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आप्रवासन सहायता कक्ष/परामर्श केन्द्र संचालन सम्बन्द्धी कायश वववरण 

प्रदेर् सरकार, सामाजिक ववकास मन्द्रालयको आ.व. २०७६/७७ को वावषशक स्वीकृत कायशक्रम 
अनसुार वैदेजर्क रोिगारमा िान े यवुाहरुलाई वैदेजर्क रोिगारमा िााँदा अपनाउन ु पने सिगता, प्रवक्रया 
आददका बारेमा िानकारी ददन,े सचेतना ददन,े परामर्श सेवा ददन ेउद्देश्यले प्रदेर्का १० वटै जिल्ला र नेपाल 
भारत ससमानामा तथा नेपाल चीन ससमानामा सरुजक्षत आप्रवासन सहायता कक्ष/परामर्श केन्द्र संचालन गनशका 
लासग उक्त केन्द्रबाट प्रवाह गररन ेसेवाको कायश प्रकृसतका आधारमा कायश वववरण तयार गररएको छ ।  

 

१. सहायता कक्ष/परामर्श केन्द्र संचालन गने स्थानः जिल्ला प्रर्ासन कायाशलयको समन्द्वयमा जिल्ला 
प्रर्ासन कायाशलयको हातासभर वा तोवकएको स्थानमा र सरेु्खत जिल्लाको वीरेन्द्रनगरको वस 
पाकश मा  

२. कायाशवसधः २०७६ फागनुदेजर्ख २०७७ असार मसान्द्त सम्म 

३. आवश्यक पूवाशधारहरुः सहायता कक्ष संचालन गने स्थानमा एक कायाशलय संचालन गनशका लासग 
कोठा, एक सेट टेबलु कुसी, कमशचारी (परामर्श सेवा प्रदान गने ब्यजक्त) अथाशत सहायता कक्ष 
संचालनका लासग आवश्यक पने पूवाशधार, िनर्जक्त, ववद्यतुीय उपकरण तथा अन्द्य सामग्रीको 
ब्यवस्था गने । 

४. सेवा प्रदायक संस्थाले सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रर्ासन कायाशलयमा राहदानी (पासपोटश) सलन 
आउन,े नागररकता बनाउन आउने सेवाग्राही तथा कामको र्खोिीमा भारत िाने लगायत अन्द्य 
सरोकारवाला ब्यजक्तलाई सरुजक्षत आप्रवासन सम्बन्द्धमा सचेतना, राय परामर्श सवहतको सेवा प्रदान 
गने ।  

५. परामर्श सेवा प्रदान गने ब्यजक्त/कमशचारीको सनयजुक्त गने, सेवा सवुवधा ददने कायश सेवा प्रदायक 
संस्थाले गनुश पनेछ । यस्तो सेवा प्रदान गने ब्यजक्त वैदेजर्क रोिगार सम्बन्द्धी ऐन, सनयम, नीसत, 
प्रवक्रयाका बारेमा िानकार भएको हनु ु पने र सम्भव भएसम्म मवहला कमशचारीलाई प्राथसमकता 
ददन ुपनेछ । 

६. सहायता कक्षमा सेवा सलन वा सोधपछु/िानकारी सलन आउने नागररकलाई सम्मानिनक ब्यवहार 
गने । रजिष्टरमा वा कम््यूटरमा असभलेर्ख राख् न ुपनेछ । 

७. सहायता कक्षमा आवश्यक पने िनर्जक्त (कमशचारी), उपकरण, ववद्यतु, टेबलु, कुसी, आवश्यकता 
अनसुार स्टेर्नरीको ब्यवस्था गने । 

८. वैदेजर्क रोिगारमा संलग्न हनु इच्छुक िनर्जक्तको अवस्थाको ववश् लेषण गनुश पनेछ । 

९. सरुजक्षत आप्रवासन सम्बन्द्धी िानकारीमूलक/सन्द्देर्मूलक पजुस्तका, ब्रसुर, पोष् टर, पम््लेट छपाई 
गने र ववतरण तथा प्रचार प्रसार गनुश पनेछ । उपयकु्त तथा सवशसाधारणले देख्न े गरर 
िानकारीमूलक सन्द्देर्हरुको होसिङ्ग बोिश राख्न ुपनेछ । 

१०. मन्द्रालयबाट उपलब्ध हनुे वटभी/मोसनटर/जस्क्रन माफश त सिजिटल माध्यमबाट/कायशकक्षमा सरुजक्षत 
आप्रवासन सम्बन्द्धी चेतना/िानकारीमूलक सूचना, सन्द्देर्, नाटक, िकुमेन्द्री, सभसियो, चलजचर, 
वृत्तजचर, टेसलवफल्म प्रसारण गने। यस्ता सामग्रीको ब्यवस्थापन, र्खोि सेवा प्रदायक संस्था आफैले गनुश 
पनेछ । 



११. सेवा प्रदायक संस्थाले माससक रुपमा (प्रत्येक मवहनाको ७ गतेसभर) प्रसतवेदन पेर् गनुश पनेछ । 
(प्रसतवेदनमा सेवा प्रदान गररएको कुल संख्या मवहला परुुष सवहत, जिल्लागत, उमेर समूह अनसुार, 
भारत िान,े तेश्रो मूलक िाने, रोिगारीकै लासग िाने र अन्द्य कायशका लासग िान ेवववरण छुजिन े
गरी) 

१२. रोिगारीका लासग भारत तथा अन्द्य मलुक तफश  िान ेमासनसहरु सनयसमत रुपमा िान ेआउन ेगरेका 
हनु वा पवहलो पटक िााँदै छन भने्न बजुि असभलेर्ख राख्न ेर कसैको भनाईमा लागेर िान लागेको 
हो वा आफुले राम्रोसंग बिेुर िान लागेको बजुि रं्कास्पद लागेमा नेपाल प्रहरीमा समन्द्वय गरर 
मानव वेचववर्खन, ओसार पसार िस्ता गलत वक्रयाकलापको सनयन्द्रण गने कायशमा सहयोग परु् याउन े
। 

१३. जिल्ला प्रर्ासन कायाशलयको प्रत्यक्ष सनगरानी तथा सामाजिक ववकास मन्द्रालय र श्रम तथा 
रोिगार कायाशलयको सनदेर्न, सनगरानीमा सम्बजन्द्धत स्थानीय तहको समन्द्वयमा कायशक्रम 
सञ् चालन गनुश पनेछ । 

१४. सेवा प्रदायक संस्थाले मन्द्रालयको स्वीकृत कायशक्रम सञ् चालन तथा कायाशन्द्वयन कायशववसध, 
सनदेजर्का र कणाशली प्रदेर् सरकारको र्खचश मापदण्ि सनदेजर्का बमोजिम र्खचशको से्रस्ता पेर् गनुश 
पनेछ । 

१५.  मन्द्रालयबाट आवश्यक्ता अनसुार थप गररएको कायशवववरण तथा समय समयमा ददएको सनदेर्न, 
सल्लाह सिुावको पालना गनुश सेवा प्रदायक संस्थाको कतशब्य हनुछे । 

१६. वावषशक प्रसतवेदन समेत तयार गरी श्रावण मवहनाको ७ गते सभर नै मन्द्रालयमा पेर् गनुश पनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


