविर्ामा ध्र्ान ददन ुपने कुराहरुको 
बारेमा जानकारी प्रदान गने । 

(ङ) नेपाल सरकारका धनकार् वा सम्बस्तित सरोकारवाला धनकार्हरुबाट जारी 
भएका थवदेि रोजगार तिा वैदेस्िक रोजगार सम्बतिी आधिकाररक सूचनाहरु 
संकलन गरी प्रवाह गने । 

(च) वैदेस्िक रोजगार बोडयबाट प्रवाह हनुे सेवाका बारेमा सहजीकरण गने । 
(छ) वैदेस्िक रोजगारका प्रकृर्ामा संलग्न हनुे धनकार् र उद्वार तिा राहतमा 

सहर्ोग परु्ायउने थवदेि तिा गततव्र् मलुकु स्थित धनकार्हरुको सम्पकय  
वववरणहरु प्रदान गने । 

(ज) सेवाग्राहीहरुलाई थवदेि तिा वैदेस्िक रोजगार सम्बतिी सूचनामूलक 
सामाग्रीहरु उत्पादन, प्रकािन तिा ववतरण गने । 
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(झ) थिानीर् एफ.एम. रेधडर्ो, पत्रपधत्रका तिा अतर् सञ्चारका माध्र्म माफय त 
सचेतना कार्यिम सञ्चालनका लाधग सहजीकरण गने । 

(ञ) वैदेस्िक रोजगारीका कारण समथर्ामा परेका व्र्स्ि तिा पररवारलाई 
मनोसामास्जक लगार्त अतर् सहार्ता उपलधि गराउन सहजीकरण गने । 

(ट) ववदेिबाट फवकय एका व्र्स्िलाई आधियक तिा सामास्जक पनु: एकीकरण 
सम्बतिी सूचना तिा परामिय प्रदान गने । 

 

(३) मदु्दा तिा समथर्ा व्र्वथिापन : 

(क) वैदेस्िक रोजगारीका िममा थवदेि वा ववदेिमा भएका ठगी, जेल, अलपत्र, 
अङ्गभङ्ग, ववरामीतिा मतृ्र् ुभएका समथर्ाहरुको अधभलेख राखी उि समथर्ा 
समािानका लाधग सम्बस्तित धनकार्हरुमा प्रषेण गने । 

(ख) वैदेस्िक रोजगारमा गई अङ्गभङ्ग, ववरामी तिा मतृ्र् ु भएका भएका नेपाली 
कामदार तिा उनका पररवारले पाउने राहात रकम उपलधि 
गराउनसहजीकरण गने । 

(ग) वैदेस्िक रोजगारमा जाने िममा वा गईसकेपधछ ठगीमा परेका नेपाली 
नागररक तिा उनीहरुका पररवारलाई कानूनी सहार्ता उपलधि गराउन 
सहस्जकरण गने । 

 

(४) तथर्ाकं व्र्वथिापन : 

(क) आप्रवासी सूचना कक्षबाट सूचना परामिय वा अतर् सेवा धलने सेवाग्राहीहरुको 
लगत धलई अधभलेख राख्न े। 

(ख) वैदेस्िक रोजगार सम्बतिी तथर्ांक संकलन, प्रववष्ट, प्रिोिन, ववश्लषेण तिा 
अद्यावधिक गने । 

(ग) वैदेस्िक रोजगारमा गएका र वैदेस्िक रोजगारबाट फकेर आएका 
व्र्स्िहरुको लगत संकलन, अध्र्ावधिक तिा दथतावेजीकरण गने। 

 
(५) प्रदान गररएको सेवाको प्रभावकाररता मापन : 
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आप्रवासी सूचना कक्षका सेवाग्राहीहरुको सूचना कक्षको सेवा प्रधतको सेवाग्राहीहरुको 
सततषु्टीको तह र प्रदान गररएका सेवाहरुको प्रभावकाररता मापन गनय सेवाग्राही वा 
उनको पररवारसँग फोन सम्पकय  गरी धनिायररत प्रश्नावलीको आिारमा वववरण धलई 
सोको प्रधतवेदन तर्ार गने । 

 

(६) सम्पकय , समतवर् तिा सहकार्य : 
(क) राविर् आप्रवासी स्रोत केतरसँग समतवर् गरी कार्य गने । 

(ख) स्जल्ला प्रिासन कार्ायलर्, ईलाका प्रिासन कार्ायलर् तिा प्रहरी कार्ायलर्सँग 
समतवर् एवम ्सहकार्य गने । 

(ग) थिानीर् सरकारद्वारा सञ्चाधलत रोजगार सेवा केतरसँग सहकार्य गरी कार्य गने 
। 

(घ) थवरोजगार तिा वैदेस्िक रोजगारसँग सम्बि सरकारी, गैरसरकारी, धनस्ज 
धनकार्लगार्त गततव्र् मलुकुमा रहेको सरोकारवाला धनकार्हरुसँग सम्पकय  
समतवर् गने । 

(ङ) आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत ववधभन्न धनकार्, अतर् आप्रवासी सूचना कक्षतिा 
आप्रवासी श्रोत केतरहरुसँग सहकार्य तिा समतवर् गने । 

(च) वैदस्िक रोजगारबाट फकेर आएका व्र्स्िहरुसँग छलफल तिा अततरविर्ा 
गने । 

 

(७) र्ोजना तिा प्रधतवेदन : 

(क)  माधसक, तै्रमाधसक तिा वावषयक र्ोजना तर्ारी गरी कार्यतवर्न गने । 

(ख) अनगुमनका िममा प्राप्त पषृ्ठपोषण समेटी सोको सिुार कार्यर्ोजना तजुयमा गरी 
कार्ायतवर्न गने । 

(ग) आप्रवासी सूचना कक्षद्वारा सञ्चालन भएका गधतववधिहरु समेटेर माधसक, 
चौमाधसक र वावषयक प्रधतवेदनहरु तर्ार गरी गाउँपाधलका, स्जल्ला प्रिासन 
कार्ायलर्,ईलाका प्रिासन कार्ायलर्,राविर् आप्रवासी स्रोतकेतर लगार्त 
सम्बस्तित धनकार्हरुमा पिे गने ।  
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(घ) आप्रवासन सम्बतिी ववधभन्न प्रधतवेदन तर्ार तिा प्रकािन गने । 

 

(८) अतर् : 

(क) ववत्तीर् साक्षरता कार्यिम सञ्चालनका लाधग सहजीकरण गने । 

(ख) आप्रवासी सूचना कक्षले सूचना र परामिय सेवा ददने थिान  बावहर गनुासो 
पेवटकाको व्र्वथिा गरी सो पेवटकामा परेका गनुासो परेको गनुासोको अधभलेख 
राखीसोको सम्बोिन गनयको लाधग कार्य र्ोजना तर्ार गरी कार्यतवर्न गने । 
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पररच्छेद-३ 

आप्रवासीसूचना कक्षव्र्वथिापन सधमधत सम्बतिी व्र्वथिा 
 

७. आप्रवासीसूचना कक्षव्र्वथिापन सधमधत : 

(१) आप्रवासीसूचना कक्ष व्र्वथिापन गनयका लाधग देहार् बमोस्जको व्र्वथिापन सधमधत 
रहनेछ । 

(क) गाउँपाधलकाको अध्र्क्ष      संर्ोजक 

(ख) उपाध्र्क्ष       सदथर्   

(ग) संर्ोजक, सामास्जक ववकास सधमधत    सदथर् 

(घ) प्रमखुप्रिासकीर्अधिकृत     सदथर् 

(ङ) ईलाका प्रिासन कार्ायलर् प्रधतधनधि    सदथर् 

(च) िाखा प्रमखु, सामास्जक ववकास     सदथर् 

(छ) सूचना सहार्क, आप्रवासी सूचना कक्ष    सदथर् सस्चव 

एक भतदा बढी थिानीर् तहसँगको सहकार्यमा सञ्चाधलत आप्रवासी सूचना कक्ष भएमा 
साझेदार थिानीर् तहका अध्र्क्ष वा उपाध्र्क्षलाईसधमधतमा सदथर्को रुपमा रास्खनेछ 
। 

(२) व्र्वथिापन सधमधतले आवश्र्कता देखेमा सरोकारवाला धनकार् तिा संथिाका प्रमखु 
वा प्रधतधनधि तिा ववज्ञलाई सधमधतको पर्यवेक्षकको रुपमा भाग धलन आमतत्रण गरी 
परामिय धलन सक्नेछ । 

(३) व्र्वथिापन सधमधतको बैठक सधमधतको संर्ोजकले तोकेको धमधत, समर् र थिानमा 
तै्रमाधसक रुपमा बथनेछ। 
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८. व्र्वथिापन सधमधतको काम, कतयव्र् र अधिकार : 

व्र्वथिापन सधमधतको काम, कतयव्र् र अधिकार देहार् बमोस्जम हनुेछ:- 

(१) आप्रवासी सूचना कक्षको सञ्चालन सम्बतिी नीधतगत मागयदियन प्रदान गने, 

(२) आप्रवासी सूचना कक्षको सञ्चालनमा समतवर् तिा सहजीकरण गने, 

(३) आप्रवासी सूचना कक्षबाट प्रदान गररने सेवाहरुको सम्बतिमा राविर् आप्रवासी श्रोत 
केतर र अतर् सरोकारवाला धनकार्हरुसँग समतवर् र सहकार्य गने, 

(४) वैदेस्िक रोजगारसँग सम्वस्तित (ववदेि जाने व्र्स्ि, धतनका पररवार र फवकय एर 
आएका व्र्स्िहरुलाई लस्क्षत गरी) र्ोजना तजुयमा, बजेट व्र्वथिापन र 
कार्ायतवर्नका लाधग सम्बस्तित िाखालाई आवश्र्क ददिाधनदेि गने, 

(५) अतर् थिानीर् तहहरु, प्रदेि सरकार, संस्घर् सरकार अततगयतका श्रम, रोजगार तिा 
सामास्जक सरुक्षा मतत्रालर्, वैदेस्िक रोजगार ववभाग, वैदेस्िक रोजगार बोडय, 
सम्बस्तित साझेदार संथिा, ववकास धनर्ोग, ताधलम प्रदार्क संथिा तिा 
सरोकारवालाहरुसँग आवश्र्क समतवर् र सहकार्य गने, 

(६) ववषर्गत िाखा/सधमधतहरुसँग वैदेस्िक रोजगारसँग सम्वस्तित र्ोजना धनमायण तिा 
कार्ायतवर्नको लाधग आवश्र्क समतवर् तिा छलफल गने, 

(७) आवधिक रुपमा बैठक बसी सञ्चाधलत कार्यिमहरुको प्रगधत सधमक्षा गरी िप 
प्रभावकारीता अधभववृिका लाधग आवश्र्क सल्लाह सझुाव तिा मागयधनदेि गने, 

(८) स्जल्ला स्थित अतर् थिानीर् तहहरुसँग साझेदारी, समतवर् र सहकार्य गरी आप्रवासी 
सूचना कक्षको प्रभावकारीतामा ववृि गने खालका गधतववधिहरु सञ्चालन गने,  

(९) वडा थतरमा वडाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा वडा आप्रवासन सधमधत गठन गरी 
सचेतनामूलक कार्यिमहरु सञ्चालनको लाधग ददिाधनदेि गने, 

(१०) रोजगारीको लाधग आवश्र्क सीप ताधलमको व्र्वथिा गनय, सीपर्िु र ठगीमिु 
समदुार् घोषणा गनय आवश्र्क ददिाधनदेि गने, 

(११) सरुस्क्षत आप्रवासनसँग (वैदेस्िक रोजगार व्र्वथिापन) सम्वस्तित कार्यपाधलकाद्वारा 
प्रदत्त अतर् कार्यहरु गने, 

(१२) चौमाधसक रुपमा आप्रवासी सूचना कक्ष लगार्तको गधतववधिहरुको अनगुमन गरी 
सधमक्षा गने, 
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पररच्छेद-४ 

ववववि 

 

८. गोपधनर्ता सम्बतिमा : 
आप्रवासी सूचना कक्षका कमयचारीले सेवा प्रदान गने िममा संकलन गररएका व्र्स्िगत 
वववरणहरु प्रचधलत काननु बमोस्जम गोप्र् राख्न ु पने छ । र्द्दवप सम्बस्तित व्र्स्िको 
सहमधतमा त्र्थता वववरणहरु प्रचार प्रसार तिा प्रकािन गनय सवकनेछ । 

९. आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालनमा साझेदारी सम्वतिी व्र्वथिाः 
(१)  कुनै सरकारी तिा गैरसरकारी संघसंथिासँग साझेदारीमा आप्रवासी सूचना कक्ष 

सञ्चालन गनुय परेमाआप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन पिधत तर्ार गरी सम्झौता गनुय 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सम्झौता भए पश्चात साझेदारी गररने समर्ावधिसम्मका लाधग 
आवश्र्क िप जनिस्ि तिा कार्यिम व्र्वथिा गनय कार्ायलर्लाई कुनै वािा पने 
छैन।  

१०. छुटै्ट कोष सञ्चालन गनय सक्नेः 
अतर् थिानीर् तहहरुसँगको साझेदारीमा आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालन गनय साझेदार 
तहहरुबाट साझेदारी बापतको रकम जम्मा गरी खचय गनयका लाधग कार्ायलर्ले छुटै्ट कोषको 
व्र्वथिा गनय सक्नेछ । 

११. आप्रवासी सूचना कक्षको जनिस्ि: 

आप्रवासी सूचना कक्षमा तर्नुत्तम रुपमा अनसूुची–१ मा उल्लेख भए बमोस्जम कस्म्तमा १ 
जना कमयचारी रहनेछ । दात ृ धनकार् वा गाउँपाधलकाको आधियक श्रोतका आिारमा िप 
जनिस्ि पधन हनु सक्ने छ । 

१२.  कमयचारीको क्षमता ववकास ताधलम : 

आप्रवासी सूचना कक्षमा कार्यरत कमयचारीहरुलाई आप्रवासन, रोजगार, सूचना प्रववधि, 
परामियतिाकेि व्र्वथिापन जथता प्रदान गनुय पने सेवासँग सम्बस्तित ववषर्हरुमा समर् 
समर्मा क्षमता ववकास सम्बतिी कार्यिममा सञ्चालन गररने छ । 
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१३.  आप्रवासी सूचना कक्ष संचालनको लाधग भौधतक पूवायिारको व्र्वथिाः 
आप्रवासी सूचना कक्ष संचालनको लाधग अनसूुची –२ मा उल्लेख भए बमोस्जम तरू्नतम 
भौधतक पवुायिारको व्र्वथिा गनुय पनेछ।  

१४. धनदेिनको पालना : 

(१) र्स कार्यववधिमा व्र्वथिा भएको ववषर्मा र्सै कार्यववधि बमोस्जम र र्समा उल्लेख 
नभएको ववषर्मा प्रचधलत काननु बमोस्जम हनुेछ । 

(२) र्स कार्यववधिमा उल्लेख गररएका ववषर्हरुको कार्यतवर्नका लाधग आप्रवासी सूचना 
कक्ष स्जम्मेवार हनुेछ । 

१५.  बािा अड्काउ फुकाउनेअधिकार:  

र्स कार्यववधिको कार्यतवर्नमा कुनै समथर्ा वा दद्ववविा उत्पन्न भएमा प्रचधलत काननुको 
अधिनमा रही बािा अड्काउ फुकाउने अधिकार व्र्वथिापन सधमधतमा हनुेछ । 

१६. कार्यववधि संसोिन:  

र्स कार्यववधिको संसोिन आवश्र्कता अनसुार कार्यपाधलकाले गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुस्च- १ 

(दफा ११ सँग सम्बस्तित) 

आवश्र्क जनिस्ि 

 

पद संख्र्ा तह र्ोग्र्ता तिा अनभुव 

सूचना सहार्क १ पाँचौ मातर्ता प्राप्त िैस्क्षक संथिाबाट कस्म्तमा १०+२ वा प्रववणता 
प्रमाण पत्र तह उत्तीणय गरर सामास्जक पररचालन 
वाआप्रवासनक्षेत्रमा कस्म्तमा २ वषय काम गरेको । कम्प्र्टुर 
सम्बतिी ज्ञान र प्रधतवेदन तर्ारी, समतवर् र सहकार्य सम्बतिी 
ज्ञान, वैदेस्िक रोजगार ऐन, धनर्म तिा धनदेस्िका र कानून 
सम्बतिी ज्ञान भएको । 
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अनसूुस्च- २ 
(दफा १३ सँग सम्बस्तित) 

आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालनका लाधग आवश्र्क मापदण्ड 

 

आप्रवासी सूचना कक्ष सञ्चालनका लाधग धनम्न धलस्खत मापदण्ड अनसुार भौधतक पूवायिारको व्र्वथिा 
गरेको हनुपुनेछः 

क)  भौधतक पूवायिार 

१) सेवाग्राहीको सहज पहुँच हनु सक्ने थिानमा आवश्र्क ठाँउ र फधनयचर सवहतको आप्रवासी सूचना 
कक्षको कार्ायलर् रहेको हनुपुनेछ ।  

२)केतरसम्म पगु्न ववधभन्न ठाउँमा ददिाधनदेि गररएको पिप्रदियक स्चतहहरु रास्खएको हनु ुपनेछ ।  

ख)  कार्ायलर् सामग्री  

ि.सं. सामाग्री तिा उपकरण संख्र्ा 
१ सूचना तिा परामिय कक्ष  कस्म्तमा १ वटा छुटै्ट कोठा  

२ कम्प्र्टुर वा ल्र्ापटप आवश्र्कता बमोस्जम  

३ फोटोकपी मेस्िन  
४ टेधलधभजन स्थिन सेट 
५ प्रोजेक्टर 
६ मोवाइल/टेधलफोन र इतटरनेट 
७ फधनयचर (टेवल, कुसी, दराज, सूचना 

पाटी आदी) 
८ अतर् सामाग्री 
 

आज्ञाले , 
डम्बर बहादरु आङदेम्बे 

प्रमखु प्रिासकीर् अधिकृत 

 


